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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
Onze mannen van Walkant op Oarder hebben
ondertussen alle theorie opleidingen afgerond en zijn
druk bezig met de voorbereidingen van het praktijk
gedeelte. Tevens wordt hiernaast hard gewerkt aan
diverse projecten in o.a. Kimswerd, Koudum en
Sneek.
Op 14 september jongstleden is de officiële
bijeenkomst geweest van het project. Hierbij waren
naast alle direct betrokken partijen, ook wethouders,
medewerkers van Pastiel en gemeente ambtenaren
aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden de
arbeidsovereenkomsten getekend en werd de video
gepresenteerd die in samenwerking met Pastiel,
Cnossen Infra en ZieMe Communicatie is gemaakt.
Het was een zeer geslaagde dag!
Duurzame mobiliteit
2017 staat voor de deur en ook willen we in het
nieuwe jaar weer verder met het ontwikkelen van ons
wagenpark. Start-stop systemen, Fuel Switch en
duurzame brandstoffen zijn termen die we afgelopen
jaren veel hebben gebruikt. Tezamen zullen deze
zaken zorgen voor een goede bijdrage aan een
bewuster wagenpark.
Onze bedrijfsvoertuigen zijn toe aan de laatste stap
in de Dual Fuel systemen waarmee voor 75%
gereden zal worden op Aardgas.
Naast de Fuel Switch is ook onderzoek gedaan naar

een start-stop systeem voor onze vrachtauto. Op het
moment blijft de motor van de vrachtwagen continue
lopen wat onnodig veel uitstoot genereert. Om hier te
reduceren worden mogelijkheden bekeken om de
vrachtwagen zijn motor te laten stoppen op het
moment dat deze niet gebruikt wordt. Hierdoor wordt
geen diesel verspild en zal de uitstoot daarmee sterk
reduceren.
Emissie-inventaris 2015
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over de prachtige resultaten van de
CO2 reductie over het jaar 2015. Ten opzichte van
het referentiejaar 2012 is een reductie gerealiseerd
van bijna 60 ton CO2. Dit is 30% minder CO2 uitstoot
per euro omzet.
Ook zijn de cijfers voor het eerste half jaar van 2016
bekend. Over deze periode is een totaal van
67.796kg CO2 uitgestoten. Ter vergelijking: over
dezelfde periode van 2015 werd nog 85.231kg CO2
uitgestoten, een reductie van ruim 17 ton CO2. Dit is
voor een groot deel te danken aan het plaatsen van
de zonnepanelen in juni 2015. Tevens valt op dat er
aanzienlijke reductie is gerealiseerd op het verbruik
van diesel. Bij aanhouden van dit verbruik zal
uiteindelijke schatting over het gehele jaar rond de
140 ton CO2 liggen. Hiermee liggen we ook voor dit
jaar weer op goede koers voor een forse reductie van
onze CO2-uitstoot.
Met bovenstaande reductie is onze organisatie
uiteraard zeer tevreden. Maar hier blijft het uiteraard
niet bij. Door een tweede serie zonnepanelen te
plaatsen zal alle elektriciteit die door onze organisatie
wordt verbruikt, opgewekt worden uit zonne-energie.
Hiermee kan ons pand worden voorzien van stroom
en kunnen ook de elektrische auto’s worden geladen.
Door slim om te gaan met energie zijn het afgelopen
jaar nagenoeg alle verspillingen weggenomen en zijn
we een stap dichterbij een CO2 neutraal pand.
Gelet op bovenstaande cijfers en de initiatieven die
momenteel worden onderzocht, is de doelstelling
voor de komende drie jaar bijgesteld. Door de grote
stappen van afgelopen drie jaar, is besloten het
referentiejaar voor de komende jaren bij te stellen
naar 2015. Doordat er al ruim drie jaar ervaring is
opgedaan zijn we overtuigd dat we de lat wat hoger
kunnen leggen. Op basis van de uitstoot van 2015 is

besloten de volgende doelstelling te formuleren..
Cnossen Infra is vastbesloten in 2018 10% uitstoot te
reduceren ten opzichte van het nieuwe referentiejaar
2015. Gelet op de voortgang en de mind-set binnen
de organisatie wordt een positief resultaat verwacht.
Kijk voor meer informatie en de footprint van 2015
op http://www.cnosseninfra.nl/co2-prestatieladder
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