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Inleiding

Dit document beschrijft de initiatieven van ZAVIN C.V. ten behoeve van de CO2-Prestatieladder
niveau 3 conform de eisen van de het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0.
ZAVIN wil met onderstaande initiatieven en lidmaatschappen nader invulling geven aan de CO2reductie (eis 3.D.1 van de CO2-Prestatieladder). Doelstelling hierbij is het onderhouden van een
continu verbeterproces ten behoeve van de CO2-Prestaties.
Hierbij wordt voldaan aan de eisen van de CO2-Prestatieladder versie 3.0:
- Aantoonbare deelname in werkgroepen;
- Het publiekelijk uitdragen van het initiatief;
- Het aanleveren van informatie aan het initiatief.
Lidmaatschappen
Onderstaand treft u een overzicht van de lidmaatschappen van ZAVIN aan, welke van toepassing zijn
voor de CO2-Prestatieladder.
-

Vereniging Afvalbedrijven
Duurzaamheidskring Werkendam van Stichting Stimular
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Initiatieven
ZAVIN neemt deel aan de volgende initiatieven ten behoeve van de CO2-Prestatieladder:
-

1. Duurzaamheidskring Werkendam, Stichting Stimular (actieve deelname)

De duurzaamheidskring wordt begeleid door Stichting Stimular, die betrokken is bij de ontwikkeling
van de CO2-prestatieladder. Tijdens de bijeenkomsten staat het delen van kennis en ervaring over
duurzaam ondernemen centraal.
Een belangrijke maatschappelijke deler binnen het platform is de focus op CO2-reductie. De focus ligt
op het opstellen en vergelijken van de CO2-footprint en het uitwisselen van reductiemaatregelen.
Doel: De duurzaamheidskring Werkendam streeft collectief naar 5% verlaging van de CO2-Footprint
over de eerste 3 jaar en 10% over 5 jaar.
-

2. Commissie Milieu, onderdeel van Vereniging Afvalbedrijven (actieve deelname)

De Commissie Milieu heeft tot doel het halen en brengen van informatie over op alle voor de gehele
afvalbranche van belang zijnde milieukwesties. Hierbij kan worden gedacht aan algemeen
milieubeleid relevante wet- en regelgeving, vergunningverlening en -voorschriften, toezicht en
handhaving, administratieve verplichtingen en melden van afvalstoffen, normen en richtlijnen (o.a.
ISO 14001 en CO2-Prestatieladder), en bodembeleid.

-

3. Afzet van restwarmte aan woningen via HVC (deelname passief)

Bij het verbranden van specifiek ziekenhuisafval komt warmte vrij. Deze warmte levert ZAVIN aan
HVC die deze warmte (tezamen met haar eigen warmte) gedeeltelijk omzet in groene stroom en
gedeeltelijk doorzet naar andere bedrijven. De gemeente Dordrecht is bezig om de woonwijk De
Staart, grenzend aan industriegebied De Staart waar ZAVIN is gevestigd, te voorzien van een
warmtenet. HVC zal de restwarmte aan dit net leveren. Bij woningen die worden aangesloten op
deze restwarmte wordt ongeveer 50% CO2-reductie op het gebouwgebonden (exclusief apparaten)
energiegebruik behaald. Doordat er minder CV-ketels nodig zijn, verbetert bovendien de
luchtkwaliteit in Dordrecht. Doordat ZAVIN haar warmte aan HVC levert, neemt ZAVIN deel aan een
vermindering van de CO2-uitstoot.

