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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 voor 
de eerste 3 jaar te ambitieus was. De CO2-reductiedoelstelling m.b.t. 2020 handhaven we. Duidelijk is 
dat 95% van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het verbruik van diesel. Ook is duidelijk dat de 
CO2-uitstoot kijkend naar de omzet is toegenomen en dat dit komt door de aard en/of de projectlocatie 
van de door Hooijer uitgevoerde werkzaamheden. Wanneer we het brandstofverbruik in de 1e helft van 
2016 vergelijken met de 1e en 2e helft van 2015 dan is helaas sprake van een toename. Deze toename 
kan door het extra inzicht verklaard worden. 
 
Vanaf de aanschaf van de nieuwe tankinstallatie is het inzicht in het brandstofverbruik toegenomen. 
Over het brandstof verbruik per km of per draaiuur zijn onze medeweerkers geïnformeerd. Duidelijk is 
geworden dat machinisten gezorgd hebben voor een duidelijke brandstofbesparing door mee te denken 
en de cursus “Het nieuwe draaien” in de praktijk te brengen. Datzelfde geldt voor de vrachtwagenchauf-
feurs en automobilisten.  
 
Gezien de aard van het werk zijn we er van overtuigd dat de mens erg veel invloed heeft op het 
daadwerkelijke verbruik. Duidelijk is dat er meer bezuinigd kan worden wanneer de medewerkers zich 
bewust zijn van de CO2-uitstoot. Dat is onlangs gebleken toen verbruiksgegevens werden ontvangen van 
een onlangs aangeschafte nieuwe vrachtwagen van het merk Volvo. Bij de volgende mailing gaan we 
daar dieper op in. Informatie over het verbruik is ook in 2016 uitgewisseld met de medewerkers om hen 
te blijven motiveren om gezamenlijk tot een besparing te komen.  
 
Bij het branche initiatief “Sturen op CO2“ van Cumela is afgelopen periode stilgestaan bij technische 
mogelijkheden waarmee nieuw materieel van bijvoorbeeld Hitachi is uitgerust. Daardoor wordt meer 
inzicht verkregen om brandstof te besparen. In de “CO2 Werkgroep” van VERAS is stilgestaan bij de 
techniek en bij afvalscheiding om bij recycling te kunnen zorgen voor brandstofbesparing.  
 
Tot slot willen we iedereen vragen die deze nieuwsbrief leest om ons 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.  
 
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, 

 
K. Hooijer (Directie) 
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