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ACTIEPUNTEN REDUCTIE CO2 UITSTOOT 2015
De Vis Groep wil de duurzaamste in haar branche zijn. Voor 2016 zijn daarvoor een aantal
doelstellingen ontwikkeld welke in 2015 al in gang zijn gezet. Dit jaar zal het ISO 14001 certificaat
behaald worden (inmiddels gebeurd) en in november staat de certificering van de CO2Prestatieladder op de rol.
Voor het behalen van het CO2 certificaat gaan wij in eerste instantie voor trede 3. Voor 2015-2016
kennen wij het volgende plan met zowel technische acties als instructies om de medewerkers
zorgvuldiger om te laten gaan met energie.

Scope 1 (brandstof hybride en aardgas)
nr actie
1 inplannen van carpoolen
2 contract met zuiniger auto's (minimaal EURO 5)
3 aanschaf hybride of electrische auto's
4 waar het kan werken electische of hybride materieel
5 maandelijkse controle bandenspanning
6 cursus "het nieuwe rijden" voor personeel

2015
2016
H1 H2 H1 H2

Scope 2 (Stroom)
nr actie
1 verwijderen server
2 meubilair voor radiatoren weghalen
3 tijdschakelaar op verlichting
4 inkopen groene stroom
5 zorgvuldiger thermostaat instellen
6 toezicht op uitzetten alle apparatuur bij afsluiten pand

2015
2016
H1 H2 H1 H2

In H2 van 2015 is een eerste aanzet geven om de CO2 uitstoot in scope 1 te reduceren door de
bovenstaande acties. In H1 van 2015 is er ook een start gemaakt met het vergroenen van de
energiecontracten, de vestiging Wateringen neemt als eerste Vis vestiging groene stroom af. Vanaf
2016 nemen alle vestigingen van de Vis groep groene stroom af. Met deze acties wordt de CO2
uitstoot in scope 1&2 al met 6% (35 ton CO2) verlaagt, de reductie van de andere acties wordt in de
loop van 2016 inzichtelijk. De reductiedoelstelling om in 3 jaar 8% van de CO2 uitstoot te reduceren
lijkt hiermee op schema.
Via onze website www.vistech.nl zullen wij de vorderingen omtrent dit onderwerp verder blijven
ontwikkelen.
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