Beslissing Actieve deelname aan een initiatief
Onderstaande wordt door de norm aangegeven.
3.D.1 Actieve deelname aan een initiatief
Bij de ladderbeoordeling van een nieuwe deelname vergewist de ladder CI zich er o.a. van
- dat het initiatief voldoet (zie eis 4.D.1) en
- dat de deelname betrekking heeft op relevante maatregelen, aan de hand van:
o het verband met de scope 1 en 2 emissies bij projecten,
o de rangorde van de 10 meest materiële emissies daarbinnen,
o en de selectie van de items op basis van de keuzes in het management overleg.
In het overleg tussen de KVGM-manager en directie zijn de volgende initiatieven besproken:
-

Sturen op CO2 van Cumela
Mogelijkheden initiatief bij TLN
Duurzameleverancier.nl
Duurzaam ondernemen NVH
Duurzaamheid binnen Leeuwenstein groep
Vakgroep specialistische wegenbouw van Bouwend Nederland

Het initiatief van de Leeuwenstein Groep spreekt nog steeds het meeste aan. Voor dit initiatief geldt dat er
informatie wordt gehaald en gebracht. Wij zijn reeds bij de eerste bijeenkomst op 12 september 2019 geweest.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Vakgroep Specialistische Wegenbouw (VSW) van Bouwend Nederland. In
deze vakgroep is CO2 reductie ook een actueel onderwerp.
De bijeenkomsten voldoen aan 3.D.1
In deze bijeenkomsten waarbij de deelnemers allemaal uit dezelfde branche komen gekeken naar zowel scope 1
als 2 emissies. Als bedrijf hechten wij voldoende waarde aan deze bijeenkomsten. Wij vinden het prettig en
leerzaam om met branchegenoten te discussiëren over de mogelijkheden tot vermindering van de CO2 uitstoot.
Deze bijeenkomsten vinden minimaal 2 maal per jaar plaatst en worden georganiseerd door Leuwenstein Groep.
De bijeenkomsten van VSW vinden 4 maal per jaar plaats.
Voor P.C. van der Wiel geldt zeker dat het binnen de rangorde van de 10 meest materiele emissies gaat.
Het initiatief “VSW” wordt gefinancierd door de deelnemende bedrijven.
Voor deelname aan de bijeenkomsten is tevens een budget van 50 uur beschikbaar gesteld.
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