Sectornieuws

Drinkwaterbedrijven werken hard aan duurzaamheid

Eerste gecertificeerde klimaat
neutrale waterbedrijf: Brabant Water
Brabant Water heeft als eerste drinkwaterbedrijf in Nederland het
certificaat ‘Klimaatneutrale onderneming’ behaald. Het certificaat,
uitgereikt door Climate Neutral Group, is het resultaat van vijf jaar
werken aan klimaatneutraliteit.
Klimaatneutraal
ondernemen
wil zeggen dat de productie van
een drinkwaterbedrijf geen schade
lijke bijdrage levert aan klimaatverande
ring. Daartoe wordt eerst de impact van de
productie op het opwarmen van de aarde
in kaart gebracht en daarna verminderd.

Certificering
Climate Neutral Group heeft Brabant
Water gecertificeerd volgens de standaard
‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’. Deze
standaard doorloopt aan de hand van vijf
verificatiestappen het proces naar klimaat
neutraliteit.
Hiervoor is de volgende aanpak gevolgd:
- Verminderen: reductie van CO2 -emissies
bij de productie van drinkwater, door
onder meer drukoptimalisatie, inzet van
efficiëntere pompen en aanpassingen in
klimaatregelingen; aanpassing van het
rijgedrag van medewerkers en investering
in slimme, energiezuinige verlichting.
- Verduurzamen: overstap naar groene ener
gie, investering in zonnepanelen, duur
zaam bouwen en inkopen, en duurzaam
terreinbeheer.

- Compenseren: Brabant Water compenseert
het (niet te vermijden) restant van de
CO2 -voetafdruk door via Climate Neutral
Group te investeren in een duurzaam
waterkrachtproject in China.
Algemeen directeur Guïljo van Nuland:
‘Brabant Water ziet water in de context
van milieu en maatschappij. Wij bescher
men onze bronnen en de kwaliteit van het
grondwater met grote zorg en inspanning.
Ook dragen we als grootgrondbezitter
actief bij aan de instandhouding van de
biodiversiteit. Naast deze activiteiten zijn
we gecertificeerd voor onze inspanningen
in klimaatneutraal ondernemen. We zijn
trots op deze accreditatie!’

Volgende stap?
De status ‘klimaatneutraal’ is een mooi
resultaat, maar Brabant Water neemt de
verantwoordelijkheid om continu zorg te
dragen voor milieuvriendelijke vormen
van productie. Compensatie is een prima
middel om klimaatneutraal te worden,
maar het actief werken aan een lagere
CO2 -uitstoot blijft het doel voor de lange
termijn.
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Van Nuland: ‘Dit betekent dat we bezig blij
ven met maatregelen die energie besparen,
dan wel uitstoot beperken. Ook bekijken
we of het mogelijk is zelf nog meer stroom
op te wekken. Brabant Water kan water
alleen winnen en aanbieden dankzij de na
tuur. En daarom is het vanzelfsprekend dat
we iets terugdoen voor diezelfde natuur,
onze belangrijkste leverancier.’

9

