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Inleiding
Het bedrijf heeft de intentie om de CO2 prestatieladder op niveau 4 te behouden. Dit document is een evaluatie van
de initiatieven die vanaf januari 2018 zijn ingezet. Ook worden hier initiatieven voor de toekomst in toegelicht.
De doelstelling van deelname aan initiatieven is om de CO2 uitstoot binnen ons bedrijf te reduceren, tevens beogen
wij door actieve deelname aan initiatieven in de keten en aan sector brede reductieprogramma’s een zinvolle
bijdrage te leveren aan een effectieve reductie van CO2.

Initiatieven 2018
Ten behoeve van het behalen van het certificaat op niveau 4 zijn de volgende initiatieven in gang gezet:
- Actieve deelname aan bijeenkomsten van CUMELA “Sturen op CO2”.
- Ontwikkeling en inzet van de Ronde Slootvuilpers voor het schoonmaken van de watergangen

Initiatieven 2019
Uit de evaluatie van de initiatieven over 2019 en een sessie binnen het bedrijf, zijn de volgende initiatieven actueel
gebleven / in gang gezet.
-

Actieve deelname aan de klankbord bijeenkomsten van “Sturen op CO2” op 12-06-2019 en 19-11-2019.
Inzet van Ronde Slootvuilpers
Begrenzen tractoren van 55 naar 40 km.

Initiatieven 2020
-

Actieve deelname aan de klankbord bijeenkomsten van “Sturen op CO2”
Inzet van Ronde Slootvuilpers en samenwerking met andere partijen ivm stallen materieel
Offerte traject aangaande zonnepanelen
Gebruik van Adblue; niet een directe invloed op vermindering van de CO2 uitstoot, echter wel van invloed op
stikstofuitstoot. Indirecte invloed is minimaal aanwezig, adblue kan immers alleen worden gebruikt bij modern
materieel.

Initiatieven 2021
-

Actieve deelname aan de klankbord bijeenkomsten van “Sturen op CO2”
Inzet van Ronde Slootvuilpers en samenwerking met andere partijen ivm stallen materieel

Dit document wordt jaarlijks geupdate en in een nieuwe versie opgeslagen. Deze versie is opgesteld d.d.: 9 februari
2021.

