Bijlage 2 : Beheersmaatschappij Schuitemaker behaald nogmaals 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 1452 ton CO2. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2
(indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1.
Nu het jaar 2015 ook achter ons ligt kunnen wij nu ook de footprint over 2015 presenteren. Hieruit
blijkt dat wij over 2015 19 ton (1,3%) minder CO2 hebben uitgestoten dan in 2013.
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Om deze uitstoot te reduceren heeft Schuitemaker de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:
Schuitemaker stoot

in 2018 5 % minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 2013.

*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:
 Het gasverbruik is met 14010 m3 gedaald ten opzichte van 2014, vanwege een zachte winter en
herfst maanden van 2015 en de betere isolatie van hal3 t/m7.
 Het dieselverbruik is met 2341L gestegen t.o.v. 2014. Gezien er het afgelopen jaar twee
servicebussen en één personenauto toegevoegd zijn aan de vloot van transportmiddelen valt deze
lichte stijging van 1.79% mee.
 Hydride Audi A3 sportback (HF-280-Z) label A toegevoegd aan het wagenpark ter vervanging van
Audi A3 sportback (3-TBK-59) label D.
 Vrachtauto Iveco ML90E18 euro 3 bj 2003 vervangen door van de MAN L.2007.46.011 Euro6.
 Het energieverbruik is gedaald met 8460 kWh t.o.v. 2014
 TL-magazijn verlichting (250/300Lux) vervangen door LED-productie verlichting (400 lux) voor
Hal 12
 Het aantal gereden KM in 2015 valt hoger uit dan 2014 met 89442 KM en is in zijn totaal (16 ton
Co2) goed voor de complete CO2 stijging van 2015 t.o.v. 2014 van 6 ton. Een verklaring voor deze
stijging is dat Schuitemaker over 2015 twee medewerkers meer heeft welke prive rijden dan ten
opzichte met 2014.
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Keteninitiatief Nederland CO2 Neutraal
Schuitemaker heeft zich aangesloten bij het Keteninitiatief Nederland CO2 Neutraal om samen met 97
andere bedrijven gezamenlijk de CO2 uitstoot terug te dringen d.m.v. informatiebijeenkomsten en
werkgroepen. Het doel van dit keteninitiatief is om bedrijven uit soortgelijke sectoren bij elkaar te
krijgen en tijdens deze bijeenkomsten werkgroepen op te richten voor bedrijven met soortgelijke
productie of bedrijfsprocessen. Het doel van deze werkgroepen is om tot een gezamenlijk aanpak te
komen richting CO2 reductiemogelijkheden in de sector.
De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden op 1 december en tijdens deze bijeenkomst is
Schuitemaker ingedeeld in de werkgroep Gas en elektra 2 gezien dit onze grootste CO2 uitstoten zijn.
De tweede bijeenkomt van de werkgroep staat geplant op 17 Maart 2016
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.
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