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1

Inleiding

CO2 ambitie:
Een beter milieu is een kwestie van lange adem. Ons milieubeleid bevat daarom zowel een lange als korte
termijn visie met bijbehorende doelstellingen.
Hierin staan de volgende (milieu)aspecten centraal:






CO2 –emissies
Energie
Transport
Afval
Verduurzamen van de keten

De focus voor de lange termijn is gericht op het verminderen van de CO2 –emissies, efficiënt
energiemanagement, het verduurzamen van de keten en het verlagen van het brandstofverbruik.
Ons speerpunt is het terugdringen van het brandstofverbruik, omdat dit voor bijna 90% de uitstoot van
CO2 veroorzaakt binnen ons bedrijf
Voor onze lange termijn doelstelling voor CO2-reductie hanteren en onderschrijven wij de lange termijn
doelstelling van de Europese Unie.
Omdat het bedrijf vanaf 2017 volledig zelfstandig opereert worden voor de korte termijn de doelstellingen
jaarlijks beoordeeld en doelstelling waar nodig bijgesteld.
Het komende jaren willen we een flinke stap maken onze interne CO2 uitstoot door maatregelen zoals
vervanging van bedrijfswagenpark door milieuvriendelijkere auto’s in te zetten, versobering van de
leaseregeling, toepassingen van milieuvriendelijker brandstoffen en centraliseren van panden en
activiteiten, door te voeren.
Daarnaast is het verduurzamen van de keten een centraal onderdeel van ons stakeholders-/ en
omgevingsmanagement.
We zetten ons in samen met onze keten en branche om het milieu te beschermen. In dit document zijn de
initiatieven opgenomen waaraan MVOI BV. in participeert.
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2. Initiatieven waarin we zijn toegetreden.

2.1 Warmtetafel. (Warmtenetwerk)
De Warmtetafel is een initiatief wat voorkomt uit de stichting Warmtenetwerk.
De stichting Warmtenetwerk is een breed samengesteld platform, dat het gebruik van fossiele
energie en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen door bevordering van collectieve warmteen koudenetten.
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het collectief gebruik in de gebouwde omgeving en in
de glastuinbouw van duurzame warmte en koude zoals geothermie, zonnewarmte, houtketels,
biogas-wkk, warmtepompen en koeling met oppervlaktewater en van warmte- en koudebronnen
(bijvoorbeeld restwarmte van afvalverwerking, van de industrie en van warmte/koudekrachtkoppeling), die de emissie van broeikasgassen reduceren en/of de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen verminderen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:










kennis en informatie verzamelen en beschikbaar stellen;
onderzoek en innovatie op het gebied van warmte- en koudelevering stimuleren;
knelpunten analyseren en oplossingsrichtingen aangeven; een nieuwsbrief uitgeven;
een eigen website beheren voor het beschikbaar stellen van informatie;
kennis uitwisselen met zusterorganisaties in de EU en met organisaties op het gebied van
energie in Nederland en Vlaanderen;
de economische haalbaarheid van warmte- en koudenetten bevorderen door betere regelgeving
en door ontwikkeling van kostenbesparende technieken;
duurzame en energiebesparende warmte- en koudelevering promoten via pers, (vak)beurzen,
congressen, seminars, etc.;
onderwijs en training stimuleren op het gebied van warmte- en koudelevering;
congressen, studiereizen en excursies organiseren.

Als deelnemer aan deze Warmtetafel participeert MVOI BV in dit sectorinitiatief en draagt bij aan de
CO reductie die dit initiatief tot doel stelt.
Verder informatie is te vinden via http://www.warmtenetwerk.nl/deelnemers/
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2.2 Duurzaamheidskring Tholen

MVOI BV. is inmiddels ook toegetreden tot de Duurzaamheidskring Tholen.

De stichting duurzaamheidskring Tholen stelt zich ten doel door middel van een groep van bedrijven,
(gemeentelijke) organisaties, instellingen, verenigingen en middenstanders een netwerk te creëren dat zich
gezamenlijk inzet voor ene sociaal en economisch duurzamer gemeente Tholen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
• Actief kennis te delen, te verbinden en met elkaar samen te werken op het gebied van duurzame projecten
en formuleren van doelstellingen (individueel en gemeenschappelijk).
• Onder de aandacht brengen, stimuleren en faciliteren van de groeiende vraag naar verduurzaming met
behulp van praktische instrumenten en werkwijzen (zowel sociaal als economisch) zowel tussen
deelnemers aan de kring onderling als met behulp van kennis buiten de kring.
• Duurzaamheid te verankeren in de genen van de inwoners en ondernemers in de gemeente Tholen om
zodoende de continuïteit te garanderen.
Hiermee wordt duurzaamheid van alle deelnemers van de duurzaamheidskring en niet alleen meer 'een
aandachtspunt van de gemeente. Voor verdere informatie zie https://www.lokaleenergieetalage.nl/lokaleiconen/duurzaamheidskring-tholen

Pagina 5 van 6

3

Initiatieven in ontwikkeling
3.1 Duurzame energie in Rijnenburg

De regio en provincie Utrecht hebben stevige duurzaamheidsambities, onder meer om te voldoen aan de
afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. De
gemeente Utrecht faciliteert initiatiefnemers met duurzame plannen waar mogelijk. Twee initiatiefnemers
Eneco en Rijne Energie willen in de polder Rijnenburg en een deel van Reijerscop op grote schaal
duurzame energie gaan opwekken.
MVOI BV heeft deelgenomen aan de eerste stadsgesprekken en volgt dit initiatief op de voet.
3.2 Sectorinitiatief “bewust omgaan met energie”.
Dit is een initiatief waarin Mourik Infra (Mourik Holding is 50% aandeelhouder van MVOI BV.) het bewust
omgaan met energie aan het uitwerken is als Sectorinitiatief. MVOI BV zal vanaf september 2017
aansluiten bij dit sectorinitiatief.
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