Notitie
Voor
Betreft

: 6VERAS-DUU.10634.V
Van
: Edwin Zoontjes
: deelnemers brancheinitiatief CO2 Prestatieladder
Datum : 2-12-2016
: verslag bijeenkomst 9 november 2016 bij GP Groot te Alkmaar

Aanwezig zijn:
Michael Berendsen en Wieger Andringa (als gast) van Hooijer, Teo Droogendijk van Roseboom Ede,
Aron Kuijper van GP Groot, Tjeerd Kazemier van Dusseldorp, Peter Kreukniet van Oskam,
Eric Olde Veldhuis van Reko Raalte, Pieter Kesselaar van C.A. de Groot, John van Herk en Edwin
Zoontjes van het secretariaat VERAS.
Afwezig zijn: vertegenwoordigers van de bedrijven: Gubbels, Sinke, Sagro, Bottelier, Bork en RGS.
1

OPENING

Edwin Zoontjes opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij dankt het bedrijf GP
Groot voor de beschikbaarheid van de vergaderlocatie.
Hij geeft het woord als eerste aan Albert Lusseveld van BMWT. Albert geeft een presentatie over de
stand van zaken aangaande Het Nieuwe Draaien (HND) en de Green Deal die in het voorjaar
gesloten is. Albert is programmamanager duurzaamheid en veiligheid bij BMWT, de
brancheorganisatie in de materieelbranche en magazijnen.
Vanuit BMWT wordt trainingen en keuringen gegeven, zowel aan mensen als machines die worden
gekeurd. Met HND kan wel 10% reductie in brandstof worden bereikt.
De cursus HND staat op de maatregelenlijst van de CO2 PL. De Green Deal loopt tot 2020. In dat
verband worden proeftuinen opgezet en is er gerichtheid op het MBO onderwijs. Er is actieve
participatie waarbij ook VERAS welkom is om deel te nemen. Ook AFNL / MKB Infra zijn aangehaakt.
De leden van VERAS vinden dit een zinvol initiatief.
De presentatie van Albert Lusseveld wordt aan de leden nagezonden. Hij wordt bedankt voor zijn
bijdrage vandaag.
Vervolgens geeft Aron Kuijper een toelichting op zijn bedrijf, GP Groot. Na afloop van deze
vergadering is er een rondleiding over het terrein en wordt in een lunch voorzien.
2

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 18 MEI 2016

Het verslag is akkoord met inbegrip van de actiepunten. N.a.v. merkt Teo Droogendijk op dat zijn
bedrijf actief is met de regionale betonketen in de Food Valley.
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3

AUDITS

Op initiatief van dit overleg is een enquête uitgegaan naar de leden met een verzoek om de
ervaringen te delen over de audits die men heeft in het kader van het CO2 PL certificaat.
John van Herk heeft de resultaten verzameld en er is over het geheel genomen gematigde
tevredenheid. Het gaat wel beter zijn de ervaringen. 50% van de deelnemers is tevreden met de CI.
De andere 50% matig tevreden of is gewisseld van CI. De grootste uitdaging voor de bedrijven is om
nieuwe initiatieven te bedenken. De rol voor VERAS zou kunnen zijn het opstellen van een
interpretatiedocument of de audit relateren aan CO2 gegunde projecten. Welke tijdsreductie wordt
hiermee bereikt?
Men geeft de auditor gemiddeld een 5,5 inzake het kennisniveau en de ervaring die men ermee heeft.
Wieger Andringa gaat vanmiddag naar een bijeenkomst van de SKAO inzake certificering en
harmonisatie van auditoren. John van Herk geeft aan dat bedrijven het ook lastig om kosten te maken
voor het meten van CO2.
John zal de rapportage rondsturen en de volgende keer verder bespreken welke vervolgacties gedaan
kunnen worden.
5

KETENINITIATIEVEN

Gezien de beperkte tijd wordt afgesproken dit punt de volgende keer uitvoerig te behandelen en hoger
op de agenda te zetten.
6

STAND VAN ZAKEN BIJ DE DEELNEMERS

Wordt niet behandeld.
7

AFSPRAKEN, DATUM EN LOCATIE VOLGENDE KEER

De volgende keer zal met een datumprikker de bijeenkomst worden bepaald. Het voorstel is begin
april a.s. en Reko Raalte is de volgende keer gastheer.
8

RONDVRAAG EN SLUITING

Teo Droogendijk heeft een vraag over sloopopleidingen. Het gaat om de instroom via de HAVO en
KOB opleidingen in de GWW. Via SVS is daar meer informatie over te krijgen. Edwin Zoontjes stuurt
hem dat toe.
Peter Kreukniet wijst op diverse initiatieven om tot nieuwe BRL’en te komen. Peter is daar wat
sceptisch over; wat is de meerwaarde nu er al BREEAM en BRL SVMS-007 bestaan? Edwin geeft
aan dat dit in behandeling is bij de Commissie Milieu en Duurzaamheid van VERAS.
Niemand heeft iets voor de rondvraag. Edwin Zoontjes dankt iedereen voor zijn komst en sluit de
bijeenkomst.
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