Soltegro start met CO2-reductie in de keten
Soltegro is de afgelopen maanden niet alleen actief bezig geweest met het reduceren van de CO2uitstoot van de eigen organisatie. Ondertussen heeft Soltegro ook een ketenanalyse over het Woonwerk verkeer opgesteld. Met deze ketenanalyse wil Soltegro ook impact creëren in de keten om zo
gezamenlijk ook tot een CO2-reductie te komen.
Voor scope 1 en 2 emissies heeft Soltegro als doelstelling om de CO2 uitstoot per FTE eind 2020 met
8% verminderd te hebben. Soltegro wil in het kader van efficiëntie de evaluatiemomenten van scope 3
emissies gelijk houden met die van de scope 1 en 2 emissies. Om deze reden is een doelstelling
gesteld vanaf 2015 tot 2020. De doelstelling is als volgt:
Soltegro wil de CO2 uitstoot per FTE van het woon-werk verkeer met 10% terugdringen voor het einde
van 2020
De maatregelen die Soltegro treft om deze doelstelling te realiseren staan weergegeven in de
volgende tabel.
Maatregel
Het aantal km’s verminderen door thuiswerken te stimuleren
Waar mogelijk carpoolen naar kantoor
Elektrisch rijden voor medewerkers bevorderen
Een maatregel die vanaf 2018 pas effect zal hebben gezien het matige
aanbod van elektrische auto’s op dit moment.
Strikter beleid op zuinigere auto’s voor medewerkers
Zeker van belang gezien er geen financieel voordeel meer is voor
medewerkers.

CO2 reductiedoelstelling
2 % per FTE
0,5 – 1 % per FTE
5 % per FTE

2-3 % per FTE

Individuele bijdrage
Wij vragen medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de
CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:
• Zorgen voor een juiste bandenspanning
• Waar mogelijk met carpoolen naar de projectlocatie
Wij vragen van iedere medewerker om mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te
verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO 2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je
zelf een idee? Laat graag van je horen! Je kunt je idee indienen bij Arie Kuijt.
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