
6-12-2018, Pernis 

  

 

 
  

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 dit jaar om de CO2-uitstoot te reduceren met 4%, 

waarbij een normalisatie op basis van de omzet wordt toegepast. Na 

evaluatie van de resultaten worden nieuwe doelen gesteld in 2019.  

 

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). Naar aanleiding van 
de audit is naar voren gekomen dat er enkele kleine fouten inzaten en de 
footprint iets groter is dan gedacht. De gecorrigeerde cijfers zullen op de 
website worden gepubliceerd.   
  
Reductiemaatregelen  
Elke medewerker van Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. kan 
onveranderd bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en 
de CO2-uitstoot.  
 
Inmiddels is de maatregel in gang gezet om de verlichting te vervangen 
voor LED. We hopen hiermee een bescheiden besparing op de totale 
CO2-uitstoot te bewerkstelligen. We hebben ook besloten om de 
werkplaats te gaan verwarmen met infraroodpanelen die worden gevoed 
door de zonnepanelen. Dit komt in de plaats van de fossiele brandstof 
die nu wordt gestookt.  
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Hiernaast maken we ook het komende jaar gebruik van hernieuwbare 
stroom bij onze locatie Tarwezand 30. Er wordt onderzocht of ook gas 
duurzamer kan worden afgenomen.  
 
Uit het sector- en keteninitiatief “Samen Slimmer Reduceren” in 
september is naar voren gekomen dat Biemond ook voor zonnepanelen 
heeft gekozen. De bandenspanning wordt nu jaarlijks gecontroleerd. We 
bekijken de mogelijkheden dit frequenter uit te voeren. Uit het overleg 
bleek ook dat we meer aandacht besteden aan de CO2-uitstoot bij het 
kiezen van nieuw materieel, maar dat dit niet doorslaggevend is.  
 
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, Dyon van der Pols of Michel van 

Kampen). 

 

 


