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Hierbij de eerste nieuwsbrief over de CO2-prestatieladder in 2022. Middels deze nieuwsbrief geven we 
jullie graag een update geven over stand van zaken in 2021 . 
 
 
CO2-uitstoot: de cijfers 
De cijfers van onze CO2-uitstoot van het volledige jaar 2021 zijn bekend en dit betrof 703 ton.  
In de onderstaande tabel ziet u de trend van de afgelopen drie jaar 
 

 2019 2020 2021 

Totale uitstoot van CO2 
van scope 1 en 2  
(in tonnen) 

902 704 703 

% verschil t.o.v. het 
basisjaar 2018 
 

4,72 % -25,57 % -25,75 % 

 
 
Onze CO2-reductie doelstelling  
We hadden onszelf ten doel gesteld om ons CO2-uitstoot met totaal 20% te verminderen over de loop van 
de jaren 2018 tot en met 2025. Omdat we dit in zowel 2020 als 2021 al hebben gehaald, hebben we deze 
doelstelling voor 2022 bijgesteld naar 27,5 %, 
 
 
Doelstellingen voor 2022 
Om deze uitstoot te reduceren heeft Siemons Holding BV de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:  
 
 
 
 
 
Hoe komt het dat we doelstelling van 2021 hebben behaald?  
Er heeft vermindering in CO2-uitstoot heeft plaatsgevonden, doordat een verschuiving het werk. 
Maar ook doordat we zonnepanelen hebben geplaatst geeft dit een reductie. 
 
Ook is het bewustzijn van de medewerkers groot om de CO2-uitstoot te verminderen. 
 
 
We behalen CO2-reductie door… 

- Onze machines niet onnodig stationair te laten draaien; 
- Milieubewust en duurzaam omgaan met brandstof;  

o Zo heeft iedereen voor code 95 de praktijktraining ‘Het nieuwe rijden’ gevolgd, waarbij men 
actief training ontving over het duurzaam en zuinig met brandstof omgaan, waardoor we 
CO2-uitstoot besparen; 

- Zo goed mogelijk plannen en waar mogelijk samen rijden om overbodige kilometers te voorkomen; 
- Zo min mogelijk onnodig laten draaien van materieel, machines en andere bedrijfsmiddelen; 
- Het sluiten van de roldeuren als het buiten kouder is dan 10 graden; 
- Het letten op de juiste bandenspanning!  

 
 
 
 

Siemons Holding BV stoot in 2022 een 27,5% minder CO2  
uit ten opzichte van het jaar 2018. 
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Sector initiatief. 
Er is besloten om verder te gaan met het sector initiatief “Sturen op CO2” door Cumela, omdat dit goed 
aansluit bij onze activiteiten. 
 
Hierbij zijn door covid-19 een aantal bijeenkomsten op afstand uitgevoerd. Maar gelukkig was een van de 
bijeenkomsten wel fysiek mogelijk. Dit geeft veel meer informatie en interactie dan de digitale 
bijeenkomsten. 
 
Hopelijk kunnen de bijeenkomsten in 2022 verder weer fysiek plaatsvinden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tot slot!  
We vragen van iedere medewerker ideeën en suggesties om bewustwording te creëren van onze CO2-
uitstoot en deze nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te 
behalen.  
 
 
 
Vragen of suggesties?  
Binnen Siemons is Raymond Siemons nu aangesteld 
als KAM-coördinator en ook als CO2-functionaris.  
Je kunt bij Raymond terecht met alle vragen over 
kwaliteit, veiligheid, milieu en de CO2-reductie. Meld 
ook ongevallen en andere VGM-incidenten aan haar of 
jouw leidinggevende. 
 
 
 
Tot de volgende CO2-update! 
 


