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Actuele directieverklaring naar aanleiding van CO2 Footprint 2016
COLDMIX BV is specialist op het gebied van “koude” onderhoudstechnieken voor asfaltwegen.
COLDMIX staat voor het uitvoeren van conserverend onderhoud door het leveren van kwaliteitswerk
door verantwoord ondernemerschap. De CO2-FOOTPRINT rapportage 2016 geeft de CO2 – voetafdruk
van COLDMIX met als doel de SKAO prestatieladder met niveau 3 te behalen.
COLDMIX heeft de afgelopen jaargangen ingezet op niveau 5 van de prestatieladder, maar komt helaas
tot de conclusie dat dit niveau niet brengt wat de inspanningen ervoor vragen. De markt zit bij dit soort
specialistische ondernemingen niet op dit niveau te wachten. Daarnaast moet er als klein bedrijf
onevenredig veel inspanningen worden geleverd om het papierwerk op orde te houden. Ook is niet
mogelijk energie op te brengen – steeds weer - om marktpartners te bewegen ook of samen
inspanningen te leveren om de CO2 emissies meer te reduceren.
CO2-reductie in de bouw wordt bij COLDMIX al jaren gerapporteerd, en ook regelmatig met reducties
ten opzichte van voorgaande jaren. Neemt niet weg dat COLDMIX slechts verantwoordelijk voor relatief
zeer weinig CO2 emissies, in het verleden gemiddeld zo’n 140 tot maximaal 200 ton CO2.
De rapportage 2016 is opgesteld conform de uitgangspunten van SKAO 3.0. Daaruit blijkt dat in
absolute zin 240 ton CO2 is uitgestoten. COLDMIX beoogt bijdragen te leveren om minder
broeikasgasemissies in het bouw en onderhoudsproces binnen de infra, ook al is de impact van de
uitstoot zoals die door COLDMIX wordt veroorzaakt relatief klein.
De toepassing van koude onderhoudstechnieken voor wegen draagt bij in meer brede zin en COLDMIX
probeert dat ook te promoten door meer informatievergaring en kennisverspreiding hierover te
realiseren.
In 2016 is wederom 80 tot 90 % van de door COLDMIX veroorzaakte emissies afkomstig van zakelijk
vervoer of bij transport en productie van emulsieasfaltbeton. Het behalen van reductie is afhankelijk
van aantal en soort werken en van de weersomstandigheden. Zeker in een relatief heel kleine
organisatie zoals COLDMIX dat is. De impact van een oudere auto, of een auto extra als investering
naar de toekomst heeft dan direct gevolgen.
SKAO 3.0 daagt bedrijven uit de CO2-productie te kennen en te verminderen. En dit is een visie die
landelijk steeds meer wordt overgenomen door overheidsorganisaties en ministeries. Deze partijen
zullen in hun aanbestedingsbeleid de positie van de aanbieder die met CO2 reductie werk maakt ook
kansen moeten geven. COLDMIX zal de klanten vragen om hier werk van te maken.
COLDMIX onderneemt acties om energie te besparen en zoeken nieuwe ideeën om meer reductie te
kunnen realiseren. Anders gesteld, medewerkers krijgen de opdracht mee om meer te realiseren met
minder inspanningen voor de natuurlijke bronnen. De directie van COLDMIX werkt hierin zelf van harte
mee om méér reducties te realiseren en om de bewustwording van het belang van CO2 reducties
mogelijk te maken.
Bewuster omgaan met machines, gebouwen en auto’s (en met het gebruik van andersoortige energie,
lees groene stroom en vooral alternatieve brandstoffen daarbij) leidt niet alleen tot een lagere uitstoot
van broeikasgassen, het betekent ook minder bedrijfskosten en een beter imago van COLDMIX als
betrouwbare partner die haar verantwoordelijkheid neemt en daarmee ook positie kiest.
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