Schuitemaker presenteert CO2-Footprint over de eerste helft van 2016
Over de eerste helft van 2016 heeft Schuitemaker haar CO2-Footprint berekend. Uit de CO2-Footprint
blijkt dat Schuitemaker over het eerst halfjaar van 2016 823 ton CO2 heeft uitgestoten. Ten opzichte
van H1 2015 heeft Schuitemaker 16 ton CO2 minder uitgestoten. Hier staat wel tegenover dat
Schuitemaker minder productieomzet heeft gedraaid in H1 2016 t.o.v. H1 2015.
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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.
Doelstellingen
Omdat het over een halfjaarlijkse review gaat is het lastig om een daadwerkelijke voortgang te
presenteren. Een aantal bevindingen over de eerste helft van 2016:
 Het gasverbruik is met 31535 m3 gedaald ten opzichte van H1 2015. Een verklaring van de
daling in het gasverbruik is de daling van de FTE van 175 naar 169. Ook de daling van de
productie omzet met €847.000 van h1 2016 t.o.v. h1 2015 verklaart de daling in gas
verbruiken.
 Het dieselverbruik is met 4011L gedaald t.o.v. H1 2015. Een verklaring voor deze daling is dat
bij Industrial één oude Iveco Euro 3 vervangen is door nieuwe MAN vrachtwagen met Euro 6.
 Het energieverbruik in H1 2016 is gestegen met 88786 kWh t.o.v. H1 van 2015. Deze stijging
van het energieverbruik wordt verklaart door het in gebruik stellen van de CNC lasersnijder,
CNC kantbank en twee zaagbanken met automatische voeding welke in de vorige periode van
2015 niet in bedrijf waren.
Keteninitiatief ‘NederlandCO2neutraal’’
Schuitemaker neemt deel aan het keteninitiatief NederlandCO2Neutraal en komt daarmee in contact
met andere bedrijven met soortgelijke bedrijfsprocessen met een hoog energie verbruik. Tijdens de
bijeenkomsten van dit initiatief zijn werkgroepen gevormd voor Wagenpark, Bedrijfsmiddelen en Gas
en Elektra. Schuitemaker neemt deel aan de werkgroep Gas en Elektra 2 gezien deze energiestromen
de meeste CO2 uitstoten (71% in totaal.) binnen Schuitemaker. Binnen deze werkgroepen worden
verschillende CO2 reductiemaatregelen besproken en gekeken of het toepasbaar is voor Schuitemaker.
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Tevens maakt Schuitemaker via dit initiatief kennis met verschillende bedrijf welke oplossingen bieden
in duurzaam ondernemen.

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.

15-11-2016

