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Inleiding
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Kroes Aannemingsbedrijf B.V., die ook weer
in het teken staat van de CO2 prestatieladder. Wij willen actief bijdragen aan een duurzame
samenleving, door onder andere de CO2 uitstoot als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te
reduceren door monitoringen, aanpassen van ons materieel, kantoorgebouw en processen.

CO2 Uitstoot 2013
Om de CO2 uitstoot van het bedrijf te bepalen is de organisatie onderverdeeld in “bedrijfsonderdelen. De bedrijfsonderdelen zijn weer onderverdeeld in subbedrijfsonderdelen. Ten opzichte van
2011 en 2012 zijn er drie wijzigingen.
In 2013 hebben wij op 1 van onze projecten elektriciteit verbruikt om beton te kunnen drogen in
een koude periode.
Wij hebben in 2013 zakelijke vliegtuigkilometers afgelegd voor een internationaal project en een
Europees project.
Daarnaast zijn er zakelijke kilometers met privévoertuigen afgelegd.
Het totaalbeeld van de emissies per bedrijfsonderdeel voor 2013 is in onderstaande tabel
weergegeven.

Totale CO2 uitstoot 2011 – 594,2 ton
Totale CO2 uitstoot 2012 – 490,4 ton
Totale CO2 uitstoot 2013 – 454,1 ton
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CO2 reductiemaatregelen

De maatregelen die we in 2014 genomen hebben om de CO2 uitstoot te verminderen zijn
De overstap naar Groene stroom met SMK Keurmerk
Aanschaf nieuwe kraan in (minder brandstofverbruik)
Lichtplan gemaakt voor kantoor en werkplaats, momenteel vindt er een proef plaats met LED
verlichting

CO2 reductiedoelstellingen
Ons doel is 14 % minder CO2 uit te stoten in 2017, afgezet tegen de CO2 uitstoot van 2011,
rekening houdende met de productieomvang.

Communicatie
Graag houden wij u op de hoogte van de voortgang van onze CO 2 doelstellingen, maatregelen en
resultaten.
Dit doen we door middel van een half jaarlijkse (digitale) nieuwsbrief en tevens zetten wij onze
actuele gegevens op onze vernieuwde website.

Ideeën, Suggesties? Laat het ons weten!
Nieuwe ideeën voor efficiënte en duurzame werkwijzen en mogelijke energiebesparingen zijn van
harte welkom. Ideeën, voorstellen en suggesties kunnen doorgegeven worden aan Ingrid Bakkers
(010-5922888 of ibakkers@kroes.org).
Maasland, oktober 2014
De Directie
J.M. Kroes

E.G. Kroes
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