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Ons doel
Lomans heeft als doel in 2025
een volledig CO2 neutrale organisatie te zijn.

Hierbij informeren wij jullie in het kader van CO2
reductie.
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voor heeft Lomans zich het doel
gesteld in 2025 nog slechts op
30% van de CO2-uitstoot van het
referentiejaar 2012 te staan.
Die 30% compenseren wij, waarbij we ons realiseren dat deze
compensatie voor de CO2 prestatieladder niet wordt meegenomen.

Totaalinstallateur

Onze energieprestaties
Onze doelstelling in het Beleidsplan MVO 2018-2020 was dat we 15% reduceren uitgaande
van de uitstoot van 2017.
Aangezien een groot deel van de elektrisch auto’s pas in de tweede helft van 2019 is gaan
rijden en de ketelinstallatie is vervangen voor warmtepompen verwachten we dat de dalende lijn in 2020 doorzet en we de gestelde doelstelling gaan behalen.

Onze CO2-footprint
Ben je benieuwd hoeveel CO2 we in 2019 hebben uitgestoten? In de printscreens hieronder
en op de volgende pagina zie je onze algehele uitstoot, het benzineverbruik en het dieselverbruik.

CO2-uitstoot per jaar
In de grafiek hieronder zie je de uitstoot per jaar en per categorie.

Reductiemaatregelen
In het kader van reductiemaatregelen blijft de belangrijkste focus op het reduceren van
brandstofverbruik. We gaan hier dan ook in 2020 weer extra aandacht aan geven.

Initiatieven
Tot op heden hebben we deel genomen aan Nederland CO2 Neutraal en de Club van 49. Inmiddels is er besloten te stoppen met Nederland CO2 Neutraal. Hiervoor in de plaats zijn we
vanuit de DGC (inkooporganisatie) zelf met een initiatief gestart.

Hoe kun jij bijdragen?
In het kader van individuele bijdrage kunnen wij u de volgende adviezen geven:
•

Denk aan carpoolen waar dit mogelijk is.

•

Als je collega een elektrische auto heeft, ga dan met de elektrische auto.

•

Controleer minimaal 1 keer in de 2 maanden je bandenspanning. Je banden verliezen per
maand 0.2 bar. Als je banden te zacht zijn, pomp deze dan altijd 0.4 bar hoger op dan de
aangegeven spanning. Zo rij je altijd met een goede bandenspanning. Bedenk hierbij dat
dit het milieu spaart maar ook geld. Een juiste bandenspanning kan al snel 5% brandstofvermindering opleveren.

