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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2
Als Reijm Groep I B.V. zijn we druk bezig om onze milieu certificering door Bureau Veritas op het hoogste
niveau, niveau 5 van de CO2-prestatieladder, af te ronden. De laatste drie kleine resterende punten zijn
akkoord bevonden en alle vragen/opmerkingen zijn beantwoord.
We blijven continu op zoek om ons verbruik van grondstoffen en CO2-uitstoot te verlagen en we zoeken
initiatieven om tot verdergaande reductie te komen. Hierbij willen we graag onze medewerkers en andere
belanghebbenden weer informeren over de voortgang van de doelstellingen en reductiemaatregelen.
Doelstellingen CO2-reductie
Wij hebben de doelstelling voor het reduceren van CO2 onveranderd vastgesteld. De CO2-uitstoot staat in
verhouding met de bedrijfsomzet. Doelstelling is de CO2-uitstoot op basis van de omzet te reduceren met
4% per 5 jaar, ten opzichte van ons begin- of basisjaar 2013. Die 4% hebben we inmiddels bereikt.
CO2-footprint eerste helft 2017
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We hebben bekeken hoe onze energiestromen met
CO2-uitstoot er hebben uitgezien in de eerste helft
van 2017. De totale uitstoot CO2 in de eerste helft
van 2017 bedraagt 561 ton CO2. Hiernaast is de
verdeling van de uitstoot naar de verschillende
energiestromen in een grafiek weergegeven.
Omdat onze bedrijfsactiviteiten ieder jaar wisselen
voor wat betreft verschillende werkzaamheden is
besloten de reductiedoelstelling niet aan te passen.
Het aantal medewerkers groeide van 38 naar 48.

Reductiemaatregelen
Elke medewerker van Reijm Groep I 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 de verlichting en het carpoolen met collega’s zijn hierbij enkele voorbeelden.
Indien u verdere suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze CO2-functionaris, de heer Fred Reijm.

