Communicatiebericht 1e semester 2019:

Kumpen wil CO2-voetafdruk verkleinen.
Energiebeleid
KUMPEN is bewust van zijn impact op de leefomgeving. Naast de positieve effecten van ons bedrijf
zoals het bieden van werkgelegenheid kennen onze werkzaamheden ook minder positieve effecten
zoals het uitstoten van CO2, ondermeer door bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen en
elektriciteit. Gezamenlijk vormen zij de voetafdruk van ons bedrijf in de maatschappij en de directe
leefomgeving.
CO2 footprint 2018
Om dit te realiseren wordt ieder half jaar de CO2 footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt
het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2018 is in totaal 406 ton CO2 uitgestoten,
waarvan 349 ton in scope 1 en 57ton in scope 2.
Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint van 2018:
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CO2 Reductiedoelstelling
Als KUMPEN willen wij onze voetafdruk verkleinen en hierover communiceren naar onze
stakeholders. Voor de periode 2019 tot 2021 hebben wij de intentie om onze CO2-uitstoot met 10%
(voor scope 1 en 2) te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 2018.

Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende maatregelen opgesteld:
Geplande CO2-reductiemaatregelen personenauto’s
1. Dieselauto’s vervangen door CNG en/of (semi)elektrische auto’s.
2. Actief banden op spanning brengen middels periodieke controle.
Geplande CO2-reductiemaatregelen materieel en werven
1. Studie naar gebruik battery-packs op werven.
2. Aankoop energiezuinigere voertuigen
CO2-reductiemaatregelen scope 2
1. Inkopen van 100% groene stroom voor kantoorgebouw en magazijn te Hasselt
2. Meer werven op netstroom organiseren met groene stroom ipv dieselgroepen
Individuele bijdrage
Als bestuurder kun jij ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van ons brandstofverbruik door
bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten.

