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ALGEMEEN 
 
Klimaatverandering een halt toe roepen is de verantwoording van ons allemaal. Verantwoord 
ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen en gebruik maken van energiezuinige 
oplossingen vormen voor Dixi Sanitary Services B.V. dan ook het speerpunt voor de toekomst. 
 
Vanuit deze visie kiest Dixi bewust voor vermindering van haar energie- en brandstofverbruik en de 
CO2 emissie. 
 
Dixi is in het bezit van het CO2 bewust certificaat niveau 3. Onderdeel hiervan is het reduceren van de 
CO2 emissie, omdat dit juist één van de belangrijke oorzaken van de klimaatverandering is, met de 
bekende ernstige gevolgen voor de samenleving. 
 
Het verduurzamen van het bedrijf begint daarom met het krijgen van inzicht in het energie- en 
brandstofverbruik en de bijbehorende CO2-emissie. Op basis van dit inzicht heeft Dixi doelstellingen 
geformuleerd om deze emissie te verminderen. De voortgang wordt gemonitord en waar nodig worden 
de doelstellingen aangescherpt. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de CO2-emissie te 
verminderen. 
 
ONZE ACTIES EN MAATREGELEN IN 2022 
 
Net als in het voorgaande jaar lag in 2022 de aandacht vooral bij de reductie van het 
brandstofverbruik en deels het elektriciteitsverbruik. De maatregelen die in 2022 genomen werden zijn 
o.a.: 

• Het verbouwen en beter isoleren van de kantoren in Papendrecht.  

• Door het optimaal gebruiken van onze routeplan systeem. 

• Er zijn 7 nieuwe euro 6 wagens aangeschaft (deze moeten nog in gebruik worden genomen) 

• Er zijn 2 nieuwe elektrische wagens aangeschaft (deze moeten nog in gebruik worden 

genomen) 

Deze maatregelen hebben er reeds toe bijgedragen dat we hard op weg zijn om onze doelstelling 
m.b.t. daling van de CO2 emissie te realiseren.  

 
HET EFFECT VAN ONZE ACTIES EN MAATREGELEN 
 
Onze CO2 emissie t.g.v. het brandstofverbruik is gedaald van 19,6 kg per cabine in 2011 naar 14,4 kg 
per cabine in 2021. Een resultaat waar we terecht trots op zijn, daar deze aangeeft dat ons 
planningsproces efficiënt verloopt.  
 
Onze totaal emissie is gedaald van 1419 ton in 2011 naar 1140 ton in 2021.  
 
DEELNAME AAN INITIATIEVEN 
 
Net als voorgaande jaren neemt Dixi ook in 2022/2023 deel aan diverse initiatieven en 
samenwerkingsverbanden met partijen die actief werken aan een duurzaamheid. Deze duurzame 
initiatieven zijn onder andere:  
 

• Deelname aan het ECOSTARS-Programma. Via het ECOSTARS-programma kunnen 
transporteurs sterren verdienen voor duurzame bedrijfsvoering. 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. Voor Onze inspanningen om brandstofverbruik te 
verlagen en emissie van uitlaatgassen te verminderen heeft 
Dixi een waardering gekregen van 3 sterren.  
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• Daarnaast nemen wij deel 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.   

• We zijn mede ondertekenaars van Convenant ZES Rotterdam, tezamen met 56 partijen en de 
gemeente Rotterdam. Hiermee verbinden wij ons aan allerlei concrete acties om het 
gezamenlijke doelstelling van zero emissie stadslogistiek op termijn te kunnen realiseren.  

• Al laatste nemen wij ook deel aan het CO2 reductieprogramma ‘bewust omgaan met energie’. 
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. 

 
 
Wilt u meer informatie over onze deelname aan deze initiatieven kijk dan op:  
https://www.dixi.nl/nl/onderneming/milieu/co2-prestatieladder/  
 
Mocht u meer willen weten over het duurzaamheidsbeleid van Dixi bezoek dan eens onze website 
www.dixi.nl en of neemt u contact op met Esther den Heijer KAM adviseur.  
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