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Geachte relatie,         1 december 2015 
 
In 2012 hebben we als CO2-reductiedoelstelling gesteld dat we ten opzicht van het basisjaar 2012 in 
2015 3% en in 2020 10% minder CO2 willen uitstoten. Via deze brief willen wij u informeren over de 
voortgang. 
 
Om maar gelijk met de CO2-uitstoot te beginnen is geconcludeerd dat de CO2-reductiedoelstelling in de 
eerste 3 jaar nog niet maximaal is gerealiseerd. De CO2-reductiedoelstelling m.b.t. 2020 handhaven we. 
 
Met behulp van het brandstoftanksysteem is inzicht verkregen in het brandstofverbruik door het 
materieel. Duidelijk is dat 95% van onze de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het verbruik van 
diesel.  
 
Gezien de aard van het werk zijn we er van overtuigd dat de mens, naast eventuele technische 
mogelijkheden, erg veel invloed heeft op het daadwerkelijke verbruik. Dat begint bij het  
CO2-bewustzijn bij het personeel. Door km- en/of urenstanden te registreren wanneer er getankt wordt 
zijn we instaat om verbruikscijfers terug te koppelen. Ook hebben we de CO2-uitstoot m.b.t. 2012 t/m 
2014 gedeeld met het personeel. Conclusie: Er kan meer bezuinigd worden. 
 
Met het regelmatig verstrekken van verbruikscijfers gaan we door. Hierdoor kunnen collega’s 
verbruikscijfers vergelijken en elkaar motiveren om gezamenlijk tot een besparing te komen.  
 
Het gedrag zal niet van de ene op de andere dag veranderd zijn. Daarom willen we iedereen vragen die 
deze nieuwsbrief leest om ons hierbij te helpen. We sparen het milieu wanneer we samen onnodige 
transportbewegingen voorkomen. Bijvoorbeeld door materieel in de nabijheid van het project te kunnen 
laten staan.  
 
In de volgende nieuwsbrief praten we u bij over onze deelname aan het branche initiatief “Sturen op 
CO2“ van Cumela en de “CO2 Werkgroep” van VERAS. 
 
Op onze website www.hooijer.nl en de website www.skao.nl vindt u meer informatie over onze  
voortgang met betrekking tot de CO2-reductie. 
 
Wij vertrouwen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
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