HEBO CO2 Prestatielader communicatiebericht
HEBO is sinds 2016 gecertificeerd op de CO2 Prestatieladder niveau 3. De reden hiervoor is
tweedelig;
Ten eerste merkt HEBO aan de opdrachtgevers in de markt waarin wij opereren dat er
steeds meer de nadruk wordt gelegd op het milieu. En met name wat wij als bedrijf aan
maatregelen nemen om het milieu, waar mogelijk, te sparen.
Ten tweede vindt HEBO het een verantwoordelijkheid van de organisatie om uit eigen
initiatief te kijken waar wij maatregelen kunnen nemen om het milieu te sparen en onze
organisatie op een voor het milieu zo duurzaam mogelijke manier in te richten. HEBO wil
verantwoordt ondernemen en, waar mogelijk, het milieu daarbij ontzien.
Over de afgelopen jaren heeft HEBO een redelijk aantal aanzienlijke maatregelen genomen
die wel degelijk bijdragen aan het in toom houden van onze CO2 uitstoot:
-

-

Zonnepanelen op het dak van de locatie in Zwartsluis
Verbouwing van de Catharina 10, waarbij zoveel mogelijk energiebesparende
technieken zijn ingezet. Bijvoorbeeld plaatsen van zonnepanelen op de stuurhut en
een accupakket aan boord voor de opslag van energie om te gebruiken op een later
tijdstip.
Aanschaf van elektrische auto’s en aanwezigheid van laadpalen bij onze locaties in
Zwartsluis en Rotterdam
Geleidelijk aan overstappen naar LED verlichting, zowel op locatie als op de vloot

Uit onze CO2 inventarisatie leren wij dat de vloot overduidelijk de grootste hoeveelheid aan
CO2 uitstoot binnen HEBO. En daar ligt ook meteen onze grootste uitdaging. Onze vloot aan
verschillende vaartuigen is de kern waar de organisatie om draait. Technische aanpassingen
aan de vloot om de CO2 uitstoot naar beneden te krijgen zijn in de regel aanzienlijke
investeringen. Bij de verbouw van de Catharina 10 en de bouw van de HEBO-Lift 2 heeft
HEBO die investeringen gedaan. En zullen we in de toekomst investeringen blijven doen in
de vloot die CO2 reductie in de hand werken.
Daarnaast kijken we naar mogelijkheden die alternatieve brandstoffen ons bieden om CO2
reductie op de vloot te bewerkstelligen. Een van de mogelijkheden die wij nu overwegen is
BTL. Het gebruik van deze brandstof zou een aanzienlijke investering voor HEBO
betekenen. Maar zou daarentegen ook meteen een reductie in CO2 uitstoot betekenen.
Gebruik van BTL op het vaartuig wat het meest verbruikt zou de volgende besparing tot
gevolg hebben:

Naast het nemen van praktische maatregelen die de CO2 uitstoot direct en aantoonbaar
reduceren is bewustwording van het personeel van het grootste belang. De collega’s worden
bewust gemaakt van het feit dat HEBO er belang aan hecht dat wij ons deel bijdragen aan
het beschermen van het milieu en tegen gaan van CO2 uitstoot. Uiteindelijk moet deze
bewustwording resulteren in gedragsverandering welke bijdraagt aan CO2 reductie binnen
HEBO.

Deze bewustwording probeert HEBO te bereiken door artikelen op te nemen in de HEBO
nieuwsbrief die betrekking hebben op dit onderwerp. Maar ook door collega’s instructies te
laten volgen zoals de instructie “Voortvarend besparen”.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reductie voortgang binnen HEBO over de
afgelopen jaren. Uit deze tabel kan opgemaakt worden dat we op bepaalde vlakken
structureel reduceren op CO2 maar op andere gebieden er een gestage stijging van de
uitstoot te concluderen valt. HEBO hoopt in de toekomst een structurele daling in de CO2
uitstoot als gevolg van brandstof verbruik op de vloot te bewerkstelligen, alleen dan zullen
we in staat zijn om de gestelde reductiedoelstelling te behalen.

