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Reductiedoelstelling:
Gebr. de Ronde stelt zich tot doel om de CO 2-uitstoot, relatief aan het aantal medewerkers, van scope 1 en 2
emissies, in 2015 met 2,75% te reduceren t.o.v. 2013.
CO2-uitstoot scope 1 en 2 in 2013: 379,99 ton.
CO2-uitstoot scope 1 en 2 in 2013 per medewerker: 13,57 ton (bij gemiddeld 28 medewerkers).

Reductiemaatregelen 20151
CO2-aspect
Zakelijk verkeer

Gasverbruik

Stroomverbruik

Overige
energiedragers

1

Nr. Reductiemaatregel
1 Tijdens een toolbox aandacht voor het regelmatig
op (laten) pompen van banden.
2 Bij vervanging van bedrijfsbussen/vrachtwagen
kiezen voor een zuinigere vervanger.
3 Het zo efficiënt mogelijk inplannen van de
vrachtwagen.
4 Mogelijkheden onderzoeken tot het volgen van
een cursus 'Het nieuwe rijden'.
5 Het bewust omgaan met het verwarmen van
ruimtes door o.a. de verwarming aan het einde
van elke dag uit te draaien, deuren van ruimtes die
niet gebruikt worden dicht te houden en ramen
gesloten te houden als de verwarming aan staat.
6 Waar mogelijk werkplekken combineren, om het
verwarmen in meerdere ruimtes te voorkomen.
7 Verbruik monitoren en waar mogelijk hierop
acteren.
8 Bij vervanging van elektrische verbruikers (denk
aan computer, verlichting) kiezen voor
energiezuinige mogelijkheden.
9 Het bewust omgaan met het verlichten van
ruimtes en het niet onnodig aanlaten van
verlichting in bijvoorbeeld de schuur of loods.
10 Stroom verbruik monitoren en waar mogelijk
hierop acteren.
1 Tijdens een toolbox aandacht voor het regelmatig
op (laten) pompen van banden.
11 Bij vervanging van materieel kiezen voor een
zuinigere vervanger.
12 Juist gebruik en onderhoud van
gereedschappen/materieel.
13 Mogelijkheden onderzoeken tot het volgen van
een cursus 'Het nieuwe draaien'.
14 Bij klachten/opmerkingen met leveranciers zoeken
naar besparende mogelijkheden voor ons
materieel.
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Opgemerkt: genoemde reductiedoelstelling en -maatregelen gelden ook voor projecten waarop CO2-gunningsvoordeel is of wordt behaald
(tenzij anders vermeld).

