

Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2
Pannekoek GWW is sinds 1 februari 2016 gecertificeerd op de CO2-presentatieladder,
niveau 3.

Pannekoek GWW BV/ Pannekoek Rioolservice
2017

796.4 ton CO2

Wij hebben onze doelstelling voor het reduceren van CO2 samengesteld. De Co2 relateren
we vanaf 2017 aan het aantal medewerkers. De doelstelling is om de CO2 uitstoot per fte te
reduceren met 4% te reduceren in 2021.
Om uiteindelijk aan de algemene bedrijfsdoelstelling te kunnen voldoen zullen we per jaar en
per scope een reductiedoelstelling formuleren.
De reductiedoelstelling voor scope 1 is 0,8% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft
betrekking op de meest materiële emissies:
- Dieselverbruik.
De reductiedoelstelling voor scope 2 is 0,8% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft
betrekking op de meest materiële emissies:
- Elektriciteitsverbruik.
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Voortgang
Soorten emissies
en scopes
(SKAO)
Brandstofverbruik
Diesel
Brandstof
verbruik
Benzine
Brandstof
verbruik
Propaan

CO2uitstoot
2017
basisjaar

Status 1-12018 t/m
30-6-2018

740,1

366.6

5,8

2.9

1,1

0.44

Uit bovenstaande brandstof tabel is te zien dat we de eerste 6 maanden minder CO2
uitstoot hebben.
Reductiemaatregelen
Elke medewerker van Pannekoek GWW B.V. kan bijdragen aan het verminderen van het
energieverbruik en de CO2- uitstoot. Het minimaliseren van het stationair laten draaien van
machines en vrachtwagens, het uitdoen van elektrische apparaten en verlichting en het
carpoolen met collega’s zijn enkele voorbeelden. Daarnaast heeft het bedrijf zelf ook enkele
maatregelen genomen, zoals:
- Toepassen ledverlichting.
- Bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe machine/auto.
- Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot het verminderen van het energieverbruik
van de machines.
- Meer aandacht aan de bandenspanning van de auto’s en machines besteden.
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Ideeën voor reductie
Wij staan altijd open voor innovatieve en duurzame ideeën. Als u een goed idee heeft voor
energie of CO2-reductie, meld dit dan aan Carolien Degen (c.degen@pannekoekgww.nl
0578-578684 ). Zij zal dan contact met u opnemen.
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