1 Participatie sector- en keteninitiatieven
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of
keteninitiatief.

1.1 Actieve deelname
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen
t.b.v. CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve
deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen.

1.2 Lopende initiatieven & CO2-reductieprogramma’s
DGC: sturen op CO2-reductie Wagenpark

De bijeenkomsten ‘Sturen op CO 2 reductie van wagenpark’ omvatten een interactieve
workshop met externe deskundige en uitwisseling van ervaring tussen de leden. Daarnaast
wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn in scope 3, denk aan reductie van logistieke
bewegingen en reductie van verpakkingsmateriaal.
Onderstaand het budget voor jaarlijkse deelname:
Omschrijving
Inzet medewerkers
Contributie
Totaal

Eenheid
20 uur (€ 95,- per uur)
(Jaarlijks) energie barometer

Budget
€ 1.900,00
€ 75,00
€ 1975,00

De club van 49

Lomans neemt deel aan de club van 49. Deze is gekoppeld aan het abonnement van
Smarttrackers.
Leden van de Club van 49 gaan de komende jaren substantiële stappen zetten om hun
CO2-footprint met 49% te reduceren. We focussen ons hierbij op 3 heldere maatregelen:
• Langzamer rijden: van 120 naar 100 km per uur
• Minder energie verspillen in gebouwen
• Ons elektriciteitsnet beter in balans brengen
De Club van 49 kiest bewust voor deze 3 oplossingen, omdat ze op dit moment nog sterk
worden onderschat. Ze bieden een grote kans om tegen lage kosten een aanzienlijke CO2reductie te realiseren.
Omschrijving
Inzet medewerkers
Contributie
Totaal

Eenheid
20 uur (€ 95,- per uur)
-

Budget
€ 1.900,00
€ 1900,00

Bijlage A | Inventarisatie sector- en
keteninitiatieven
Filter onderstaande lijst op enkel relevante initiatieven en vul aan met initiatieven die bekend
zijn binnen de branche van het bedrijf! Deze inventarisatie van initiatieven dient ook ieder
jaar in de directiebeoordeling besproken te worden.
Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie
Nederland CO2 Neutraal
Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de
oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers wil
meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken
van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te
bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van
informatie, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in
werkgroepen.
Lean and Green
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat
wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar
een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen
kostenbesparing opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.
Groencollectief
Groencollectief Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van regionaal
opererende zelfstandige ondernemers, allen toonaangevend op het gebied van
professionele groenvoorziening. Door effectieve samenwerking op het gebied
van marktbewerking, kennisdeling, CO2-reductie, innovatie en inkoop versterkt
Groencollectief Nederland haar positie alsmede de positie van haar zakelijke
relaties. Kortom gebundelde krachten om samen te werken aan een groene
toekomst!
Sturen op CO2
Door Cumela, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra.
Uitwisseling van informatie en ideeën door o.a. workshops.
Duurzameleverancier.nl
Sectorinitiatief van Movares. Samen met andere marktpartijen uit de sector (van
ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt Movares aan een platform van partijen
die hun leveranciers actief gaan ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van
een duurzame bedrijfsvoering. Te beginnen door van de belangrijkste
leveranciers te vragen wat men al doet.
Aanpak Duurzaam GWW
De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van
duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase en het streven naar een
optimale balans tussen People, Planet en Profit. Het meewegen van
duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het formuleren,
vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende
projectfase.

De volgende initiatieven zijn initiatieven die goed aansluiten bij de eisen van een
reductieprogramma (eis 5.C en 5.D):
Nederland CO2 Neutraal
Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de
oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers wil
meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken
van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te
bewerkstelligen.
CO2 Visie 2050
Duurzaamheid is belangrijk voor de spoorsector in Nederland. Hoewel het
vervoer per spoor al zeer duurzaam is, streeft de sector continu naar verdere
verbetering. Zowel vanuit de MJA-3 (Meer Jaren Afspraak Energie-efficiency)
als vanuit de Railforum werkgroep Duurzaamheid is de behoefte ontstaan om
een gezamenlijke visie voor de lange termijn neer te zetten. Een visie rond de
meest omvattende duurzaamheidsindicator, koolstofdioxide. Een gezamenlijk
stip op de horizon, inclusief marsroute om daar te komen: een CO2-visie 2050
met tussenliggende mijlpalen.
MJA/MEE
Meerjarenafspraken energie-efficiëntie; overeenkomsten tussen overheid en
bedrijven/sectoren. !Aanmelding bij dit reductieprogramma kan lang duren!
Bossche Energie Convenant
Gezamenlijke doelstelling van gemeente Den Bosch en bedrijven in die
gemeente om in drie jaar minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op
te wekken ten opzichte van 2009.
U15
U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid in regio
Midden-Nederland wil verbeteren. In U15 delen bedrijven kennis en ervaringen
met elkaar. Daarnaast nemen U15-bedrijven deel aan projecten die de
bereikbaarheid in de regio vergroten.
Gelders Energieakkoord
In het netwerk van het Gelders Energieakkoord werken bijna 250 Gelderse
organisaties samen. Inzet: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een klimaat
neutrale provincie in 2050.
Green Deal Duurzaam GWW 2.0
De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020
een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en
wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak
Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten
concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald
wordt. Dat kan per project verschillen.
Green Deal Circulair Inkopen 2.0
Partijen leveren met de Green Deal Circulair Inkopen 2.0, als ‘lerend netwerk’
een bijdrage aan het versnellen en realiseren van een circulaire economie in
Nederland door middel van het inkoopinstrument.

