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Nieuwsbrief Duurzaamheid & 

Als Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. zijn we druk bezig om onze certificering op niveau 3 van de 

CO2-prestatieladder te behouden. Dit houdt in dat we als bedrijf continu op zoek moeten gaan naar 

verbeteringen om ons verbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast willen we 

graag onze medewerkers en externe belangstellenden informeren over de (voortgang van) doelstellingen, 

reductiemaatregelen en initiatieven. 

 

Doelstellingen CO2-reductie 

De doelstelling is om de CO2-uitstoot te reduceren met 4% in 2017 waarbij een normalisatie op basis van 

de omzet wordt toegepast. Na evaluatie van de resultaten worden nieuwe doelen gesteld. 

 

CO2-footprint 2017 

We hebben onze energiestromen met CO2-uitstoot weer in kaart gebracht over het afgelopen jaar. De totale 

uitstoot CO2 in 2017 bedraagt 1.066,2 ton CO2 (en 715,6 ton CO2 genormaliseerd). Momenteel wordt het 

nieuwe portfolio samengesteld. De relevante gegevens worden geplaatst op onze website. 

 

Reductiemaatregelen 

Elke medewerker van Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. kan onveranderd bijdragen aan het 

verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.  

Om concrete maatregen te treffen is onder meer aansluiting gezocht bij het sector- en keteninitiatief 

“Samen Slimmer Reduceren” waarbij samen met Biemond en Van Pelt en Gebr. Kloens periodiek wordt 

overlegd welke aanvullende maatregelen met het oog op CO2-uitstoot reductie kan worden geïmplementeerd. 

Ook worden ervaringen uitgewisseld waarbij ook het SMART-principe wordt toegepast. Bijvoorbeeld is er in 

het overleg van 8-2-2018 gesproken over het feit dat in 2023 kantoren minimaal energielabel C moeten 

hebben en dat raadzaam is hiervoor al onderzoek te gaan ondernemen. Andere besproken aspecten zijn: het 

stimuleren van carpoolen en het structureel checken van de bandenspanning, zuinige bandtypen en 

alternatieve dieselsoorten. 
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Via diverse websites wordt gezocht naar aanvullende verbetermogelijkheden. In eerder genoemde portfolio 

zal ook de geactualiseerde Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder (2018) worden opgenomen. 

Indien u goede suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze CO2-functionaris (Arend van der Pols). 

 

 


