CO2-nieuwsbrief Lomans
Amersfoort, augustus 2015

Voor u ligt de CO2-nieuwsbrief van Lomans. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij
Lomans hoog in het vaandel, een logisch gevolg hiervan is de actieve bijdrage die wij als bedrijf willen
leveren aan een duurzame samenleving. Dit doen wij door onder andere de CO2 uitstoot als gevolg
van onze bedrijfsactiviteiten te reduceren. Daarnaast streven wij naar CO2 reductie bij onze klanten
door het leveren van duurzame installaties.

CO2-prestatieladder
Vanaf 1 januari heeft Lomans de CO2-prestatieladder op niveau 3 betreden nadat de certificerende
instantie Dekra een certificeringsaudit heeft uitgevoerd die goed is verlopen. Het streven is in het
najaar de ladder op niveau 5 te betreden. Na het analyseren van onze keten is gebleken dat wij de
grootste CO2-reductie zouden kunnen realiseren door het leveren van duurzame installaties aan onze
klanten.

Footprint
Voor de CO2-prestatieladder hebben we 2012 als basisjaar gekozen. Medio 2015 kunnen we
constateren dat we ‘on track ’ zitten als wij kijken naar onze doelstelling voor dit jaar. In
onderstaande grafiek is te zien dat we door plaatsing van zonnepanelen op het gebied van
elektraverbruik nagenoeg CO2-neutraal zijn.
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Onderstaande tabel geeft de resultaten van afgelopen jaar en het eerste half jaar 2015 weer.

Jaar
2012
2013
2014
2015
1e hj

Totale CO2emmisie %↑↓ Scope 1* %↑↓ Scope 2* %↑↓
In tCO2
1265
1086
179
1233
2,5
1047
3,6
186
3,9
955
24,5
890
18,0
64
64,2
460
459
1

*Scope 1 - eigen brandstofverbruik wagenpark en gasverbruik
*Scope 2 - elektraverbruik

Doelstelling
Lomans heeft als doelstelling in 2025 een CO2 neutrale organisatie te zijn. Om dit doel te bereiken zal
het Management Team elk jaar opnieuw doelstellingen en maatregelen vast stellen. Ook in 2015 is
een deel van het wagenpark weer vervangen worden door A-label auto’s en willen we de
medewerkers bewuster maken van hun rijgedrag.
Voor 2016 zijn plannen in ontwikkeling om verdere CO2-reductie van ons wagenpark te realiseren en
is er inmiddels een onderzoek gestart voor realisatie van zonnepanelen op het dak van onze vestiging
in Capelle.
Daarnaast willen wij in 2015 werken aan een stuk bewustwording bij onze medewerkers als het gaat
om het gebruik van energie en belasting van het milieu. In dit kader hebben wij ons beleid ten
aanzien van afvalscheiding verder aangescherpt.

Begin 2016 zullen wij u verder informeren over de voortgang van onze CO2-reductie
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