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Intentieverklaring Zero Emissie 2050
Betrokken partijen werkgroep
Stichting H.A.T.
Aannemingsbedrijf van der Meulen
Stichting H.A.T. ondersteund ondernemers en instellingen en brengt deze samen in de uitdaging om de emissie van
broeikasgassen terug te dringen tot zero emissie.
Het initiatief brengt een groep bedrijven bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO 2 reductie. Deze
inspanningsverplichting biedt vele kansen:
-

Verbetering van de leefomgeving
Het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid
Besparen op de bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie
Zorg voor emissie vrije energie opwekking en duurzame nalatenschap
Bevordering van de ontwikkeling van sector overstijgende CO2-reductieprogramma's door participerende bedrijven
en de actieve deelname daaraan.

Doelstellingen werkgroep
2020 - Het streven is een reductie van de broeikasgasemissie te hebben bereikt van 20% ten opzichte van 1990. Hetzelfde
geldt voor de besparing van energie.
2030 - De doelstellingen voor 2030, vastgelegd in oktober 2014 luiden: 40% minder broeikasgasemissie en het
energieverbruik moet met 27% afnemen (t.o.v. 1990).
2050 - In 2050 moet het afgelopen zijn met de broeikasgasemissie. Doel is deze terug te dringen met 80-95% binnen de
gehele economie. Dit besluit is voortgevloeid uit afspraken met betrekking tot mondiale doelstellingen. De percentages zijn
wederom ten opzichte van 1990.
Invulling Nederland
De nadruk in Nederland ligt op het tot stand brengen van een geheel CO2-vrije elektriciteitsvoorziening ten tijde van doel
drie. Het besparen van elektriciteit is hét speerpunt van de regering. De Europese Energie Efficiëntie Richtlijn verplicht
lidstaten tot het laten uitvoeren van ‘audits’ in de verschillende energie- gebruikssectoren naar het huidige energieverbruik
en mogelijkheid tot besparing. Via de gemeenten waar ze gevestigd zijn krijgen Nederlandse bedrijven hier onherroepelijk
mee te maken
Betrokken partijen komen overeen
Aannemingsbedrijf van der Meulen is initiatiefnemer in de werkgroep en ontwikkeld hier het onderwerp slimmer energie
opwekken. Aannemingsbedrijf van der Meulen verbindt zich tot actieve communicatie met de Stichting en de partners via
de coördinator werkgroep. Concreet houd dit in dat:
Van
Van
Van
Van
Van

der
der
der
der
der

Meulen
Meulen
Meulen
Meulen
Meulen

actief communiceert over behaalde resultaten
zich verbindt aan het einddoel zero emissie in 2050
zich verbindt tot het overstappen op groene energie
reductiemaatregelen neemt
jaarlijks de footprint communiceert.

Stichting, partners en aangestelde coördinator ondersteunen Van der Meulen in haar participatie. Minimaal 2 keer per jaar
zal de Stichting een overzicht publiceren met de partners over de voortgang van de inspanningen.
Middels ondertekening verklaard Van der Meulen zich in te spannen om de doelen te behalen. Zo zorgen wij samen voor
CO2 reductie.

opgesteld, 25-09-2019

H.van der Meulen directeur
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Namens Stichting H.A.T.
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