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Verslag CO2 Initiatief Samen Slim besparen 12 oktober 2018 KAM adviseur Nederland
Bijeenkomst informatie
Locatie: Havenstraat 3 te Beverwijk
Duur: 12.00 uur – 16.30 uur
Deelnemers:
• Schot infra te Langedijk, de heer R. Schouten;
• Schot Verticaal Transport te Alkmaar, mevrouw F. Baltus
• Maas Holding B.V. te Langeweg, mevrouw K. Otten;
• Van ’t Hek Groep te Zuidoostbeemster, de heer J. van Vessum;
• Lek Sloopwerken te Woerden, de heer M. Helleman;
• TC Groentechniek te Wormerveer, de heer H. Schipaanboord;
• Ecoloss Project B.V. te Pernis, de heer L. Verhoog;
• T.J. Kippersluis & Zonen B.V. te Muiderberg, de heer M. Brouwers;
• Haarsma Groep te Tjerkwerd, de heer K. de Jonge;
• Fronik Infra te Mijdrecht, mevrouw J. Fronik;
• Verkley BV te Drachten, de heer H. Vording;
• Berkhout Schipluiden te Schipluiden, de heer B. Berkhout;
• KAM adviseur Holland, mevrouw M. Glorie.
Afwezig:
• J. Bijleveld B.V. te Koudekerk aan den Rijn, mevrouw D. Bijleveld;
• Gebr. Schouls B.V. te Leiden, de heer C. van Santen;
• Blokland BV te Ter Aar, de heer S. Mbarki.
De bijeenkomst heeft plaats gevonden op de nieuwe locatie van KAM adviseur in Beverwijk. De bijeenkomst
startte zoals gebruikelijk met een lunch waarbij er kennis werd gemaakt met de nieuwe deelnemers.
Voor deze bijeenkomst was 1 gastspreker uitgenodigd voor de hele middag. De presentatie/workshop gaf meer
kans te verdiepen in de materie van CO2 uitstoot, duurzaamheid, klimaatdoelstellingen en de toekomst.
De presentatie werd verzorgd door Willemien Troelstra van Stimular. Onderwerpen van de presentatie waren:
•
•
•
•
•
•
•

De hoofdlijn van de opgave om Nederland klimaatneutraal te maken;
De verhouding tussen besparing en duurzame energiebronnen;
De bijdrage van energieopslag aan klimaatneutraliteit;
Het verschil tussen energiebronnen en energiedragers en de relatie met CO2-opslag;
Wat betekent: klimaatneutraal - energieneutraal - fossielvrij ;
Klimaatneutrale producten versus klimaatneutrale organisatie;
De aanpak van klimaatneutraal:
o De makkelijke en de lastige stappen;
o Wat kun je nu al doen om straks klimaatneutraal te worden;
o Nu al een plan op hoofdlijnen maken;
o Nagaan wat de ontwikkelingen in de omgeving zijn (warmtenetwerken, tankstations etc.).

De presentatie is bijgevoegd in deze e-mail.
Na de presentatie was er gelegenheid om in discussie te gaan, overige ontwikkelingen en belangrijke aspecten
omtrent de CO2 Prestatieladder te bespreken. De volgende zaken zijn er besproken:
• Besteed aandacht aan gebruik van de juiste conversiefactoren voor berekening van de footprint;
• De milieubarometer is een goede tool om te gebruiken bij de berekening, de heer L. Verhoog van
Ecoloss heeft zeer goede ervaringen met deze tool.
• Michelle gaf als tip een collega te vragen de footprint te controleren voordat bijbehorende
documenten gemaakt worden. Dit voorkomt extra werk door wijzigen van alle documenten en
nogmaals publiceren van alle documenten op de bedrijfswebsite en SKAO.
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•
•

•

Er werd gevraagd of dit initiatief voldoet aan de gestelde eisen van de ladder. Alle deelnemers gaven
aan dat dit initiatief tot op heden geaccepteerd is door de auditoren.
Ter verduidelijking heeft Michelle aangegeven dat het streven van het initiatief is interessante
informatie te verstrekken, kennis met elkaar te delen en tot nieuwe inzichten te komen. Dit om ervoor
te zorgen dat de middag iets toevoegt en niet alleen dient om aan eis 3.D. van de ladder te voldoen.
Er werd geopperd een presentatie te organiseren over de groene aggregaat. Tevens werd aangegeven
dat een bijeenkomst over alternatieve brandstoffen interessant zou kunnen zijn. Afgesproken is dat
Michelle dit zal uitzoeken.

Ideeën voor de volgende bijeenkomsten zijn zeer welkom, op deze wijze kan het initiatief informatie geven
zoals de deelnemers dat wensen en zodat de toegevoegde waarde blijft.
Datum voor volgende bijeenkomst is ingepland op vrijdag 22 maart 2019. Details van de bijeenkomst volgen
via de e-mail.

