
   

Onze deelname aan initiatieven omtrent CO2 reductie voor 2022-2023: 
 
ECOSTARS: 
Wij zijn deelnemer aan ECOSTARS Rotterdam. Via het ECOSTARS-programma kunnen 
transporteurs sterren verdienen voor duurzame bedrijfsvoering en kennis uitwisselen. Dat 
begint vaak met een vrijblijvend advies hoe zij (meer) brandstof kunnen besparen. Aan de 
hand van het aantal sterren kunnen klanten snel en eenvoudig zien hoe schoon en 
duurzaam een vervoerder te werk gaat. Dixi Sanitary Services B.V. heeft een waardering 
gekregen van 3 sterren voor onze inspanningen om brandstofverbruik te verlagen en uitstoot 
van uitlaatgassen te verminderen.  
Wilt u meer informatie kijk dan op: https://www.logistiek010.nl/nl/programma-s/Ecostars-42 

 
Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek: 
Dixi Sanitary Services B.V. is deelnemer aan het initiatief Green Deal 010 Zero Emission 
Stadslogistiek. Dit initiatief daagt ondernemers uit om een actieve bijdrage te leveren aan 
emissievrije logistiek in de binnenstad. Met emissievrij wordt 100% elektrisch of andere 
vormen van emissievrij transport bedoeld.  
Wilt u meer informatie kijk dan op: https://www.logistiek010.nl/nl/programma-s/Green-Deal-
010-ZES-39. 

 
Deelname Convenant ZES: 
Efficiënte en emissievrije stadslogistiek is een gezamenlijke opgave van overheid en 
bedrijfsleven. Gemeente Rotterdam en de logistieke sector hebben per 1 december 2020 
een convenant gesloten waarin zij deze gezamenlijke opgave onderschrijven. Dixi Sanitary 
Services B.V. is medeondertekenaar van het convenant en heeft voor haar eigen organisatie 
geïnventariseerd welke acties te ondernemen om de doelstelling van zero emissie 
stadslogistiek op termijn te kunnen realiseren. Tevens vindt er verkenning plaats om gebruik 
te kunnen maken van stadsdistributiepunten, benutten bestaande en nieuwe mogelijkheden 
en voorkomen van onnodige kilometers.  

 
Deelname CO2 reductieprogramma ‘bewust omgaan met energie’: 
Het CO2-reductieprogramma ‘Bewust omgaan met Energie’ is een reductieprogramma 
waarbij de deelnemers in hun eigen bedrijfsvoering maatregelen treffen om het verbruik te 
verminderen en hun medewerkers bewust maken. Tijdens de bijeenkomsten worden deze 
maatregelen besproken en geëvalueerd, zodat we van elkaar kunnen leren. 
 
In dit CO2-reductieprogramma richten we ons op het verlagen en verduurzamen van het 
brandstofverbruik van de deelnemers. Hierbij worden zakelijk verkeer, goederenvervoer en 
mobiele werktuigen meegenomen. Brandstof is bij alle deelnemers de meest materiele 
emissie. In de regio is dit initiatief vernieuwend, omdat er geen vergelijkbare initiatieven zijn. 
De maatregelen worden periodiek gemonitord door de bedrijven. Iedere bijeenkomst dient er 
één onderwerp als input, waaraan tevens een reductiedoelstelling gehangen wordt. Tijdens 
deze bijeenkomsten wordt gesproken over de maatregel en op welke manier wij deze uit 
gaan voeren.  

 
  

https://www.logistiek010.nl/nl/programma-s/Ecostars-42
https://www.logistiek010.nl/nl/programma-s/Green-Deal-010-ZES-39
https://www.logistiek010.nl/nl/programma-s/Green-Deal-010-ZES-39


   

Overige: 
Dixi Sanitary Services B.V. neemt daar waar mogelijk actief deel aan diverse bijeenkomsten 
van “Duurzame Leverancier”. 
 
Dixi Sanitary Services B.V. draagt verder bij aan enkele educatieve programma’s en 
projecten. Dixi heeft deelgenomen aan het stageproject Milieubarometer georganiseerd door 
de gemeente Papendrecht, Stichting Stimular en scholengemeenschap De Lage Waard. 
Stichting Stimular (www.stimular.nl) is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen zij 
verspreiden kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelen praktische instrumenten 
voor het midden- en kleinbedrijf zonder winstoogmerk. 
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