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1. Inleiding
Het document “sector- en keteninitiatieven” is onderdeel van de CO2-prestatieladder van
Vels. Dit rapport omschrijft de initiatieven in de keten om de CO2-uitstoot te reduceren en de

actieve deelname van Vels transport. Wij streven er naar om onze grootse emissie stroom
(brandstofverbruik) reduceren.
Met dit rapport komen de volgende eisen vanuit de CO2-prestatieladder aan bod:
-

1.D.1 Inventarisatie van sector- en keteninitiatieven;
1.D.2 Rapportage management overleg;
3.D.1. Overzicht initiatieven CO2 reductie;
3.D.1. Actieve deelname initiatieven;
3.D.2. Budgetoverzicht initiatieven.

Keteninitiatieven Vels transport

2

2. Inventarisatie sector- en/of keteninitiatieven
Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. is op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven op het gebied
van CO2 – reductie (eis: 1.D.1.).

Inventarisatie sector- en/of keteninitiatieven
Nederland CO2 neutraal

Is een initiatief opgericht vanuit een groen
hart en om bedrijven makkelijker, beter en
leuker te laten voldoen aan de 3.D.1 eis van
de CO2-Prestatieladder. Zo combineren zij
het nuttige met het aangename.

TLN exceptioneel transport

Opgezet door de transport branche in
samenwerking met Movares.

Duurzameleverancier.nl
Movares
Blauwzaam
MVO Nederland
SKAO

Advies- en ingenieursbureau

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze
maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze
opdrachtgevers.
Dit wordt gedaan aan de hand van de CO 2
prestatieladder en
wordt beheerd door SKAO.

Connekt
Pilot brandstofbesparing van Cumela
Mobiele duurzaamheid gemeente zaanstad
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3. Rapportage Managementoverleg
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
Onderwerp:

26 augustus 2015
Linda Dekker, Nancy Salem
CO2 verantwoordelijke
Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie

Op 26-08-2015 heeft de CO2 verantwoordelijke (Nancy Salem) samen met de directie (Linda
Dekker) alle sector- en keteninitiatieven besproken. Wij hebben terug gekeken naar de actieve
deelname van het voorgaande jaar. Wij hebben ervoor gekozen om bij een nieuw initiatief aan te
sluiten, omdat het huidige initiatief niet meer bestaat. De directie heeft hier ook budget voor
vrijgemaakt. De hieruit gekomen acties worden opgenomen in de actielijst omtrent de CO 2
reductie. Wij hebben gezamenlijk besloten dat de CO2 verantwoordelijke er voor zorgt dat deze
acties worden uitgevoerd.

3.1.

Input

Voor de input van de managementreview CO2 reductie wordt verwezen naar hoofdstuk 2
Inventarisatie sector- en keteninitiatieven. Linda Dekker (directie) heeft dit document in haar
bezit. Dit document heeft de leidraad gevormd tijdens het overleg.

3.2.

Output

Naar aanleiding van de input die is verzorgd door CO2 verantwoordelijke heeft het management de
volgende besluiten genomen:
-

Vels is bezig om zich opnieuw voor niveau 3 te laten certificeren om het CO2
prestatieladder certificaat te behouden.

-

Vels gaat ook aan het initiatief “Het Nieuwe rijden” deelnemen. De directie vindt dit een
goed initiatief omdat het brandstofverbruik verminderd kan worden en dit is tevens het
belangrijkste punt binnen Vels. Dit wordt gedaan door onder andere een cursus aan te
bieden.

-

Mobiele duurzaamheid is een initiatief opgestart door de gemeente Zaanstad. Met dit
initiatief kunnen wij bijeenkomsten bijwonen die aansluiten bij onze milieuambitie.

-

Op 25-06-2015 hebben wij deelgenomen aan de klankbordbijeenkomst van de Duurzame
leverancier bij Movares. De punten die zijn besproken over onder andere het nieuwe
handboek 3.0 zijn besproken en verwerkt in de nieuwe documenten.

Keteninitiatieven Vels transport

4

4. Overzicht deelname sectorinitiatieven
Jaarlijks doneert Vels transport aan de stichting SKAO. Ook neemt Vels transport passief deel aan
bijenkomsten die worden georganiseerd door de Duurzame leverancier/Movares (Eis 2.D.1)
Wanneer
TLN Execptioneel transport
Afgerond in Mei 2015

Waar
Bestaat niet meer sinds 2014
Transportbedrijf R.Vels & Zn.
B.V.

25/06/2015

Movares, Utrecht

Wat
Cursus zuinig rijden voor
chauffeurs.
(bewustwordingsinitiatief)
Klankbord bijeenkomst
Duurzaamheid

5. Actieve deelname initiatief
Vels transport heeft lang moeten zoeken naar initiatieven die passen bij de transportbranche. Helaas
zijn er nog maar weinig werkgroepen voor onze branche. Wij willen in de toekomst graag zelf een
initiatief opzetten. Maar voor nu nemen willen wij actief gaan deelnemen aan het initiatief van de
gemeente Zaanstad , mobiele duurzaamheid. (Eis: Actieve deelname aan minimaal één sector of keten initiatief
op het gebied van CO2-reductie 3.D.1.).

5.1.

Mobiele duurzaamheid gemeente Zaanstad

Dit initiatief is opgezet om gezamenlijk het brandstofverbruik te reduceren. De deelnemers van dit initiatief
zullen samen op het gebied van duurzaamheid elkaar helpen om de CO2-uitstoot te reduceren en hun kennis te
delen.
In het kader van dit initiatief worden diverse bijeenkomsten georganiseerd, waar gebouwd wordt aan
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente op het gebied van
duurzaamheid.

5.2.
•
•
•

Deelnemende bedrijven

Niek komijn BV
Aannemings- en hoveniersbedrijf Germieco BV
Gemeente Zaanstad

5.3.

Doel van het initiatief

Het doel van dit initiatief is om in de komende jaren het brandstofverbruik te reduceren door
gezamenlijk de kennis te delen.

5.4.

Rol van Vels transport

Vels transport houdt al enige tijd de brandstof op een handige manier bij en heeft een rekentool
ontwikkeld om de CO2-uitstoot direct in kaart te brengen. Deze kennis willen wij graag delen op de
bijeenkomsten.
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5.5.

Activiteiten die bij deze rol horen

Vels transport zal actief gaan deelnemen aan de bijeenkomsten die worden georganiseerd. Wij
hebben meerdere malen contact opgenomen met dit initiatief, maar er zijn nog geen bijeenkomsten
geweest.

Verder proberen wij binnen het bedrijf de chauffeurs bewust te laten worden van de CO2-uitstoot. Zo
hebben zij de cursus Zuinig rijden dit jaar afgerond. Ook publiceren wij iedere maand de CO2-uitstoot
per chauffeur.

6. Budget initiatief
Voor de initiatieven in het jaar 2015-2016 is er een budget vrijgemaakt (Eis: 3.D.2).

Budget initiatief SKAO
Kostenpost
Inzet medewerkers
Contributie
Totaal

Aantal

Eenheid
1 uur
1x

Totaal
Euro
euro

35
250
€ 285

Budget initiatief Mobiele duurzaamheid
Kostenpost
Inzet medewerkers
Contributie
Totaal

Aantal
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Eenheid
1x
1x

Totaal
maand
euro

10
500
€ 510
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