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Milieuzorgcer ficaat

ALSEMA GAAT OP
GROEN

CO2—presta eladder
De CO2‐Presta eladder is een
instrument dat in het leven is
geroepen door ProRail met het
doel om bedrijven die
deelnemen aan aanbestedingen
te s muleren tot CO2‐bewust
handelen in de eigen
bedrijfsvoering en bij de
uitvoering van projecten. Het
gaat daarbij met name om
energiebesparing, het eﬃciënt
gebruik maken van materialen en
het gebruik van duurzame
energie.
In maart 2011 hee ProRail het
eigendom van de ladder
overgedragen aan de S ch ng
Klimaatvriendelijk Aanbesteden
& Ondernemen (SKAO).
Bij Alsema zijn we bewust bezig
met het verminderen van onze
CO2‐uitstoot. Alsema houdt
rekening met deze
maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

In 2012 hee Alsema haar
Milieuzorgcer ficaat NENEN‐ISO
14001 behaald. De zorg voor het
milieu wordt steeds belangrijker.
Een milieuzorgsysteem gee een
bedrijf een goede start om
aandacht voor milieu op te nemen
in de dagelijkse werkzaamheden.
De afdeling Kwaliteit, Arbo en
Milieu is houd zich druk bezig met
het onderhouden van het systeem
en het controleren van alle wet en
regelgevingen m.b.t. het milieu.

CO2 PRESTATIELADDER
BIJ ALSEMA

Daarnaast wil Alsema in juni
2014 op niveau drie van de CO2‐
presta eladder terechtkomen.
Alsema hee in 2013 al emissies
geïnventariseerd. De CO2‐
presta eladder is een instrument
om bedrijven die deelnemen aan
aanbestedingen te s muleren tot
CO2‐bewust handelen. Het gaat
dan met name om
energiebesparing, het eﬃciënt
gebruik maken van materialen en
het gebruik van duurzame
energie.
Vier invalshoeken zijn van belang
bij de CO2‐ presta eladder:
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1.

Inzicht (in de eigen CO2‐
uitstoot)

2.

CO2‐reduc e (de ambi e)

3.

Transparan e (hoe
communiceert men
daarover)

4.

Samenwerking met
collegabedrijven

Alsema is volop bezig om aan
bovenstaande invalshoeken
invulling te geven.
Onlangs is bij Alsema in kaart
gebracht wat het eﬀect van de
dagelijkse werkzaamheden op
het milieu is. Deze lijst is het
uitgangspunt voor het bepalen
van de ac es die Alsema als
bedrijf, maar ook de werknemers
gaan nemen om het eﬀect te
verminderen. De belangrijkste
milieuaspecten zijn:


Energieverbruik (door
produc e en verwarming
van gebouwen).



Emissies naar lucht,
waarvan specifiek CO2
(door het gehele
wagenpark ‐auto’s,
vrachtauto’s & materieel).



Gebruik van natuurlijke
grondstoﬀen (waarvan
specifiek hout).



Inkoop van goederen en
materialen en exploita e
van gebouwen en
infrastructuur.

Wat betekent dit voor de
projecten?
Om de projecten zo
milieuvriendelijk uit te voeren
zijn er een aantal punten waar in
ieder geval aandacht aan besteed
moet worden. Deze punten zijn
ook geformuleerd in concrete
doelstellingen.
1. Vermindering van CO2‐
uitstoot
De direc e van Alsema hee zich
ten doel gesteld om tot 2019
acht procent van de eigen CO2‐
uitstoot te verminderen. Deze
uitstoot komt voor uit
energieverbruik in gebouwen
(stroom en gas), transport
(brandstoﬀen) en de
bouwplaatsen (stroom en gas).
De vermindering van acht
procent over 5 jaar is
onderverdeeld in percentages
per jaar t.o.v. het basisjaar 2013.
Er valt nog veel te winnen als het
gaat om verdere verlaging van de
CO2‐uitstoot. Dit blijkt uit de
inventarisa e die is gemaakt
voor onze Carbon footprint. Zo
blijken het brandstofverbruik van
auto’s het grootste deel van de
uitstoot te veroorzaken.
2. Scheiden en reduceren van
afval
Op de projecten en in de
kantoren wordt aan
afvalscheiding gedaan. Er is
inzicht in de hoeveelheden afval
die afgevoerd worden. Er zijn de
volgende hoofdgroepen te
onderscheiden:


Puin/steenach g
materiaal



Kabelresten



Hout



Metalen



Papier/karton



Plas c



Restafval.

3. Melden milieu‐incidenten
Onder milieu‐incidenten wordt
verstaan brand, lekkage van
milieugevaarlijke vloeistoﬀen in
het riool/oppervlaktewater of de
bodem, lozen / dumpen
(gevaarlijke) stoﬀen en
ongecontroleerde emissies naar
de lucht.

Hoe gaat Alsema dit allemaal
realiseren?


Het nieuwe rijden
introduceren in het
bedrijf. Iedereen krijgt
hiervoor een cursus;



Digitaal werken op loca e.
Men krijgt een tablet om
zo terstond te kunnen
communiseren. Ook de
KLIC meldingen worden
digitaal doorgezet;



Aanschaf energie zuinige
auto’s. De eerste
energiezuinige auto is
reeds aangescha , een

energiezuinige diesels en
hybride auto.


Gebruik schonere
brandstoﬀen;



Etc…..

WEBSITE
Alsema hee alle informa e
met betrekking tot de CO2
uitstoot van haar bedrijf op de
website geplaatst. In het najaar
van 2014 zal er een speciale

website gelanceerd worden voor
de CO2 gegevens van Alsema. Ook
krijgt men hier de mogelijkheid
om zelf hun eigen CO2 uitstoot te
berekenen. Voor vragen kijk eens
op www.alsema.nl
Tot slot, ontvangt Alsema graag uw
emailadres, zodat de volgende CO2‐
nieuwsbrief digitaal en daarmee
CO2‐neutraal verzonden kan
worden. Uw e‐mailadres kunt u
mailen aan:
bart@alsema.nl
Met als onderwerp:
Aanmelding CO2 nieuwsbrief

