
Buitengewoon duurzaam
erdi onderneemt klimaatneutraal

CO2-reductie
De reductiemaatregelen zijn gericht op 
energiebesparing en het verlagen van de 
CO2-uitstoot per werknemer. Dit wordt 
onder meer gerealiseerd door een effi-
ciënte bedrijfsvoering en klimaatbewuste 
investeringen in bestaande en nieuwe 
bedrijfsmiddelen. Verder gaat ERDI  
zelf groene energie opwekken, die voor  
de eigen bedrijfsactiviteiten zal worden  
aangewend. 

CO2-compensatie door middel van 
Gold Standard credits
Alle uitstoot die nog niet kan worden 
voorkomen of gereduceerd, wordt door 
ERDI gecompenseerd – in samenwer-
king met de Climate Neutral Group – 
middels Gold Standard credits uit kli-
maatprojecten. Deze projecten zorgen 
niet alleen voor een afname van CO2 in 
de atmosfeer, maar ondersteunen ook 
de lokale ontwikkeling in ontwikkelings-
landen; onder meer op het gebied van 
werkgelegenheid, toegang tot energie en 
het verbeteren van de leefomstandig-

De bedrijfsvoering van ERDI is gericht 
op duurzaam ondernemen. Eén van  
de waarden binnen ERDI luidt: “Het 
beheersen van activiteiten en gebruik-
maken van grondstoffen, materialen 
en energie op zodanige wijze dat het 
milieu zo min mogelijk wordt belast, 
zodat ook toekomstige generaties geen 
nadelige gevolgen zullen ondervinden 
van ons handelen.”

Klimaatneutraal
De afgelopen jaren heeft ERDI bewust 
geïnvesteerd in duurzaamheid. In ver-
volg daarop heeft ERDI ervoor gekozen 
haar bedrijfsactiviteiten met ingang van 
1 januari 2010 CO2-neutraal uit te  
voeren. Daarvoor is eerst de CO2-uit-
stoot in kaart gebracht. Aan de hand 
daarvan zijn maatregelen getroffen voor 
reductie. De resterende uitstoot wordt 
gecompenseerd door investeringen in 
klimaatprojecten. ERDI werkt hiervoor 
nauw samen met KPMG Sustainability 
en de Climate Neutral Group.

heden. Met de Gold Standard credits 
van ERDI worden onder andere 45  
windturbines gerealiseerd in Taiwan, 
die 67.000 huishoudens voorzien van 
groene stroom. Hierdoor wordt niet 
alleen CO2-uitstoot – door verbranding 
van fossiele brandstoffen – voorkomen, 
maar wordt Taiwan ook minder af- 
hankelijk van de import van fossiele 
brandstoffen. Bovendien zorgt het pro-
ject voor werkgelegenheid en kennis-
overdracht. 

Overige duurzame maatregelen:
Sinds jaar en dag investeert Erdi in 
duurzaamheid. Zo voldoen alle bedrijfs-
voertuigen aan de Euro5-norm en is  
het distributiecentrum voorzien van een 
groen dak.

Certificaat
Voor alle reductie- en compensatie-
maatregelen heeft ERDI het Certificaat 
Klimaatneutraal Ondernemen ontvangen 
uit handen van de Climate Neutral 
Group. 
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