
Reductie doelstellingen Co2 presatieladder | Niveau 3 | G.G. Timmer Holding BV

SamenzorgenvoorminderC02
Timmer

INLEIDING
Reductie doelstellingen 2020

In dit document presenteren we de reductiedoelstellingen van Timmer GWW. En we evalueren of de doelstellingen nog
ambitieus en haalbaar genoeg zĳn. Om tot deze doelstellingen te komen hebben we dit jaar vooral samen bekeken waar
we naar toe willen. Door de Corona is er veel minder contact met collega bedrĳven. Wel hebben we via internet bĳ onze
collega bedrĳven in de keuken gekeken welke maatregelen zĳ genomen hebben en van plan zĳn te nemen in de toekomst
om een optimale CO2 reductie te behalen. Ook hebben we ook nu naar de gegevens van collega bedrĳven die meedoen
aan het sector initiatief van de Cumela gekeken maar we gaan nu toch gewoon onze eigen weg volgen.

We kĳken vooral naar initiatieven met betrekking tot publicaties in de media. Door mee te gaan doen aan de CO2
prestatieladder is onze interesse voor dit soort info behoorlĳk toegenomen. Onze hoofddoelstellingen:

Scope 1: 12,5 % minder Co2 emissie in 2020 t.o.v. 2017

Scope 2: 25 % minder C02 emissie in 2020 t.o.v. 2017

Subdoelstellingen scope 1:

* Bĳ vervanging en of aanschaf nieuw (werk)materieel extra aandacht voor schonere motoren.
* Co2 bewustzĳn blĳven stimuleren bĳ onze medewerkers (nieuwsbrief/groepsapp/cursussen)
* Ons eigen inzicht blĳven verbeteren door processen te verbeteren.
* Marktonderzoek naar elektrisch (werk)materieel

Subdoelstellingen scope 2:

* Bewuster omgaan met printen en zoveel mogelĳk digitaal werken
* Kantoren per ruimte voorzien van thermostaat.
* ‘ Slimme ‘ verlichting toepassen
* Zonnepanelen op bedrĳfspand

Ambitieuze doelstelling:
Onze ambitieuze doelstelling is om op termĳn als we de zonnepanelen gerealiseerd hebben het teveel aan elektra in te
zetten om waterstofgas te produceren en dan tractoren of kranen aan te schaffen die op waterstofgas kunnen draaien.

Bovenstaande doelstellingen zĳn in overleg met de directie opgesteld en goedgekeurd. Elk halfjaar evalueren we de
doelstellingen en sturen we zo nodig bĳ.
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