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Audit 2016
In augustus – september 2016 is door DNV GL het CO2 dossier COLDMIX BV opnieuw geaudit. Een meer dan
interessante audit omdat ons CO2 Energie Management Systeem in het voorjaar 2016 is omgebouwd naar de
nieuwste richtlijnen van SKAO, te weten alles conform versie 3.0.
SKAO staat overigens voor stichting klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen en staat voor het concreet
en adequaat handelen van bedrijven en opdrachtgevers om de totale CO2 uitstoot terug te dringen.
Prestaties COLDMIX BV
COLDMIX heef in 2015 in absolute zin een CO2 emissie veroorzaakt van circa 200 ton. Dat is in absolute zin
feitelijk een toename. Maar als de uitstoot relatief wordt gemaakt dan is ook in 2015 er spraken van een
reductie, die weliswaar beperkt is. Het is hoe dan ook een prestatie omdat het voor ons, een klein bedrijf met
een beperkt aantal auto’s – materieel, ook lastig is om ferme absolute reducties te kunnen bereiken. Ter
vergelijk, een asfaltcentrale produceert al snel 3500 ton CO2 per jaar...
Doelstellingen voor de nabije toekomst vanuit COLDMIX worden op 0,5 % gesteld omdat het voor kleinbedrijf
in de wegenbouw lastig is om hoge scores te bewerkstelligen.
Samenwerking
COLDMIX vraagt aan haar medewerkers en aan haar stakeholders slim en zuinig om te gaan met de
grondstoffen. Laat daarom de machines niet stationair draaien als het niet nodig is. Vraag niet voor onnodig
transport: denk na over transport en combinatie van transporten. Elke liter diesel niet verbruikt is direct een
bijdrage in de CO2 doelstellingen van COLDMIX.
Naar de buitenwacht werkt COLDMIX overigens aan vergroting van de omzet in EAB. Want duidelijk is dat
toepassen van EAB in het onderhoud van wegen betekent dat freesvakken en inlaging met warm asfalt wordt
uitgesteld. En dat levert buiten COLDMIX voor de maatschappij in elk geval een reductie in CO2 emissies.
DNV GL heeft het totaal beoordeeld en COLDMIX gevraagd een aantal aandachtspunten en aanvullingen verder
laten uitwerken. COLDMIX heeft hiervan serieus werk gemaakt en de verwachting is dat dit weldra op orde is
en dat wij met deze aanvullende acties opnieuw NIVEAU 5 zal verkrijgen.
Meer verplichting met trede of niveau 5
SKAO 3.0 trede 5 betekent dat het bedrijf het goed doet, maar dat het ook verplichtingen heeft om zelf steeds
te letten op reductie en uitvoeren van actuele en nieuwe maatregelen. Maar ook dat ze met de omgeving, lees
klanten en leveranciers en onderaannemer, zoekt naar reductiemogelijkheden in projecten, producten en

werken.

