Aannemersbedrijf A. Faber B.V. is een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in grond-, water- en wegenbouw. Wij
richten ons op alle activiteiten binnen deze werkgebieden, verspreid over geheel Noord-Nederland. De sterke
punten van een relatief klein bedrijf worden gecombineerd met de kennis en ervaring van een groter bedrijf.
Dit maakt ons tot de aangewezen partij voor elk project! Ons team bestaat uit gemotiveerde, gekwalificeerde
en hardwerkende medewerkers. Wij zijn ISO 9001, VCA** , BRL 7000 en CO2-Prestatieladder gecertificeerd.
Deze certificaten staan voor gekwalificeerd en veilig werken met aandacht voor het milieu.
Sinds januari 2015 is Aannemersbedrijf A. Faber B.V. gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De
CO2-Prestatieladder is een instrument die bedrijven stimuleert het eigen energiegebruik en CO2-emissie te
kennen en te verminderen. Dit kan een voordeel opleveren bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve)
korting op de inschrijfprijs. Verder kan de vermindering in energieverbruik voor het bedrijf een
kostenbesparing inhouden door bijvoorbeeld. een lagere energierekening.

In het referentiejaar 2014 bedroeg de CO2-footprint van Aannemersbedrijf A. Faber B.V. 666,97 ton CO2.
Inmiddels zijn er nieuwe normen vastgesteld en hebben wij de footprint van 2014 opnieuw berekend. De
uitstoot van 2014 op basis van de nieuwe norm betrof 686 ton CO2. Het jaar 2015 liet helaas nog geen
vermindering van de CO2 uitstoot zien. In dat jaar was de uitstoot 735 ton CO2.Voornaamste reden was dat er
meer werk aangenomen en uitgevoerd was waardoor de toename van het dieselverbruik te verklaren was.

De footprint die is opgesteld over het eerste half jaar van 2016 laat een uitstoot van 333,5 ton CO2 in scope 1
zien en in scope 2 3 ton CO2 uitstoot. Totaal 336,5 ton CO2 in de eerste 6 maanden van dit jaar. Als het 2 e half
jaar dezelfde uitstoot laat zien, koersen we af op een besparing van ruim 9%. Dit zou een fantastisch resultaat
zijn en onze inspanningen ruimschoots beloond worden. Maar laten we eerst de resultaten van heel 2016
afwachten. Wij gaan nu niet achterover leunen en kijken of we dit resultaat vanzelf halen. Wij blijven zoeken
naar nieuwe bespaarmogelijkheden en kijken kritisch naar onze vervoersbewegingen. Nieuwe aankopen
worden goed overwogen en mogelijke initiatieven onderzocht om inspiratie op te doen en te kijken waar wij
ons bij kunnen aansluiten.
Zodra de footprint voor heel 2016 is berekend zullen we u opnieuw informeren omtrent de resultaten.

