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D u u rzaam h ei dsve rkla ri n g
Platform Mil ieubarometer West-Friesland
Wij, leden van het "Platform Milieubarometer West-Friesland", streven naar
Duurzaam Ondernemerschap. Dit betekent dat wij ons actief inspannen om de
effecten van onze bedriJfsvoering op het milieu, de leefomgeving en de
maatschappij zoveel mogelijk te beperken.
TJdens onze blJeenkomsten staat het delen van kennis en ervaring over Duurzaam
Ondememen centraal. We gebruiken de Milieubarometer om onze vorderlngen op
het gebied van duurzaamheid zlchtbaar te maken. Na de bijeenkomsten gaan we
aan de slag met innovatieve maatregelen en betrekken daarbij onze medewerkers
en de keten.
Elk individueel lid heeft zijn eigen speerpunten op gebied van duurzaamheid.
Belangrijke gemeenschappelfike deler binnen het platform is de focus op CO¿reductie. Wij streven naar 5olo verlaging van onze COz-footprint over de eerste drie

jaar en 10olo ovêr vijf jaar.

wij willen een voorbeeldfunctie voor bedrijven in de regio vervullen door het delen
len
van onze COz-footprint en de
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lnfo intentieverklaring van platform MB WF t.b.v. website ECWF

Na het project "Duurzaamheidscoach",

actief van 2010 tot 2011 en "het platform Milieubarometer
1", actief van2OI2t/m2OI5 ís wederom op initiatief en met ondersteuníng van E.C.W.F. in 2015
een doorstart gemaakt met n¡euw platform "Milieubarometer MB-WF"
Dit platform is een mengeling van "oudere" en nieuwe leden. De groep wordt gedragen dor de
volgende bedrijven;

L. Baggerbedrijf West Friesland b.v.
2. Schipper kozijnen
3. de Toekomstgroep
4. van der Bult grond- weg en waterbouw b.v
5. GP Groot
6. Oudshoorn Schagen b.v.
7. Aannemersbedrijf P. Plaisier b.v.

Andijk
Opmeer
Andijk
Heerhugowaard

Alkmaar
Schagen

Middenmeer

Het doel van dit platform is om op een goede en efficiënte wijze hoog op de Co2 prestatieladder te
kunnen klimmen door kennis met elkaar te delen en de doelstellingen te evalueren en waar nodig bij

te stellen. Een aanvulling op eerdere platform is dat dit platform een participatie initiatief is met
www.skao.nl
Na een aantal bijeenkomsten hebben de leden hun bedoelingen vastgelegd in een intentieverklaring

en deze gezamenlijk ondertekent.

Deledenkomenmeerderekerenperjaarsamen enhebbennaasthunvasteagendaeenaantal
thema's vastgelegd. Dit zijn de thema's voor de komende bijeenkomsten

a. CO2 prestatieladder opzet en nut: korte introductie door Marc
b. Analyse Milieubarometer/CO2 footprint. Plan van aanpak voor reductie

c.

d.

lndicatoren en doelstellingen
Communicatie en participatie

Ook u kunt een stap maken met het verlagen van de Co2 footprint van uw bedrijf. Een abonnement

op de milieubarometer maakt het u niet alleen gemakkelijk, maar vooral bewust van de kansen (en
dus ook op financiële besparingen) die er liggen.

lnfo bij https://www.m ilieuba rometer.nl of rem@komen.nu

