EVALUATIE CO2 REDUCTIE 2011 EN VOORUITBLIK 2012
Dit schrijven is de evaluatie van de CO2 reductie binnen de Van Dijk Maasland Groep
in 2011 en een vooruitblik hiervan op 2012.
Reductie 2011
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Van Dijk Maasland,
met name het reduceren van haar CO2 uitstoot, zijn in 2011 onderstaande acties,
bijdragen en investeringen gerealiseerd:
















Start met opzet digitale werkdossiers;
Spreker in 3 tal workshops i.s.m. Stichting Stimular tijdens manifestatie
‘Samen duurzamer ondernemen loont!’ voor en georganiseerd door gemeente
Midden-Delfland op donderdagmiddag 10 november 2011;
Proef met LED spot op begane grond (hal nabij toiletten) in kantoor;
Proef met digitale bandenspanningmeter en toepassen van LED lampjes in
auto CSH als stadslicht, binnenverlichting achter en kentekenplaatverlichting;
Aanschaf Lexus CT200h;
Aanschaf Opel Insignia Sport Tourer-1.4 Turbo EcoFlex Business Edition;
Aanschaf mobiele kraan JCB JS145W TAB. Oude kraan ingeruild;
Nieuwe Terberg (Euro 5) FM2000T - 8x8 vrachtwagen aangeschaft. Oude
vrachtwagen is ingeruild;
Nieuwe trekker belbeton ploeg DAF CF85. Oude vrachtwagen Euro 2 minder
in gebruik, stand-by als reserve en voor derde belbeton fabriek etc.;
Nieuwe trekkeroplegger combinatie Iveco 40C18T BE combi 158;
Nieuwe belettering van het wagenpark - de huisstijl van Van Dijk op haar
bedrijfswagens;
Offertes gevraagd voor plaatsen bewegingsmelders in een drietal ruimtes in de
bedrijfshal;
Het uitdragen, bewust maken en communiceren binnen alle geledingen van het
belang en noodzaak van duurzaam ondernemen.
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Resumerend kan worden gesteld dat er vanwege de economische malaise geen
investeringen in de loods, terrein en kantoor op gebied van elektra- en gasverbruik
hebben plaatsgevonden. Dit in tegenstelling tot de geplande acties volgens het
overzicht ‘MVO beleid actielijst planning 2011-2015’.
Alles bij elkaar kunnen we aan de hand van de milieubarometer vaststellen dat de
acties en investeringen de totale CO2 uitstoot van de Van Dijk Maasland Groep in
2011 ruim 0,40 % hoger was dan 2010.
De totale CO2 emissie per omzet (ton CO2/ton €) is ruim 10,88 % hoger dan in 2010.
Als we de gegevens van 2010 en 2011 naast elkaar leggen dan blijkt dat het aardgasen elektraverbruik beide met bijna 17 % zijn gedaald. Hetgeen te maken kan hebben
met een zachtere en kortere winterperiode in 2011.
Daartegenover is het brandstofverbruik met plm. 3,5 % gestegen. Een feitelijke
conclusie is door het ontbreken van de juiste km-standen niet te maken.
Een feit is wel dat door de economische crisis onze gemiddelde aanneemsom en
daarmee het omzetniveau duidelijk anders is dan voorgaande jaren. Dit heeft een
behoorlijke invloed op het percentage van de totale CO2 emissie per omzet.
Bij normale economische omstandigheden is de gefactureerde omzet 12-15 % hoger
met een gelijke inspanning.
In de praktijk zou dit betekenen dat de totale CO2 emissie met 1-3% was gedaald ten
opzichte van 2010. Hetgeen aansluit op de gedane investeringen van EURO II-III naar
EURO V in met name het zware materieel.
Het (zware) materieel is in de branche waarin Van Dijk Maasland opereert namelijk
doorslaggevend voor de totale uitstoot aan CO2.
Vooruitblik 2012
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 indien het gezien de economische
omstandigheden verantwoord is worden voortgezet.
Het stroomverbruik buiten/binnen moet 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.
Het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het kantoor en mogelijk de
bedrijfsloods zal nader worden bekeken.
De ligging en het nuttige totale oppervlak is namelijk gunstig ten aanzien van het te
behalen rendement.
Met de beschikbare m2 is het mogelijk 50 % van het huidige verbruik in eigen beheer
te produceren. Hetgeen een CO2 emissie vertegenwoordigd van ongeveer 34 ton op
een totaal verbruik van 1.250 ton in 2011.
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Wat betreft het gasverbruik in de loods is veel te besparen. De mogelijkheden hierin
zijn divers. Er wordt in het kader hiervan onderzoek gedaan naar haalbaarheid en
voordelen van het compleet vernieuwen van de huidige bedrijfshal.
Het bewust maken van het belang van duurzaam ondernemen behoeft meer regelmaat
en aandacht. Dit geldt met name voor de interne en externe nieuwsbrieven.
De start met het werken met digitale dossiers wordt verder uitgebouwd. Zo ook wordt
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van digitaal factureren.
Er wordt in 2012 proefgedraaid met digitaal werken (met tablet) buiten kantoor. Dit ter
versterking van interactie tijdens o.a. bouwvergaderingen.
Het bovenstaande is niet allesomvattend en zal waar mogelijk en nodig worden
versterkt en/of aangepast aan de financiële mogelijkheden die er zijn.

Opgesteld door: C.Sietse. Hogenes
Maasland, voorjaar 2012
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