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Management verklaring CO2-reductie
Naast de NEN-EN-ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement), de VGM Checklist Aannemers
(VCA**), NEN-EN-ISO 14001 "Milieumanagementsystemen" en de BRL-K14020 (kwaliteit
gestuurd onderhoud aan pompen en gemalen), krijgt ook de CO2-prestatieladder 3.1 trede 3
certificering een vaste plaats in de bedrijfsvoering. Mous Waterbeheer werkt daarmee op
duurzame wijze actief aan het reduceren van haar CO2-uitstoot. Doelstelling voor onze
certificeringen is het onderhouden van een continu verbeterproces binnen de organisatie
met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.
In het energiemanagementplan worden doelstellingen genoemd die het CO2emissiereductiebeleid verder uitwerken. Door periodieke beoordeling stelt de directie vast of
de reductiedoelstellingen worden gerealiseerd.
De Plan-Do-Check-Act methodiek waarborgt continue verbetering van het
energiemanagementsysteem van Mous Waterbeheer en een groeiende bewustwording van
medewerkers en andere stakeholders met betrekking tot de reductie van de CO2 emissie.
Door middel van deze verklaring worden medewerkers, personen die voor of namens Mous
Waterbeheer werkzaam zijn, (potentiële) klanten en andere stakeholders op de hoogte
gebracht van de reductiedoelstellingen die de directie zich heeft gesteld en de wijze van
communicatie met de buitenwereld.
Door de directie worden adequate middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen te
realiseren die het zichzelf heeft gesteld en om actief en aantoonbaar deel te nemen aan de
aan Mous Waterbeheer gerelateerde initiatieven op het gebied van CO2-reductie.
Mous Waterbeheer stelt zich tot doel om de CO2 uitstoot in scope 1 en 2 in 2026 met 6% te
reduceren ten opzichte van 2021. Dit door middel van:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fossiel aangedreven materieel vervangen door elektrisch aangedreven materieel
waar mogelijk;
Bevorderen bewustwording CO2-reductie bij de medewerkers;
Overstappen van grijze stroom naar groene stroom (inventariseren);
De bedrijfslocatie in Balk voorzien van zonnepanelen;
Vervangen gas gestookte heaters door infraroodverwarming;
Thuiswerkbeleid blijvend implementeren (het hybride werken);
Automobiliteit ontmoedigen resp. fietsen bevorderen (b.v. elektrische leasefietsen);
Nauwere samenwerking met opdrachtgevers, (onder)aannemers en leveranciers op
het gebied van CO2-reductie.

Jaarlijks zal de directie een directiebeoordeling op het CO2-reductieprogramma uitvoeren en
daarover rapporteren. Daarnaast wordt ieder halfjaar een rapportage over de status van het
energiemanagementplan gepubliceerd op de website van Mous Waterbeheer.

