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Bijlage 2 : Beheersmaatschappij Schuitemaker behaalt eerste CO2 reductie!  

 

Schuitemaker  presenteert halfjaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het 

mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO2 footprint voor het eerst 

berekend en komt op 1451 ton CO2. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 

(indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1.  

 

Nu het jaar 2014 ook achter ons ligt kunnen wij nu ook de footprint over 2014 presenteren. Hieruit 

blijkt dat wij over 2014 24 ton (1,8%) minder CO2 hebben uitgestoten dan in 2013.    

 

 

 
 
 
 
Om deze uitstoot te reduceren heeft Schuitemaker de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:  

 

 

 

*conform scope 1 en 2 

**deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE. 

 

Voortgang doelstellingen 

Om deze doelstelling te realiseren heeft Schuitemaker een het volgende pakket maatregelen opgesteld: 

 Door de winter 2013/2014 en nov/dec 2014 is het gasverbruik van Schuitemaker met 50.036 m3 

gedaald t.o.v. 2013. Ook is de CO2 uitstoot van H2 2014 met 69 ton gedaald t.o.v. H1 2014. 

 Het Diesel verbruik in H2 is gedaald t.o.v. H1 met 552,74L. Gezien de bouwvak ook in H2 viel en 
de Volvo oplegger vervangen is door een zuinigere type had het dieselverbruik harder moeten 
dalen.   

 Schuitemaker heeft in sept. 2014 de Opleggertrekker VOLVO HC3AA40 Euro 5 Bouwjaar 2008 
vervangen door een nieuwe Volvo FH540 Euro 6. 

 Schuitemaker  heeft in sept. 2014 één nieuwe lease auto toegevoegd aan het wagenpark  met Label 
A wat de kleine daling eensgezinds verklaart.  

 Het energieverbruik  is gedaald met 32.795 kWh t.o.v. 2013 

 Het aantal gereden KM in H2 is kleiner dan in H1 met 3.476 KM totaal 
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Schuitemaker stoot in 2018 5 % minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 2013. 
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 De eerste tussenmeters zijn als proef geplaatst. Deze meter beviel goed en een offerte voor 4 

dezelfde meters voor de andere stookinstallaties loopt.  

 Schuitemaker heeft voor Hal 12 nieuwe led verlichting aangeschaft om de oude TL-verlichting te 

vervangen. 

Keteninitiatief  Energieconvenant ‘de sprong voorwaarts’ 
Schuitemaker heeft deelgenomen aan het Energieconvenant ‘de sprong voorwaarts’ en is 

daarmee in contact gekomen met andere bedrijven met soortgelijke bedrijfsprocessen met een 

hoog energie verbruik. Tijdens de drie meetings van dit convenant zijn werkgroepen gevormd 

voor Perslucht, warmteterugwinning, LED verlichting enz. Schuitemaker heeft deelgenomen 

aan de werkgroep Ledverlichting om meer inzichten te krijgen over Ledverlichting en hoe 

deze het beste toegepast kan worden in onze fabriekshallen.  
 

Individuele bijdrage 

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van 

CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen: 

- Zorgen voor de  juiste bandenspanning; 

- Deuren zo veel mogelijk sluiten; 

- Thermostaten instellen op een graadje minder; 

- Het dragen van winterkleding wanneer mogelijk. 

 

We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we 

ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.  

 


