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Doelstelling Elzinga 2020
Het beleid binnen ons bedrijf is om de CO2 uitstoot te reduceren door het gebruik van energie te
beperken. Om dit beleid te ondersteunen is de doelstelling voor 2020 als volgt geformuleerd:
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Het doel is om in 2020 de Co2 uitstoot ten opzichte van 2017 met 5 % te verlagen.
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Om deze doelstelling te realiseren zijn een aantal acties reeds ondernomen.
Voor scope 1 zijn de acties:

E

•

Aanschaf van nieuwe machines, voorzien van minimaal Stage IV motoren en voertuigen Euro 6, ter
vervanging van oudere machines.

Genomen maatregelen in 2020 tot nu toe;
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Aanschaf nieuw materieel en bedrijfsauto’s;
•
•
•
•
•
•
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Januari; 1 Electrische heftruck voor TD werkplaats
Maart; 1 Cat 316F graafmachine Stage-IV
Juni; 2 stuks nieuwe Fiat Services bussen Euro 6 voor TD
Juni; 1 Cat 326 Next G, stage V
Augustus; 6 Fiat Doblo Euro 6 bedrijfsauto’s
Alle voertuigen en de machines zijn ter vervangen van oudere exemplaren van 5 jaar en ouder,
met een lagere Emissie klasse.
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Met ingang van 1 maart 2020 zijn we overgestapt naar Gulf als brandstof leverancier en betrekken daar
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SGS een besparing op van 6% brandstof, en de stikstofuitstoot verminderd met 11%, en de

een andere dieselbrandstof “ Gulf Diesel Green”. Deze brandstof levert volgens testen door bureau

Fijnstofuitstoot daalt met 43%.

F

Verder groot voordeel is dat er geen bacterie vorming meer ontstaat in de voorraadtank, IBC ’s en in het
brandstofsysteem van de voertuigen en machines. Dit geeft een besparing op filters vervangen en
stilstand. Begin 2021 zal bij het opmaken van de CO2-Footprint 2020, blijken of het gebruik van Gulf
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Diesel Green terug te zien is in verlaging van de totale CO2 uitstoot.,

Voor scope 2 zijn de acties:
•

Energie zuinige LED verlichting aangebracht in het Kantoor, alle oude TL en PL verlichting is
vervangen.

Heb je zelf nog ideeën hoe wij energie kunnen besparen, laat dit dan weten bij de eindredactie van deze
nieuwsbrief.
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