Rapportage
CO2 beleid
Gebr. M. en W. Bron B.V.

Johan van Beers kan de energiestromen en emissie slechts één maal per jaar bekijken/uitrekenen
vanwege de informatie die we jaarlijks krijgen van de Nuon, Dijkhuizen etc.

We kunnen echter wel zien wat we er in de loop van het 2e halfjaar aan verbeterpunten en investeringen
hebben bereikt, eventuele punten uit de stafvergaderingen, nieuwsbrief en toolboxmeetings etc.
en daarover de voortgang rapporteren.
We hebben na de controle en rapportage van Mieke Raaijmakers in april 2018 ( waarin we trede 5
hebben bereikt ) onze website aan gepast.
Verder hebben we de maandelijkse stafvergaderingen gehouden waarin we diverse vaste items hebben.
onder andere ook de CO2-prestatieladder als item hebben.
In de nieuwsbrief van juni 2018 bespreken we het behalen van trede 5. ( alsmede Milieu en AVG)
In toolbox 168 hebben we een oproep voor tips energiebesparing en in toolbox 169 delen we mee trede 5
te hebben behaald. In toolbox 171 bespreekt Adrie de CO2 prestatieladder qua afval/energie.

Adrie en Johan zijn bij een bijeenkomst van de SKAO geweest waarin als grootste pluspunt
(door TU delft onderzocht) dat als winst op milieu en CO2 uitstoot nog valt te behalen
door meer hergebruik van materialen in te zetten.
Het grote vraagteken bleek echter door een ieder die ermee te maken heeft. :
"Waarom vragen bestekken in alle gevallen om nieuwe materialen "
en blijven we daarmee achter de feiten aanlopen.
We hebben voor in juli een nieuwe verbeterde vrachtwagen besteld en voor in het najaar een nieuwe herder.
Tevens hebben we in de loop van 2018 4 vervuilende vrachtwagen ingeruild.
( Deze mochten al geruime tijd bepaalde milieu zones niet meer in)
Als elektrische investering/handgereedschap hebben we in 2018 aangeschaft :
Elektrische Bus Nissan VN-313-P, een motorheggenschaar MOS 37 en 3 motorkettingzagen MOZ 30-37-74
en als laatste een bladblazer BLB 65
In november / december 2018 zullen we gaan beginnen met het vernieuwen van onze website,
zodat deze voor de nieuwe wettelijke eisen (ook vanuit Europa) van 1-1-2019 en de AVG normen
van mei 2018 zullen voldoen. en dat tevens de website toegankelijker en leesbaarder
wordt voor mobiele telefonie en tablets.
Natuurlijk was een update van een website die al die al meer dan 15 jaar oud was wel nodig.
De website wordt gebouwd door Hans Kroeze van Zikomo
De voorlopige verwachting is dat deze nieuwe website de tweede maand van 2019 online kan gaan.

Aan de doelstellingen is in de loop van 2018 niets gewijzigd.
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