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Toolbox CO₂ NIEUWSBRIEF
Gebr. Min Holding B.V.
Hierbij ontvangt je de CO₂ nieuwsbrief van Gebr. Min Holding B.V. met als belangrijkste
onderwerp de footprint over het eerste halfjaar van 2016. Gebr. Min Holding B.V. is gecertificeerd
op trede 3 van de CO₂ prestatieladder en stelt elk halfjaar een footprint op van haar CO₂ emissies.

Energiestromen eerste halfjaar van 2016
De CO₂ uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door gebruik van fossiele brandstof (diesel). In
onderstaande diagrammen is de CO₂ uitstoot per emissiebron en per bedrijfsonderdeel
weergegeven.

De totale uitstoot bedraagt in het eerste halfjaar van 2016 445 ton.

Vergelijking met voorgaande jaren
In vergelijking met 2015 zijn er weinig verschuivingen in het aandeel van de emissies per
emissiebron en per bedrijfsonderdeel. Voor de meeste vrachtauto’s en machine’s is er helaas wel
een toename in het verbruik per kilometer/draai uur vastgesteld. Dit verbruik moet worden
teruggebracht.
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Blad 2

Reductiedoelstellingen
De directie heeft de managementverklaring opgesteld, waarin tot doel is gesteld om de uitstoot
in 2020 met 5% terug te dringen ten opzichte van het basisjaar 2012 bij gelijkblijvende
productiviteit. Hiervoor zijn een aantal concrete maatregelen benoemd. Op onze website is meer
informatie vinden over het CO₂ beleid, de doelstellingen en maatregelen.

Verder vragen wij alle medewerkers om bewust bij te dragen aan het terugdringen van het
brandstofgebruik. Dit kan onder andere op de violgende manieren:
- Machine uitzetten als deze niet wordt gebruikt
- Car-poolen, met elkaar meerijden naar het werk als dit mogelijk is
- Tijdig doorgeven als materialen opraken, dan kan de aanvoer efficienter worden gepland en
kunnen materialmen gecombineerd worden gebracht
- Alles zoveel mogelijk in één keer aanvoeren (volle vrachten)
- Meedenken over retourvrachten
- “Het nieuwe rijden” in de praktijk brengen (chauffeurs)
- Rustig optrekken en tijdig afremmen/uit laten rijden
- “Het nieuwe draaien” in de praktijk brengen (machinisten)
- Bandenspanning controleren en op het juiste niveau houden
- Per 31-12-2016 de exacte kilometerstanden en draai uren vermelden op het dagrapport.

Suggesties
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).
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