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Oranje BV gaat voor niveau 5 CO2 Prestatieladder! 
Wij als Oranje staan al 15 jaar aan de wieg van duurzaam amoveren, asbestsanering, bodemsanering, bouw- en 

woonrijp maken van locaties en duurzame recycling. Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en staan 

voor hoogwaardig hergebruik van alle bij de projecten vrijkomende materialen. Daarnaast hebben wij nog andere 

maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Om meer draagvlak te creëren en CO2-reductie meer als 

visie te kunnen uitdragen gaan wij als Oranje BV dit jaar voor Niveau 5 van de CO2 -Prestatieladder. Hiermee komt 

in beeld wat de omvang van onze CO2-uitstoot is, in welke mate wij deze zullen verminderen en welke concrete en 

doeltreffende maatregelen wij daarvoor treffen.  

 

Het opstellen van de CO2-footprint maakt het mogelijk om tot effectieve doelstellingen te komen. In het jaar 2014 is 

de CO2-footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe emissies) en scope 

2 (indirecte emissies) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt 

onderstaand gepresenteerd: 

 

Om deze uitstoot te reduceren hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:  

 

Scope 1 & 2 doelstelling Oranje BV * 

in 2020 8% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 2014. 

*Deze doelstelling is gerelateerd aan behaalde omzet.  

 

Doelstellingen 

Om deze doelstelling te realiseren hebben wij het volgende pakket maatregelen opgesteld: 

- Onderzoek naar een ander soort diesel. 

- Cursus Het Nieuwe Draaien voor machinisten en Het Nieuwe Rijden voor bestuurders. 

- Overstappen naar groene stroom met het SMK keurmerk. 

 

Individuele bijdrage 

Van de werknemers vragen wij een individuele bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot, zoals: 

- Het in de praktijk toepassen van het Nieuwe Rijden en het Nieuwe Draaien. 

- De bandenspanning regelmatig controleren en bijstellen. 

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken en ideeën aan te dragen om onze CO2-uitstoot te verlagen. Zo 

zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.   


