CO2-NIEUWSBRIEF ESZET HANDELSGROEP
Harderwijk, augustus 2014

Inleiding
Hierbij ontvangt u de eerste CO2-nieuwsbrief van de ESZET Handelsgroep, bestaande uit 3 b.v.’s,
ESZET Electro Harderwijk B.V., ESZET Data B.V. en ESZET Lighting B.V.
ESZET wil actief bijdragen aan een duurzame samenleving door onder andere de
CO2-uitstoot als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te reduceren. Tevens denken
wij dat ook onze klanten en leveranciers het van belang vinden dat wij bijdragen
aan het verantwoord omgaan met energie en ons milieu.

CO2-prestatieladder
In maart 2012 is een verificatieverklaring voor 2011 opgesteld en in
november 2012 is ESZET gecertificeerd op prestatieniveau 3 van de SKAOprestatieladder. Onze certificerende instelling is op dit moment de Dekra
(het eerste certificaat is verstrekt door de DNV-KEMA). De keuze om over te
stappen naar de Dekra heeft te maken met onze ISO-certificering voor het
kwaliteitssysteem dat ook via de Dekra loopt.

CO2-emissie
In 2011 is de verificatieverklaring afgegeven door DNV-Kema en is de footprint vastgesteld op 322
tC02. Inmiddels hebben in 2013 een CO2-emissie van 297 tCO2.
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Scope I Directe CO2emissies
Scope II Indirecte CO2emissies

Scope 1: eigen brandstofverbruik wagenpark en gasverbruik.
Scope 2: electriciteitsverbruik, vliegverkeer, zakelijke kilometers privéauto’s

Doelstelling
Onze doelstelling is dat wij in 2016 minimaal 10% reductie hebben bereikt (op basis van de gegevens
van het basisjaar 2011). Met bovenstaande emissie hebben wij in 2013 een reductie van 7,9% bereikt
en wij liggen derhalve goed op stoom.

Realisatie verdere reductie
Wij hopen en verwachten nog een verdere reductie te kunnen bereiken doordat wij zonnepanelen
hebben geplaatst (in 2013) en dat een deel van onze buitendienst inmiddels is overgestapt naar
personenauto’s met minder CO2-uitstoot. Er wordt een plan opgesteld voor het wagenparkbeheer om
te kijken of we nog verdere reductie kunnen bereiken.

Volgende nieuwsbrief
Wij hopen u begin 2015 de volgende nieuwsbrief te verstrekken met daarin de resultaten
van de CO2-emissie en reductie over 2014 te kunnen meedelen. Tevens zullen wij u dan
informeren over onze verdere plannen om de CO2-emissie te reduceren.

