Verslag CO2 Initiatief Samen Slim besparen 29 oktober 2021 KAM adviseur Holland
Bijeenkomst informatie
Locatie: Van der Valk te Haarlem
Duur: 12.00 uur 16.30 uur
Deelnemers:
Maas Holding B.V., mevrouw K. Otten;
Klomp Technisch Buro B.V., mevrouw S. Bruns;
Schot Verticaal Transport B.V., mevrouw F. Baltus.
Schot infra B.V., de heer R. Schouten;
Ecoloss Project B.V., de heer L. Verhoog;
Fronik Infra B.V., mevrouw J. Fronik;
de heer J. Velzeboer;
Hoots Hekwerken, de heer J. Hoots;
A. Faber, mevrouw Y. Terpstra;
Meuva B.V., de heer D. Grootendorst;
Haarsma Groep, mevrouw S. de Boer;
Groenfra B.V., de heer R. Mooij;
Lek Sloopwerken B.V., mevrouw B. van Oers;
JLD Contracting, de heer J. Karsten;
Zeldenrijk B.V., de heer R. Dijkhuizen;
Flora Nova, de heer R. de Graaf;
Germieco, mevrouw J. Bakker;
KAM adviseur Zoetermeer, de heer H. Schipaanboord;
KAM adviseur Holland, mevrouw M. Glorie en L. Boot
Afgemeld:
VOPO Pompen te De Rijp, de heer H. de Wit;
Normwaard te Spijkenisse, de heer M. Kraijo.
De bijeenkomst vindt plaats in van der Valk Haarlem en start met een lunch. Er zijn een aantal nieuwe
deelnemers en er wordt op informele wijze kennisgemaakt.
De bijeenkomst start om 13.00 uur door een welkom van Mw. M. Glorie van KAM-Adviseur. Door het grote
aantal nieuwe deelnemers wordt begonnen met een voorstel ronde. Iedere deelnemer geeft kort aan:
Welke bedrijf en functie;
Trede van certificaat;
Wensen en verwachtingen van het initiatief.
De wensen en verwachtingen zijn voor de groep eenduidig: ervaringen uitwisselen, praktische voorbeelden
m.b.t. tot de eisen vanuit de norm en verder informatie over de norm en ontwikkelingen omtrent CO2 uitstoot.
Michelle Glorie van KAM adviseur start met een aantal feiten en ontwikkelingen omtrent de ladder. Daarnaast
geeft zij een toelichting op een aantal opvallende inhoudelijke zaken uit de norm.
KAM adviseur richt zich tijdens deze bijeenkomst op de invalshoeken van de norm en wordt in groepen
informatie uitgewisseld. Er is verzocht om de documentatie die opgesteld is mee te brengen, zodat deze in
groepjes vergeleken kan worden. KAM adviseur geeft per invalshoek een aantal praktische inzichten om de
invalshoek te benaderen.

Er wordt gestart met het bekijken en bespreken van de footprint volgens invalshoek A.

Om 14.00 uur arriveert de gastspreker en wordt besloten het doornemen van de bevindingen omtrent
invalshoek A te bespreken na het verhaal van de gastspreker.
De heer Rob Aarse van Transport en Logistiek Nederland is uitgenodigd om te spreken over ontwikkelingen
binnen de sector. Zijn verhaal is boeiend en inspirerend waarbij ook veel ruimte is voor discussie en interactie.
Om deze redenen is besloten de geplande tijd te verlengen en geplande onderdelen van KAM adviseur
volgende bijeenkomst verder op te pakken. Het verhaal van TLN duurt tot 15.45 uur. De presentatie is
bijgevoegd in de mail bij het verslag.
Afsluitend bespreken we gezamenlijk de besproken opdracht van invalshoek A. Conclusies uit de opdracht:
Heel interessant om andere documenten en inzichten te bekijken;
Veel besproken over de problematiek omtrent maatregelen, wat zal de toekomst brengen? De
presentatie van TLN heeft daarin nieuwe inzichten gegeven;
Lastige omgang met opdrachtgevers door gebrek aan controle en kennis. Discussie over de omgang
met deze partijen.
Aanvullende geeft KAM adviseur een aantal tips om de footprint actueel te houden. Deze zijn opgenomen in de
presentatie, bijgevoegd in de mail bij dit verslag.
Suggesties, verbeteringen van de initiatief kunnen altijd gedeeld worden met Michelle of Hans.
Volgende bijeenkomst staat gepland op 18 maart 2022.

