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Nieuwsbrief CO2
Als De Rijk B.V. hebben wij in juli 2019 ons CO2 prestatieladder niveau 3 behaald. Wij houden u graag op
de hoogte hoe we daar de afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en willen wij onze klanten en andere
geïnteresseerden informeren over de (voortgang van) doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven.

Zonnepanelen.
Helaas gaan deze ontwikkelingen niet zo goed en snel als we zouden willen;
Het dak van onze loods is voldoet aan de WABO; met zonnepanelen net niet meer. Uiteraard willen wij
geen enkel risico lopen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar lichtgewicht zonnepanelen.
Daarnaast blijft het feit dat wij niet mogen leveren aan het net; derhalve zouden we onze opgewekte
stroom zelf moeten opslaan en gebruiken. Die ontwikkelingen gaan gelukkig heel harden zal straks geen
belemmering meer zijn voor onze zonnepanelen.
Traxx Diesel versus Traxx Zero
Wij gebruiken al jaren Traxx diesel en overwegen om over te stappen naar Traxx Zero. Het afgelopen jaar
zijn alle brandstoffen extreem duur geworden; het is voor ons als ondernemer al veel prijsverhogingen
doorvoeren. Wij wachten nog even met deze stap…..
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Voorlichting van o.a. de Duurzame Leverancier.
De organisatie Duurzame Leverancier heeft in 2021, online een bijeenkomst georganiseerd. Wij hebben deze
met belangstelling gevolgd; o.a. over het achterlaten van visnetten in de havens (gratis) in plaats van
dumpen in de zee. Daarnaast vist men veel netten uit de zee. Daarnaast overwegen wij een mescum dak
op onze nieuw overkapping (klimaatadaptatie). Daar laten wij ons momenteel ook over voorlichten.

Algemeen;
Doelstellingen CO2-reductie
Wij hebben onze doelstelling voor het reduceren van CO2 gekoppeld aan de omzet. De CO2-uitstoot voor
2018 geldt hierbij als basisjaar. De CO2-uitstoot 2020 is vastgesteld op een totaal van 341,0 ton CO2. Zie
onderstaand de verbijzondering naar verbruik. Dit is netto een iets hogere uitstoot dan het jaar ervoor. Wij
hebben echter de uitstoot gekoppeld aan de omzet; derhalve is onze doelstelling (CO2-uitstoot per
productie-uur te reduceren met 0,8% per JAAR) zeker behaald. De omzet is namelijk flink gestegen in
2020.
CO2-Footprint 2018
In de onderstaande tabel staat de uitstoot in ton CO2 weergegeven zoals opgenomen in de CO2-Footprint
van 2018. Wij zullen elk jaar bekijken in hoeverre onze energiestromen zijn gewijzigd en welke CO2-uitstoot
er in het betreffende jaar is geweest. Grote veranderingen zullen nader worden toegelicht.
Basisjaar
2018

2019

2020

Totale uitstoot in ton CO2

346,4

332,1

341

Omzet percentage t.o.v.

100,0%

93,9%

98,4%

346,4

353,6

346,5

het basisjaar

2021

2022

2023
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Reductiemaatregelen
De Rijk B.V. heeft 4 reductiemaatregelen geïntroduceerd. Op deze manier wil De Rijk B.V. de geformuleerde
doelstelling “de CO2-uitstoot per productie-uur reduceren met 0,8% per JAAR” realiseren. Deze
reductiemaatregelen zijn:
-

Een duurzamer machinepark
Bij de inkoop wordt actief gelet op de verbruiksgegevens van machines, bedrijfswagens en boten.

-

Gedrag op projecten
Er wordt gestuurd op een bewustwording en eventuele gedragsverandering van de medewerkers bij
projectwerkzaamheden. Zodoende wordt getracht het dieselverbruik te reduceren.

-

Gedrag op projecten
Er wordt gestuurd op een bewustwording en eventuele gedragsverandering van de medewerkers op
de werkplaats. Zodoende wordt getracht het dieselverbruik te reduceren.

-

Er wordt een pilot gestart om zuiniger te varen.

Indien u goede suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze
CO2-functionaris
(A. de Rijk – de Jong).

