Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie
V 4.0 – 01-02-2019
Onderstaand treft u een overzicht van de initiatieven waar Snaas aan deelneemt die, direct of indirect,
iets met CO2 reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als duurzaamheid, MVO,
Cradle to Cradle, life cycle management, duurzaam aanbesteden, etc.

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie
Hoorn80 Energiepositief

Parkmanagement Hoorn en de Energie Coöperatie WestFriesland hebben de handen in een geslagen voor het project
Hoorn80 positief. Het doel van dit project is de 200 bedrijven
op het terrein te motiveren om te verduurzamen en flink te
gaan besparen op hun energierekening.
Snaas heeft zich aangemeld als deelnemer.

Onderzoek CO2 reductie door
gebruik ander materiaal

Snaas is voornemens in 2019 om met een aantal partijen een
onderzoek te starten naar de mogelijkheden van het gebruik
van een andere staalsoort. Resultaat zou mogelijk zijn dat
constructies lichter geconstrueerd kunnen worden en er
minder materiaal verbruikt wordt. Ook zouden de toe te
passen lasverbindingen lichter kunnen worden uitgevoerd.

Snaas is initiatiefnemer van dit project en zal een aantal
partijen uitnodigen om de samenwerking naar dit onderzoek
aan te gaan.
Ontwikkeling weegunit vuilcontainer

Snaas is in samenwerking met de gemeente Utrecht, HVC en
Microdata een weegunit aan het ontwikkelen waarbij de unit
het gewicht van het gestorte afval registreert en de vulgraad
van de container wordt gemeten.
Doel hierbij is het verminderen van het aantal bewegingen van
een ledigingvoertuig en hiermee de CO2 uitstoot van de
voertuigen te reduceren.
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Koninklijke Metaalunie

Snaas is lid van de Koninklijke Metaalunie. Middels deze weg
blijft Snaas op de hoogte van de sector en keteninitiatieven.
De Koninklijke Metaalunie heeft de MVO Monitor ontwikkeld
waarmee ook de CO2-emissies in kaart gebracht kunnen
worden.

Duurzaamheidcoach

In samenwerking met FOCWA, FME, DCMR en Stichting
Adviescentrum metaal heeft de Koninklijke Metaalunie de
Energieprestatiekeuring opgesteld. Dit is een digitaal
instrument waarmee bedrijven kunnen aantonen dat zij werken
aan energiebesparing. Snaas maakt gebruik van dit
instrument.
Snaas heeft als lid van de HOC (Hoornse Ondernemers
Compagnie) meegedaan in de eerste fase van dit project. Het
traject bestond uit genoemde Duurzaamheidscan, het maken
van een Energiescan en het maken van een CO2-Footprint).
Op basis van de uitkomsten zijn duurzaamheidaanbevelingen
geformuleerd (over omgaan met afval, grondstoffen,
energieverbruik, mobiliteit, transport enz.).

ProRail/SKAO
ProRail heeft een CO2-prestatieladder
ontwikkeld waarmee leveranciers
worden beoordeeld op hun
inspanningen om CO2 uitstoot te
beperken. SKAO heeft de CO2Prestatieladder nu onder zijn hoede.
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