
 
 

  5 mei 2017

  

Beste deelnemers van de regio Noordoost Nederland, 

 

30 mei a.s. om 14.30 bent u weer van harte welkom in Steenwijk tijdens de tweede 

bijeenkomst van dit jaar. In deze nieuwsbrief o.a. de onderwerpen, een terugblik op de 

vorige workshop en het ‘huiswerk’ wat wij u vragen om voor te bereiden.  

 

LET OP, NIEUWE LOCATIE 

Fletcher Hotel-Restaurant Steenwijk 

Woldmeentherand 15 

8332 JE Steenwijk 

 

Agenda 

 

14.30 uur: Ontvangst en mededelingen 

 

14.45 uur: Brandstofapp en digitale werkbon Total Software Solutions  

Jan Verhaegen, directeur TSS 

 

15.30 uur: - Ketenanalyse en projecten op gunningsvoordeel 

  - Nieuws van de norm CO2 Prestatieladder 

  Eli van Tijn, systeembeheerder milieumanagementsysteem Intertek Stockholm   

16.15 uur: De maatregelenlijst; waar gaat het om 

  Richard Wolting, adviseur managementsystemen CUMELA Advies 

 

16.45 uur:  Huiswerkopdracht reductiedoelstelling per bedrijf 

  Lajos Bax, projectleider sectorinitiatief Sturen op CO2  

 

17.45 uur Afsluiting met diner 

 

CO2-prestatieladder als norm 
De prestatieladder is een meetinstrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen 
te stimuleren tot CO2-bewust handelen in hun eigen bedrijfsvoering. De CO2-prestatieladder 
is  oorspronkelijk door ProRail in 2009 ontwikkeld als selectiecriterium voor  toeleveranciers 
in de spoorsector. Inmiddels is de CO2-prestatieladder breder toepasbaar geworden voor 
aanbieders in onder andere de cumelasector. De norm wordt inmiddels ook toegepast door 
Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst, gemeenten en andere (semi)overheidsinstellingen 
en vindt haar weg naar uiteenlopende sectoren. 



Huiswerkopdracht reductiedoelstelling per bedrijf 

Ter voorbereiding op de eerstvolgende bijeenkomst in het kader van het sectorinitiatief 

Sturen op CO2, vragen wij elke deelnemer om antwoorden op onderstaande vragen 

zorgvuldig voor te bereiden. Hoe beter de voorbereiding, hoe groter de toegevoegde waarde 

voor een ieder. Tijdens de bijeenkomst wordt elke deelnemer gevraagd om zijn / haar 

uitkomsten te presenteren.  

1. Wat is uw reductiedoelstelling voor 2017? 
2. Welke subdoelstellingen en KPI’s zijn gekozen om voornoemde doelstelling te 

realiseren? 
3. Hoe stelt u vast in hoeverre de KPI’s en subdoelstellingen behaald worden? 
4. Wat is de tussenstand medio 2017? 
5. Hoe kunt u onderbouwen / aantonen dat metingen van behaalde subdoelstellingen en 

KPI’s kloppen? 
6. Op welke wijze wordt de voortgang van reductiemaatregelen en de haalbaarheid van 

subdoelstellingen en KPI’s intern besproken? Leidt dat tot de nodige acties? 
7. Welke acties staan er op uw gepubliceerde maatregelenlijst? 
8. Welke maatregelen volgens uw maatregelenlijst hebben nog niet tot acties geleid? 

9. Heeft u nog een goede toevoeging voor de maatregelenlijst die CUMELA in kan 

brengen bij SKAO? 

 

Conversiefactor Aspen / Motomix  

Tijdens de presentatie kwam het onderwerp Aspen brandstof aan de orde. Aspen is 

alkylaatbenzine. Kleine verbrandingsmotoren zoals die van kettingzagen, grasmaaiers en 

bromfietsen stoten relatief veel onverbrande benzine uit. Deze onverbrande delen van 

gewone benzine bevatten schadelijke stoffen die het milieu aantasten. Aspen bevat vrijwel 

geen schadelijke stoffen. Door de Aspen fabrikant is een emissievergelijk uitgevoerd tussen 

euro 95 (EN 228) benzine en Aspen alkylaatbenzine (bron: Aspen Zweden, juli 2010). Per 

liter verbrande Aspen alkylaat benzine komt vrij: 2,15 kg CO2. (WTW factor) 

Meer informatie: http://www.aspen-benelux.nl 

 

Deelnemers 2017  

Regio Noord Oost  Nederland (Steenwijk) Contactpersoon E-mail 

Fa. Kamphorst L. Kamphorst leendert@firmakamphorst.nl 

Arfman Hekwerk BV A.H. Bril abril@arfman.nl 

Reimink Den Ham J.N. Reimink jannico@reiminkdenham.nl 

Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV H. Lambers herbertlambers@bouwhuisgww.nl 

HAZ Groen, Grond en Infra B.V. H.D. Zielman hdzielman@hazinfra.nl 

Vos Ruinerwold bv W. Vink wobby@vos-ruinerwold.nl 

Veluwenkamp Bedrijven BV 
B. Elings-
Veluwenkamp B.Veluwenkamp@veluwenkamp.nl 

Roelofs Lemelerveld B.V. E.J. Roelofs r.roelofs@roelofslemelerveld.nl 

Stienstra van der Wal BV D. van der Wal info@stienstra-vanderwal.nl 

M. Westra BV S. Bonsma s.bonsma@westra.nl 

Gebr. Kok Bakkeveen BV B. de Jong bert@gebroederskok.nl 

Luimstra BV A. Luimstra alida@luimstra.nl 

Elzinga BV K.S. Mulder ks.mulder@elzingagroep.nl 

Gebr. De Vries B.V. M. de Vries info@gebrdevries.nl 

Loonbedrijf Oosterhuis BV F. Bos f.bos@oosterhuis-bv.nl 

 

http://www.aspen-benelux.nl/
mailto:f.bos@oosterhuis-bv.nl


 

In de bijlagen treft u de hand outs aan van de presentaties van de afgelopen 

bijeenkomst.  

- Actualiteiten van de CO2 prestatieladder  

- Van wie is de diesel?  

- Groene stroom  

- Presentielijst 22 maart jl. Noordoost Nederland 

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op 

met Lajos Bax, telefoon 033 247 49 40. U kunt uw reactie ook mailen naar lbax@cumela.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Lajos Bax 

Projectleider sectorinitiatief CUMELA Advies 
 

CUMELA Advies 

"Voor specialisten in groen, grond en infra" 

 

Nijverheidsstraat 13 - Postbus 1156 - 3860 BD - NIJKERK - 033 247 49 40 – 06 520 20 571  

mailto:lbax@cumela.nl

