keteninitiatief:
Sinds 2013 hebben wij de ambitie om de CO2 uitstoot te reduceren. Wij monitoren en
analyseren dit jaarlijks, hierin zijn doelstellingen opgenomen voor zowel de lange als korte
termijn.
Hieronder de meest voorkomende :
• Verduurzamen pand
• Terugdringen energie
• schoner wagenpark
• Milieu
De CO2 Uitstoot analyse is gebaseerd op de CO2 Emissie inventaris. Deze analyse is
bedoeld om inzicht te krijgen in de meest materiële energiestromen met hun CO2 Uitstoot.
De analyse is voorts bedoeld om een trend te kunnen vaststellen in relatie tot de
vastgestelde reductiedoelstelling. Het resultaat van de analyse geeft uiteindelijk richting
aan de te realiseren doelstellingen en te nemen maatregelen op lange en korte termijn.
Ook geeft de CO2 Uitstoot analyse een richting aan voor sector- en/of ketenanalyses.
Uit de analyse blijkt dat het brandstofverbruik een heel groot deel van de CO2 uitstoot
veroorzaakt binnen ons bedrijf. Hier ligt voor ons dan ook de grootste uitdaging om dit te
reduceren.
De komende tijd zullen er regelmatig bedrijfswagen worden vervangen door schonere en
zuinigere exemplaren. Ook het toepassen van milieuvriendelijker brandstoffen voor ons
materieel heeft de volledige aandacht. Tevens staat op de planning om het bedrijfspand te
verduurzamen.
Om ons verder te ontwikkelen en te vernieuwen zijn wij lid van de stichting
warmtenetwerk. Een initiatief met een breed scala aan onderwerpen om de C02 te
reduceren.
Stichting Warmtenetwerk;
Jos van der Lubbe is aangesloten bij de Stichting warmtenetwerk. Met
betrekking tot de keteninitiatief. Met als doel Inspireren en Samenwerken.
Stichting Warmtenetwerk is voor de energietransitie. Dit bereiken ze door de warmtesector
een gezicht te geven en een platform aan te bieden waar leden kennismaken, inspireren
en elkaar vooruit helpen. Bij de stichting warmtenetwerk kunnen mooie samenwerkingen
ontstaan. De leden zijn spelers met klimaatneutrale ambities uit de gehele warmtesector.
Van gemeente en woningcorporatie tot warmtebedrijf en aannemer. Met collectieve
warmte, maar vooral dankzij elkaar, versnellen wij de transitie.
De stichting wil dit bereiken door informatie te vergaren en te delen zoals:
• kennis en informatie beschikbaar stellen op hun website;
• onderzoek en innovatie op het gebied van warmte- en koudelevering stimuleren;
• knelpunten analyseren en oplossingsrichtingen aangeven;
• Het regelmatig uitgeven van een magazine;
• Delen van informatie met warmtenetwerk Vlaanderen en gezamenlijk in de EU;
• duurzame en energiebesparende middelen verspreiden via pers, (vak)beurzen,
congressen, seminars, etc.;
• onderwijs en training stimuleren op het gebied van energiebesparing;

Als lid van de stichting Warmtenetwerk draagt Jos van der Lubbe projecten BV bij aan de
CO reductie die dit initiatief tot doel stelt.
Verder informatie is te vinden via http://www.warmtenetwerk.nl/deelnemers/

