Factsheet: Beleid, doelstellingen en maatregelen voor
CO2-reductie
Beleid:
Zoals jullie weten, en ook te lezen is in onze beleidsverklaring, vinden wij verantwoord omgaan met het milieu, energie en
het reduceren van CO2 belangrijk. Ons beleid is erop gericht om te leren van gemaakte fouten en op het voorkomen van
persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade, het zuinig om te gaan met energie alsmede het reduceren van onze
CO2-footprint. Naast het verantwoord omgaan met het milieu en het reduceren van CO2 vinden wij ook maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijke doelstelling. Dit streven we na voor ons kantoor en werkplaats, maar
uiteraard ook op onze projecten en met name voor opdrachten die wij gegund hebben gekregen omdat wij graag
gecertificeerd willen zijn voor de ladder, nu heel concreet het project voor de Provincie Gelderland.
Ieder jaar evalueren wij deze beleidsverklaring, en zo nodig zullen wij deze actualiseren. Het naleven van dit beleid wordt
door de directie als belangrijk punt gezien. Voorlichting, instructie, toezicht en regelmatig overleg op genoemde gebieden
worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

Doelstellingen:
Hoofddoelstelling
Arnhem-Diamant B.V. wil tot en met 2026 ten opzichte van 2020 6,5% minder CO2-uitstoten.
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
- Scope 1: 3% CO2-reductie tot en met 2026 ten opzichte van 2020.
- Scope 2: 100% CO2-reductie tot en met 2026 ten opzichte van 2020.
Deze doelstellingen gelden voor al onze werkzaamheden en activiteiten. Dus voor het kantoor en de loods, maar ook voor onze
werkzaamheden buiten en in het bijzonder het gegunde project van de Provincie Gelderland.

Maatregelen:
Maatregelen scope 1

Beoogde reductie

Verantwoordelijke

Gepland

Regulier vervangingsplan volgen
Toolbox het nieuwe draaien/rijden
Controle bandenspanning
Inregelen verwarming

2%
0,5%
0,3%
0,2%

Directie
KAM
KAM
KAM

Continu
Q4 2021
2x per jaar
Q4 2021

Maatregelen scope 2

Beoogde reductie

Verantwoordelijke

Gepland

Inkoop 100% Nederlandse stroom
Vervangingsplan verlichting
Vervangingsplan PC schermen

100%
5% (op verbruik)
0,3% (op verbruik)

Directie
KAM
KAM

2023
Continu
Continu

Deze maatregelen gelden voor al onze werkzaamheden en activiteiten. Dus voor het kantoor en de loods, maar ook voor onze
werkzaamheden buiten en in het bijzonder het gegunde project van de Provincie Gelderland.

Onze grootste uitstoot wordt veroorzaakt door brandstof (92,09 %). Dit betekent dat hier de
grootste focus op komt te liggen. De doelstelling van 6.5% is ambitieus, maar enkel realistisch als we
met zijn allen onze schouders hieronder zetten.

Mocht je voorstellen hebben tot energiebesparing lever je ideeën aan mij!
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