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Pilkes gaat voor CO2 reductie!
Het wordt voor onze opdrachtgevers steeds belangrijker dat Pilkes kan aantonen dat we op een
maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Milieu en Maatschappij zijn al jarenlang een
belangrijk aandachtspunt voor Pilkes. Ons bedrijfspand in Stompetoren is 15 jaar geleden al zeer duurzaam
gebouwd. We zochten naar manieren om onze opdrachtgevers aan te kunnen tonen dat Pilkes zich hard
maakt voor het milieu. Pilkes wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van
productie en levering van haar producten reduceren. Daarom hebben we gekozen om ons te laten
certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Opdrachtgevers stellen steeds vaker de CO2-Prestatieladder als
selectiecriteria en sommige opdrachtgevers belonen zelfs bedrijven voor deze certificering (bijvoorbeeld in
de vorm van een fictieve korting op de aanbestedingsprijs).
Om dit te kunnen realiseren berekent Pilkes halfjaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot
maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2012 is de CO2 footprint voor het
eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor directe emissies (scope 1) en indirecte emissies
(scope 2) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt
onderstaand gepresenteerd:
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We willen de CO2 uitstoot graag verminderen. Daarom hebben we de volgende doelstellingen opgesteld:
Pilkes stoot in 2015 18% minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2012.
Pilkes stoot in 2020 20% minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2012.
-

conform scope 1 en 2
deze doelstelling is gerelateerd aan 79 FTE

Doelstellingen
Om deze doelstelling te realiseren heeft Pilkes het volgende pakket maatregelen opgesteld:
- Overstappen van grijze naar groene stroom, dit levert naar verwachting een besparing op van 90
ton CO2 (is i.v.m. huidige contract mogelijk per 1 januari 2015).
- Overstappen op Traxx diesel voor ons tankeiland, dit levert naar verwachting een besparing van 7,8
ton CO2.
- 4 keer per jaar: de “band op spanning-aktie” , dit levert naar verwachting een besparing van 10,6 ton
CO2.
- Instructie “het nieuwe rijden” voor de medewerkers met bedrijfswagens en bewuster omgaan met
het aantal kilometers dat wordt gemaakt, dit levert naar verwachting minimaal een besparing van 11
ton CO2.
- Bij aan te schaffen bedrijfswagens houdt Pilkes uiteraard rekening met de uitstoot van CO2 .
Individuele bijdrage
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2
uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:
- Mee te werken aan de “band op spanning-actie”.
- Vaker met elkaar mee te rijden naar de klus.
- Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien.
- Het nieuwe rijden in de praktijk te brengen.
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.

