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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2
Pijnacker Infra en Loonbedrijf Kleyweg hebben vorig jaar besloten om van
niveau 4 van de CO2-prestatieladder terug te gaan naar niveau 3. Dit betekend
niet dat wij minder ambitieus zijn geworden op het gebied van CO2-reductie,
maar gezien onze werkzaamheden is niveau 3 beter geschikt voor onze
onderneming.
Wij willen onze medewerkers en externe belanghebbenden graag informeren
over de voortgang van de CO2-footprint, de doelstellingen,
reductiemaatregelen en initiatieven.
CO2-footprint 2017
De volledige CO2-footprint is inzichtelijk gemaakt op de website van Pijnacker
Infra. Hierin zijn alle energiestromen opgenomen en wordt duidelijk op welke
zwaartepunten actie ondernomen dient te worden. Dit is verwoord in
doelstellingen en reductiemaatregelen.
Doelstellingen CO2-reductie
De werkelijke uitstoot CO2 is aanzienlijk afgenomen in de 3 jaar dat wij met het
programma gestart zijn. Wij hebben in 2017 namelijk 513,9 ton CO2
uitgestoten, ten opzichte van 594 ton in 2015. Dit is genormaliseerd aan het
omzetpercentage echter niet het geval. Wij werken hard om de doelstellingen
alsnog te behalen door het zoeken naar alternatieve energieën, reductie in het
verbruik, slimme manieren te vinden om het werk in te richten om zo min
mogelijk kilometers te maken. Zo zijn wij in januari 2018 omgegaan op
Nederlandse Groene Stroom voor onze locatie in Woerden, gebruiken wij een
alternatieve diesel gestookt uit aardgas dat veel schoner is in de verbranding
en zetten wij continue in op het vergroten van bewustzijn bij onze
medewerkers.

Reductiemaatregelen
Vele handen maken licht werk
Elke medewerker kan zorgen dat wij als organisatie onze doelstellingen
behalen. We hebben iedereen nodig om uiteindelijk tot een klimaat-neutrale
infratechniek te komen. En daartoe zullen onze medewerkers het goede
voorbeeld moeten geven voor collega’s en derden. Dit doen wij door:
 Goed om te gaan met ons materiaal.
 Bewust zijn van ons rijgedrag.
 Materieel uitzetten als we het niet gebruiken.
 Onze kilometerstanden in te voeren, zodat wij geïnformeerde
beslissingen kunnen maken.
 Waar mogelijk te carpoolen
De organisatie zal zelf ook onze milieudoelstellingen meenemen in de
beslissing tot investeringen in nieuw materieel zoals kranen, shovels en leaseauto’s en busjes.
Verder kijken dan Pijnacker Infra
Bewust omgaan met het milieu is een globale zorg geworden in de 21e eeuw.
Er zijn allerlei goede doelen opgericht om het milieu te beschermen en waar
nodig op te ruimen. Eén van de initiatieven die veel ogen heeft doen openen is
Ocean Clean-up. Pijnacker Infra is ambassadeur voor een initiatief samen met
Shell Pernis en Renewi om afvalscheiding binnen de poorten van Shell Pernis te
verbeteren. Als de doelstelling om beter om te gaan met ons afval wordt
bereikt kunnen wij 17 ton aan CO2 uitstoot verminderen. Shell doneert een
bepaald bedrag aan The Ocean Clean-up per gerecycled kilo afval. Pijnacker
Infra zet zich extra in om te zorgen dat deze doelstelling wordt behaald.

Suggesties zijn altijd welkom!
Indien u goede suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze CO2functionaris.
(Dhr. Mark de Geus).

