NIEUWSBRIEF 2019 CO2-prestatieladder - 1
Nieuwsbrief 2019 CO2-prestatieladder - 1 van Siemons
Op dit moment zijn we bezig om Siemons te certificeren voor CO2-prestatieladder niveau 3.
De CO2-prestatieladder is een instrument voor organisaties om CO2-uitstoot te reduceren. Het bewust
bezig zijn met het verminderen van een CO2-uitstoot is een belangrijk maatschappelijk onderwerp, en
wordt ook steeds meer gevraagd door onze opdrachtgevers.
Binnen Siemons Holding BV is Michelle Siemons aangesteld als KAM-coördinator en ook als CO2functionaris. Zij wordt hierbij ondersteund door Kees Lambregts van de organisatie Evenwicht. Je kunt bij
Michelle terecht met alle vragen over kwaliteit, veiligheid, milieu en de CO2-reductie. Meld ook ongevallen
en andere VGM-incidenten aan haar of jouw leidinggevende.
De eerste audit voor de CO2-prestatieladder vindt plaats op woensdag 27 maart 2019 door de NCK voor
niveau 3. Zodra we het certificaat verkrijgen, worden jullie hiervan op de hoogte gesteld door middel van
een nieuwsbrief.
Ondertussen hebben we de cijfers van onze CO2-uitstoot over 2017 en 2018 verzameld. Deze cijfers
zullen ook worden gepubliceerd op onze website: www.siemonsgrondwerken.nl. In 2017 was onze totale
uitstoot 1.075 ton CO2 en in 2018 was het 931 ton CO2.
We hebben onszelf ten doel gesteld om ons CO2-uitstoot met 20% te verminderen over de loop van de
jaren 2017 tot en met 2025.
De doelstelling voor 2018 is met een reductie van 15,5% ruimschoots behaald ten opzichte van het
referentiejaar 2017. Het is echter de vraag of dit een duurzame trend is, of een tijdelijk verschil door
bijvoorbeeld minder projecten of doordat de projecten dichterbij huis hebben plaatsgevonden.
Inmiddels zijn de cijfers over 2018 bekend (zie onderstaande grafiek) en deze geven inderdaad een
reductie weer ten opzichte van 2017.
Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van
ISO14064-1.
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Dit inzicht in het aantal tonnen CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.
Doelstellingen voor 2019
Om deze uitstoot te reduceren heeft Siemons Holding BV de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:
Siemons Holding BV stoot in 2019 5% minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2017.
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Gezien de resultaten van 2018 lijkt dit mogelijk te zijn, met door het verder uitvoeren van de
volgende zaken;
- Bewust maken van de reductiemogelijkheden voor de CO2-uitstoot aan alle medewerkers er is o.a.
een toolboxmeeting over CO2 uitgevoerd.
- Zo goed mogelijk plannen om overbodige kilometers te voorkomen;
- Het zo min mogelijk laten draaien van materieel, machines en andere bedrijfsmiddelen;
- Het bewust gaan toepassen van het nieuwe rijden;
- We vragen van iedere medewerker ideeën en suggesties om onze CO2-uitstoot nog verder te
verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.
Het relateren van het brandstofverbruik aan de fte’s geeft nog geen goed vergelijkingsmateriaal, omdat het
soort van de opdrachten veel meer invloed heeft dan het aantal medewerkers dat wordt ingezet.
Het opstellen van de footprint voor het project met gunningsvoordeel heeft nog niet plaatsgevonden, omdat
dit pas is gestart en het eerste half jaar geen representatief beeld geeft van de uitstoot.
Daarnaast zullen we actief deelnemen aan het sectorinitiatief via Cumela, genaamd: ‘Sturen op CO2’.
Middels actieve deelname aan dit sectorinitiatief hopen we CO2- en branche-gerelateerde kennis en
handvaten te krijgen om onze CO2-uitstoot te verminderen.
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