
CO2 Nieuwsbrief Lomans  

 

Amersfoort, april 2016 

 

Voor u ligt de eerste CO2 nieuwsbrief van 2016 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. Met het 

oog op niveau 5 van de CO2 prestatieladder hopen we dat ook u als klant of leverancier het 

van belang vindt dat wij op een verantwoorde manier om willen gaan met energie en ons 

milieu. 

CO2prestatieladder 

Inmiddels heeft Lomans vanaf 1 januari 2016 de CO2 prestatieladder niveau 5 behaald. Dit 

betekent dat we ook CO2 reductie moeten behalen buiten onze eigen organisatie. Binnen 

Lomans zijn ‘De Groene Jongens’ actief met uitvoeren van energiescans en het ontwerpen 

van duurzame en energiezuinige installaties, en met succes!! Dit jaar zullen we in het kader 

van de CO2 prestatieladder niveau 5 gaan meten hoeveel CO2 uitstoot we bij de 

opdrachtgevers kunnen reduceren.  

Footprint 

Voor de CO2prestatieladder hebben we 2012 als basisjaar gekozen. In 2015 hebben wij 

dankzij een aantal genomen maatregelen onze footprint wederom kunnen verlagen maar 

minder dan we in onze doelstellingen hebben staan. Dit is veroorzaakt door een forse 

toename in het aantal medewerkers en omzet. Zie onderstaande grafiek en tabel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

*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 heeft het Management Team voor 2016 weer nieuwe doelstellingen en 

maatregelen vastgesteld. Wij hebben het resultaat In 2015 voor een groot deel bereikt 

vanwege de vervanging van een deel van ons wagenpark door A label auto’s. Ook in 2016 zal 

een deel van het wagenpark weer vervangen worden door A label auto’s en gaan we over 

tot de aanschaf van minimaal vijf vol elektrische auto’s. Daarnaast willen we de 

medewerkers bewuster maken van hun rijgedrag en gaan we aandacht besteden aan 

regelmatige controle van de bandenspanning. 

Bovenstaande maatregelen gelden voor onze beide vestigingen Amersfoort en Capelle, bij 

laatstgenoemde vestiging hopen wij dit jaar net als in Amersfoort zonnepanelen te 

realiseren. 

Met de uitvoering van deze maatregelen hopen we in 2016 de footprint met minimaal 30 % 

van het basisjaar 2012 te verlagen.   

 

De volgende nieuwsbrief kunt u in augustus 2016 van ons verwachten. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaar Totale CO2emmisie 
in tCO2 

%↑↓ Scope 1* 
 

%↑↓ Scope 2* %↑↓ 

2012 1290  1090  200  

2013 1260 2,3 1050 3,7 210 5,0 

2014 963 23,6 890 15,2 73 65,2 

2015 920 4,5 920 3,4 0 100 


