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Nieuwsbrief 2017 van TuinTotaal.
In het kader van de communicatie zal TuinTotaal voortaan middels een nieuwsbrief die
tweemaal per jaar zal uitkomen de voortgang van de CO2-uitstoot opvolgen.
Tuintotaal heeft in maart 2017 de certificatieaudit door EBN voor de CO2-prestatieladder
niveau 5 succesvol doorlopen.
Hiermee is er weer een volgende stap gezet in het beleidsvoornemen van TuinTotaal om
haar CO2-verbruik te monitoren en verminderen.
In het kader hiervan is het CO2-handboek dan ook waar mogelijk geïntegreerd in het
kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem.
Hierdoor is CO2-reductie dan ook geen apart iets, maar is het een integraal onderdeel van
de bedrijfsvoering van TuinTotaal.
Om dit te realiseren berekent Tuintotaal halfjaarlijks haar CO2 footprint.
Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.
In de afgelopen jaren is de footprint al jaarlijks berekend, maar waren de gegevens minder
betrouwbaar.
Inmiddels zijn de cijfers over het eerste half jaar van 2017 bekend (zie onderstaande grafiek)
en deze geven inderdaad een reductie weer ten opzichte van 2016.
Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform
richtlijnen van ISO14064-1.
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Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.
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Doelstellingen voor 2017
Om deze uitstoot te reduceren heeft TuinTotaal de volgende CO2-reductiedoelstelling
opgesteld:

Tuintotaal stoot in 2017 2,5 % minder CO2 uit te ten opzichte van het jaar 2016.
Gezien de resultaten van het eerste half jaar lijkt dit mogelijk te zijn, met door het
verder uitvoeren van de volgende zaken;
- Bewust maken van de reductiemogelijkheden voor de CO2-uitstoot aan alle
medewerkers er is o.a. een toolboxmeeting over CO2 uitgevoerd.
- Het inzetten van LPG voor de onkruidverwijdering geeft minder CO2-uitstoot door de
betere brandstof.
- Zo goed mogelijk plannen om overbodige kilometers te voorkomen;
- Het zo min mogelijk laten draaien van de mobiele werktuigen en andere voertuigen;
- Het bewust gaan toepassen van het nieuwe rijden;
- Zorgen voor de juiste bandenspanning;
- 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.
Het relateren van het brandstofverbruik aan de FTE’s geeft nog geen goed
vergelijkingsmateriaal, omdat het soort van de opdrachten veel meer invloed heeft dan het
aantal medewerkers dat wordt ingezet.
Het opstellen van de footprint voor het project met gunningsvoordeel heeft nog niet
plaatsgevonden, omdat dit pas is gestart en het eerste half jaar geen representatief beeld
geeft van de uitstoot.
Deze zal voor het eerst over 2017 worden opgesteld, zodat een goed overzicht kan worden
verkregen.
Daarnaast wordt nog steeds actief deelgenomen aan een sectorinitiatieven via Cumela,
waarin diverse zaken zoals het nieuwe stallen zijn en worden besproken en geïnitieerd.
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