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Reductiedoelstellingen

Co2 prestatieladder
Mineralis is al een aantal jaar in het bezit
van de co2 prestatieladder niveau 3. Ook
dit jaar zijn we weer hard bezig geweest
om ons steentje bij te dragen aan het
terugdringen van Co2-uitstoot. Maar ook
voor de komende jaren hebben we veel
ideeën en energie om aan de hand van
innovatieve maatregelen het co2 niveau te
reduceren.

Voor 2017 heeft Mineralis als doelstelling om
een reductie van 2,7% ten opzichte van het
basis jaar te realiseren. Hierbij wordt er
vergeleken met het verbruik per miljoen
omzet en FTE.
Volgens de cijfers is Mineralis op schema om
de uiteindelijke doelstelling van 5%reductie in
2019 te behalen.
Maatregelen

Cijfers CO2 2017 bekend
De uitstootcijfers over 2017 zijn bekend. De
grootste uitstoot wordt gevormd door de
gasolie van onze schepen, gevolgd door de
CO2 uitstoot van materieel gebruikt op onze
loswal in Lemmer en onze zandput in
Wolvega.
In totaal is er in 2017 1687,08 Ton Co2 emissie
uitgestoten. Hierbij is de grootste verbruiker
gasolie voor de schepen. Deze hebben
gezamenlijk in 2017 441.099 liter verbruikt.
Het directe verbruik in scope 1 ligt op 1675,94
Ton Co2 en indirecte emissie, scope 2 heeft
11,13 ton Co2 uitgestoten.

Om deze doelstellingen te behalen blijft het
van belang dat Mineralis bewust bezig blijft
met haar uitstoot. Door gericht bezig te zijn
met de verschillende maatregelen en acties
die getroffen kunnen worden kan dit worden
behaald. Er zal dus van alle werknemers
worden gevraagd om nog meer de
bewustwording omtrent hun eigen verbruik te
verhogen. Maar ook om na te denken of er
meer nieuwe reductiemogelijkheden kunnen
worden bedacht.
Tevens staat er voor komend jaar gepland om
verder onderzoek te doen naar innovatie
maatregelen en middelen.
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