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CO-2 NIEUWSBRIEF
Gebr. Min Holding B.V.
Inleiding
Hierbij ontvangt u de CO-2 nieuwsbrief van Gebr. Min Holding B.V.
Met als belangrijkste onderwerp de footprint over het eerste halfjaar van
2015. Gebr. Min Holding B.V. is begin 2014 gecertificeerd op trede 3 van de
CO-2 prestatieladder en stelt elk halfjaar een footprint op van haar CO-2
emissies.

In dit nummer :
§ Inleiding
§ Emissie inventaris
§ Reductiedoelstelling

Energiestromen eerste halfjaar van 2015
De CO-2 uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door gebruik van fossiele
brandstof. In onderstaande diagrammen is de CO-2 uitstoot per emissiebron
en per bedrijfsonderdeel weergegeven.

§ Certificering
§ Suggesties

De totale uitstoot bedraagt in het eerste halfjaar van 2015 369 ton. Dit is
berekend met de nieuwe emissiefactoren van het handbook versie 3.0.

Vergelijking met 2012 (basisjaar) en 2014
In vergelijking met 2014 zijn er weinig verschuivingen in het aandeel van de
emissies per emissiebron en per bedrijfsonderdeel. Ten opzichte van het
basisjaar 2012 is een stijging te zien. De oorzaak kan worden gezocht in
een grote activiteit op de projecten en de toepassing van de nieuwe
emissiefactoren.
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Reductiedoelstellingen
De directie heeft de managementverklaring opgesteld, waarin tot doel wordt gesteld om de
uitstoot in 2020 met 5% terug te dringen ten opzichte van het basisjaar 2012 bij gelijkblijvende
omzet. Hiervoor zijn een aantal concrete maatregelen benoemd.
Deze maatregelen zijn in 2016 onder andere:
- Het investeren in zuinig materieel. In 2015 is geinvesteerd in een nieuwe zuinige
mobiele kraan en bronneringspomp (beide vervangingsinvesteringen);
- Het analyseren van het verbruik van relevante materieelstukken;
- Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van groene stroom;
- Het vergroten van het bewustzijn van het personeel;
- Het aanbieden van de cursus “het nieuwe draaien” aan machinisten in 2016;
- Het deelnemen aan gezamenlijke initiatieven met andere partijen.

Suggesties
Via onze website kunt u meer informatie vinden over ons CO-2 beleid, doelstellingen en
maatregelen.
Nieuwe ideeen voor effieciente en duurzame werkwijzen en mogelijke energiebesparingen zijn
van harte welkom. Ideeёn, voorstellen en suggesties kunnen doorgegeven worden aan Jan-Dirk
Hartog (072-5896244 of j.hartog@min-infra.nl).
Bergen, november 2015
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