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Geachte relatie,
Langs deze weg willen wij u graag weer op de hoogte brengen van het laatste
nieuws.
Wij wensen u veel leesplezier!

Walkant op Oarder
In februari dit jaar is het project Walkant op Oarder
van start gegaan. Het betreft hier een Social Return
project waarin nauw wordt samengewerkt met de
Gemeente Súdwest Fryslân, Pastiel, Jobz-On en
Fervent Opleidingen.
Het doel van dit project is het creëren van duurzame
arbeidsparticipatie onder langwerkzoekenden. Samen
met alle partijen bieden we de aspirant waterbouwers
een baan, werkervaring en een gedegen opleiding,
om zo hun positie op de arbeidsmarkt sterk te
verbeteren.
Na kennismaking met elkaar en de producten
waarmee gewerkt gaat worden, zijn de waterbouwers
momenteel druk bezig met het vernieuwen van
verschillende walbeschoeiingen in de Gemeente
Súdwest Fryslân.

Duurzame mobiliteit
In eerdere nieuwsbrieven hebben we u al
geïnformeerd over onze inspanningen op het gebied
van duurzame mobiliteit. Hieraan wordt nu een nieuw
onderdeel toegevoegd.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de
bandenspanning erg belangrijk is. Niet alleen voor
het rijgedrag van de voertuigen, ook het
brandstofverbruik hangt nauw samen met deze
spanning. Hierdoor staat Cnossen Infra op het punt

te starten met controle en opvolging van de juiste
bandenspanning.
Gecombineerd met de cursus ‘het Nieuwe Rijden’
welke begin vorig jaar is gevolgd, wordt geprobeerd
het brandstofverbruik nog verder te laten dalen.

Emissie-inventaris 2015
Nu het jaar 2015 weer is afgerond kan de stand
worden opgemaakt van de CO2 uitstoot. Alle
gegevens zijn weer in kaart gebracht en vergeleken
met het vorige jaar.
Om appels met appels te kunnen vergelijken moet er,
naast de absolute getallen, ook worden gekeken naar
de variabelen in de omzet. Om een goede
vergelijking te kunnen maken hebben we de uitstoot
gerelateerd aan de omzet, om zo een ‘gram uitstoot
per euro’ te krijgen.
Voor het jaar van 2014 was de uitstoot per euro nog
47 gram CO2. Ten opzichte van 2012 een daling van
ruim 30%, een hele mooie score. 2015 ziet er nog
beter uit. Een uitstoot van 35 gram CO2 per euro
omzet. Ten opzichte van 2014 een daling van bijna
30% en ten opzichte van 2012 zelfs een daling van
maar liefst 48%.
Kijk voor meer informatie en de footprint van 2015
op http://www.cnosseninfra.nl/co2-prestatieladder
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