EVALUATIE CO2 REDUCTIE 2010 EN VOORUITBLIK 2011
Dit schrijven is de evaluatie van de CO2 reductie binnen de Van Dijk Maasland
Groep en een vooruitblik hiervan op 2011.
Reductie 2010
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Van Dijk
Maasland, met name het reduceren van haar CO2 uitstoot, zijn in 2010 onderstaande
acties en investeringen gerealiseerd:









Uitdelen bandenspanningsmeters;
Cursus nieuwe rijden;
Cursus zuinig draaien;
Aanschaf Toyota Prius;
Nieuwe Euro 5 vrachtwagen aangeschaft. Oude vrachtwagen Euro 2 minder
in gebruik, stand-by voor strooien etc.;
Het uitdragen, bewust maken en communiceren binnen alle geledingen van
het belang en noodzaak van duurzaam ondernemen.

Alles bij elkaar kunnen we aan de hand van de milieubarometer vaststellen dat de
acties de totale CO2 uitstoot van de Van Dijk Maasland Groep in 2010 met ruim 5%
hebben verlaagd.
Vooruitblik 2011
De grootste besparingen binnen Van Dijk zijn te behalen met duurzame investeringen
in de (zware) transportmiddelen (> 8 ton laadvermogen). Het vernieuwen van de
huidige vloot zal dan ook in 2011 worden voortgezet. Onder andere het vervangen
van de Terberg (Euro 2) vrachtwagen voor een Euro 5 wagen. Ook zal één van de
DAF trekkers worden vervangen door een Euro 5 trekker.
Ook zal het stroomverbruik buiten/binnen worden aangepakt. Met name de
lichtmasten op het buitenterrein en de vele spots en tl-armaturen in kantoor zullen
worden vervangen resp. worden voorzien van andere starters.
Ten aanzien van de aanschaf van personenauto’s en kleine transportmiddelen wordt in
de 2e helft van 2011 een nieuwe richtlijn vastgesteld. Deze zal met name sturend zijn
op de uitstoot van grammen CO2 per km.
Het bewust maken van het belang van duurzaam ondernemen wordt in 2011 versterkt
door het uitbrengen en verzenden van digitale nieuwsbrieven en salarisstroken. En als
aandeelhouder van de NiCW wordt deelgenomen aan de pilot digitaal factureren.
Het bovenstaande is niet allesomvattend en zal waar mogelijk en nodig worden
versterkt en/of aangepast aan de financiële mogelijkheden die er zijn.
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