Nieuwsbrief
2018 Q1 - CO2 prestatieladder

Jac Rijk en ZTZ Services gaan binnenkort op voor de CO prestatieladder
nivo 3.
Het certificaat is voor ons om 2 redenen belangrijk:
1. Maatschappelijk oogpunt: We willen een bijdrage leveren aan het
terugdringen van de CO2 emissie.
2. Economisch oogpunt: Bedrijven in het bezit van het certificaat
ontvangen voordeel bij gunning van projecten.
Waar streven we naar?
 Wij streven ernaar zo duurzaam mogelijk te werken door inzet van een modern machinepark met schone
motoren.
 Wij investeren in duurzaam materieel, handelen bewust op basis van efficiënt energiegebruik en een efficiënt
gebruik van middelen.
Wat doen we?
 We brengen CO2-reducerende maatregelen tot stand en zien toe op de implementatie ervan in de praktijk.
 We brengen jaarlijks onze CO2-uitstoot in kaart en bekijken op welke wijze we de CO2 emissie kunnen
reduceren.
 In de grond-, weg- en waterbouw worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt. Het zuinig gebruik van en
zuinig omgaan met transportmiddelen levert relatief gezien het hoogste CO2-reductierendement op. Voor Jac
Rijk en ZTZ Services is de beperking van de CO2-uitstoot door dieselbesparing een belangrijke doelstelling.
Door de machines slimmer te bedienen kan veel energie worden bespaard. Ook is er aandacht binnen onze
organisatie voor 'Het Nieuwe Draaien'. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van inzet van zuinigere
machines op het werk.
 We volgen de ontwikkelingen in de sector op de voet en implementeren waar mogelijk nieuw beleid in de
bedrijfsvoering.
Voorbeeld 1: Project Duitsland Inden
We hebben bij dit project onder andere gekeken naar de mogelijkheden om brandstof te besparen (en daarmee
de CO2 emissie terug te dringen). Door trucks in te zetten in plaats van dumpers hebben we een aanzienlijke
besparing op brandstofverbruik weten te realiseren. Goed voor het milieu en onze portemonnee!
Voorbeeld 2: Training Zuinig rijden
We hebben op het project Duitsland Inden gebruik gemaakt van de diensten van een trainer die onze chauffeurs
tips en trucs hebben bijgebracht om nog zuinige te kunnen rijden.
Voorbeeld 3: Onderzoek Saman groep (zonnepanelen)
We laten onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden en opbrengsten van zonnepanelen en slimmer
energiemanagement. De Saman groep uit Zierikzee brengen dit voor ons in kaart en brengen advies uit. Na
afronding kijken we welke zaken we hieruit gaan oppakken.
Voorbeeld 4: Digitaal factureren
We onderzoeken de mogelijkheid om digitaal te factureren. Dit reduceert de hoeveelheid aan papieren. Weer een
stap in de juiste richting.

