Communicatiebericht CO2 Prestatieladder
Energiebeleid

SOLIDD streeft net zoals BSB om opnieuw het bezit komen van het CO2-Prestatieladder certificaat niveau
5. Door deel te nemen aan de CO2-prestatieladder hoopt SOLIDD een bijdrage te leveren aan de reductie
van CO2. Voor SOLIDD betekent dit een reductie van 10% in 2020 ten opzichte van 2011 binnen de gehele
organisatie.
Reductiedoelstellingen
Doelstellingen SOLIDD (per scope)*
SOLIDD wil in 2020 ten opzichte van 2011 10% minder CO2 uitstoten in scope 1.
SOLIDD wil in 2020 ten opzichte van 2011 50% minder CO2 uitstoten in scope 2.
SOLIDD wil in 2020 ten opzichte van 2013 de CO2 uitstoot binnen de keten van het toegepaste staal met 2% reduceren.

Genomen maatregelen

Per 1 jan 2017 is overgestapt naar 10% groene stroom.
Verder is voor calculatie een 14% diesel in gebruik genomen ter vervanging van een oude lease auto.
In 2017 zijn contacten ontstaan tussen Noppert beton (naastgelegen op het industrieterrein) en de Boer
Burgum om verder te kijken naar samenwerking o.a. op het gebied van CO2, beveiliging van het terrein
e.d. Wellicht dat voor de te plannen bijeenkomst ook Sonac (kadaververwerking) zal worden
uitgenodigd; zij hebben nog relatief weinig ervaring met CO2-reductie.
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Mogelijkheden voor individuele bijdrage
Aan de werknemers is gevraagd een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van
CO2 uitstoot. Ideeën om de CO2 uitstoot nog verder te verlagen, kunnen worden
doorgegeven via e-mail aan Reinder Feenstra (r.feenstra@solidd.eu). Zo zetten we ons
samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.
Informatie over huidig energieverbruik
In de tweede helft van het jaar 2017 zijn de nodige gegevens weer verzameld en is de CO2
footprint opgesteld over het totaal van 2017. Het eindresultaat hiervan is te zien in het
onderstaande taartdiagram.
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Trends binnen het bedrijf
In de onderstaande grafiek is te zien dat de CO2 uitstoot de afgelopen jaren is
gedaald. De uitstoot van 2017 is sterk afgenomen. De afname ten opzichte van
het voorgaande jaar kan verklaard worden doordat gebruik wordt gemaakt van
10% groene stroom.
Nieuwe maatregelen 2018
In 2018 is ons doel de weg van de reductie
verder door te zetten. Hiervoor zijn door het
management de volgende maatregelen
opgesteld:
- Vervanging verlichting in de hallen door LED
verlichting – verwachte reductie op jaarbasis:
24 ton (geschat)
- Vervanging van de wandbeplating
- Verdere vervanging lease auto’s met einde
looptijd door energiezuiniger varianten
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Mogelijk andere CO2 initiatieven in 2018:
- Het MT laat onderzoeken in hoeverre de Bedrijfsbussen van
SOLIDD geschikt zijn voor tanken met Blauwe Diesel, wat
het CO2 voordeel hiervan is en wat de verdere kosten zijn.
Op het TAMOIL tankstation van de Solcamastraat in Sumar,
waar SOLIDD tevens gehuisvest is , is sinds dit jaar deze
schone Diesel variant te verkrijgen. Dit in het kader van de
“elfwegentocht” van Friesland wordt deze fossielvrije
brandstof gepromoot.
- Onderzoek naar samenwerking met Will2sustain om deel te
nemen aan actieve werkgroepen in (Noord) Nederland voor
CO2 reductie.
- Onderzoek naar aanschaf van kleinere duurzame middelen
(duurzaam printpapier, duurzame kartonnen bekertjes met
opdruk) ter bevordering van bewustwording op gebied van
milieu onder de medewerkers
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