
Sectorinitiatief Sturen op CO2

Bijeenkomsten mei 2020 
regio Zuidoost en  Noordoost Nederland 



15.00 uur: Welkom vanuit Studio Nijkerk

15.05 uur ‘De Groene Koers voor Bouw & Infra’

Lajos Bax

15.20 uur: Actualiteiten en nieuws uit het veld

Ad Karelse, Richard Wolting

- Nieuwe norm versie 3.1

- Helderheid over emissiefactoren

- De Maatregellijst 2020

- ‘Van wie is de diesel?’

- Rapportage bij project met gunningsvoordeel

16.00 uur: ‘Sectorinitiatief aan zet in 2020!’ 

Lajos Bax

16.15 uur: Rondvraag en afronding

Programma



Afbeelding wijzigen? appm lint > achtergrondfoto wijzigen

De Groene Koers 

voor Bouw & Infra



Wat speelt er momenteel?

• Klimaatakkoord (wereldwijd, plan per land met 2030 als richtpunt). 
Meer informatie: www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord

• Aanpak Stikstof (landelijk plan per 24 april 2020) 

Meer informatie: https://bit.ly/3bBYsFe

• Schone lucht akkoord (9 provincies, januari 2020)

Meer informatie: PDF-bijlage bij handout

http://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord
https://bit.ly/3bBYsFe


Waarom De Groene Koers?

• Momenteel grote versnippering aan acties en 
initiatieven

• De partners Groene Koers (bouw & landbouw) komen in 
actie!

• Anders gaat overheid wettelijke maatregelen opleggen 
in 2026

• Stroomlijnen maatregelen / coördineren 
subsidiestromen

• Deelnemers komen wat brengen en zijn bereid te delen



De praktijk:

▪ RISICO: Versnipperde (niet praktijkrijpe?) initiatieven worden 
beloond

RWS

Provincies

Waterschappen

Gemeenten

▪ Meten & Monitoren moeizaam



Klimaatakkoord: 

- Per 2030 CO2-reductie van 0,4 Megaton (peiljaar 1990)
- Stikstofdioxiden en fijnstof 75 procent van het 

gezondheidseffect reduceren

Plus
• Plannen stikstofbeleid Natura 2000 Kabinet
• Schone lucht akkoord



Grote vraag:

- Doelstellingen haalbaar?
- Autonome verbetering voldoende?
- Nieuwe technieken op tijd?
- Welke oplossing is het beste?
- Wat kost het?
- Etc.

- Waar staan we nu?



Acties in 2020 vanuit de Groene Koers?

▪ Via een materieelenquête onderzoeken hoe we er werkelijk 
voorstaan met materieel; zogenaamde nulmeting 

▪ Deze nulmeting wordt bij alle branches met mobiele 
machines uitgevoerd

▪ Er wordt een Koersteam geïnstalleerd per juni 2020

▪ Medio augustus komt het Koersteam met een 
maatregelenpakket

▪ In het derde kwartaal 2020 gaan er projectlocaties ingericht 
worden om emissie reducerende maatregelen te gaan 
beproeven



en leveranciers

De Groene Koers voor Bouw & Infra - Wat hebben we nodig? 

Opdrachtgevers met lef 

Opdrachtnemers 

met oplossingen

Kennisinstituten Leveranciers

(Pilot)Projecten om 

oplossingen te beproeven 

én aan te tonen 

Werkwijzen/methodieken/

handelingskader

Denken en handelen vanuit 

kansen, focus op 2030





22%





N-enquête Cumela (Oktober 2019)

▪ Disclaimer: eigen indicatie, aan deze publicatie mogen geen rechten worden ontleend.

Mobiele werktuigen & (land-)bouwmachines

Voor 2014 
(<Stage IIIb)

2014-2018 
(Stage IV)

2019 
(Stage V)

Totaal

Totaal (324 bedrijven) 3705 3112 603 7420

Gemiddeld 11 10 2 23

Cumelasector (3000 
bedrijven)

34306 28815 5583 68704

Percentage 50% 42% 8% 100%

50%



Sectorbrede ‘Materieel-enquête’



“Materieel-enquête”

Materieelgegevens
▪ Kenteken (indien beschikbaar)

▪ Merk en type

▪ Machinecategorie (uit EMMA + aanvulling door CUMELA)

▪ Motorvermogen

▪ Bouwjaar en/of emissieklasse (Stagenorm/euroklasse)

▪ SCR, DPF aanwezig (= nabehandelingssysteem als roetfilters) *= nu 
ook op oude machines

▪ Draaiuren per maand of jaar

▪ Brandstofverbruik per dag

▪ Afgelegde afstand per jaar (bij wegvoertuigen)

▪ Brandstoftype (diesel, benzine, overig)



Machine categorie
(EMMA) 

- Bouw - Industrie / HDO - Industrie

betonstorters

bronbemalingspompen

bulldozers

dumpers

graaf-laad combinaties

graafmachines rups

graafmachines wiel

graders

hijskranen

kiepbakken

laadschoppen

overslagmachines

ruw-terrein heftrucks

schrankladers

zijladers

liften/hoogwerkers

generatoren

compact trekkers

versnipperaar

reach stackers

vorkheftrucks

aardappelrooiers

bietenrooiers

landbouw trekkers

maaidorsers

maishakselaars

mestinjecteurs

smalspoor trekkers

spuitmachines

veldhakselaars

- Landbouw - Wegenbouw
asfalt freesmachines

asfalt walsen

asfaltafwerkmachines

overige walsen

sleuvenfrezen

trilplaten

trilstampers



1. Nieuwe norm versie 3.1

2. Helderheid over emissiefactoren

3. De maatregellijst 2020

4. Van wie is de diesel?

5. Rapportage bij project met gunningsvoordeel

Ad Karelse / Richard Wolting

Adviseur Bedrijf/Strategie/Certificering

Actualiteiten en nieuws uit het veld 



Nieuwe norm versie 3.1

• Publicatie verwacht in juni 2020

• Doel nieuwe norm

Actualiteiten en nieuws uit het veld 



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

Helderheid over emissiefactoren

Wijzigingen per 1-1-2020:

▪ Aardgas: 1,884 kg/m3 (was 1,889)

▪ Grijze stroom: 0,556 kg / kWh (was 664)
“Bijmenging in diesel legt motoren stil”

Grondig nieuwsbrief 17 Januari '20

▪ Bijmenging (12,5% FAME) tegen lagere emissiefactor?



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

De Maatregellijst 2020

Nieuwe maatregelen

▪ Groenonderhoud:

Organische reststoffen => verkoopbare grondstof

Organische reststoffen => biogas

▪ Bouwplaats: inzet 10% hernieuwbare brandstof

▪ Infra rood verwarming in bedrijfshallen / led buitenverlichting

▪ Aggregaat met Zero CO2 emissie

▪ Materieel (tractor) op biogas

=> Diverse verschuivingen in de categorieën A t/m C



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

Van wie is de diesel?

▪ A verhuurt machine aan B

A is eigenaar van de machine

A levert de machinist

B levert de diesel

▪ Vraag: wie zet deze diesel op de footprint?

▪ Advies Cumela richting SKAO

▪ SKAO Technische Commissie 17 juni 2020



Actualiteiten en nieuws uit het veld 

▪ Rapportage bij project met gunningsvoordeel

▪ 3.A.1 Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie-
inventaris voor zijn scope 1 & 2 CO₂-emissies conform ISO 
14064-1 voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-
gerelateerd gunningvoordeel verkregen is 

▪ 2.C.1 Het bedrijf communiceert structureel intern over het 
energiebeleid voor het bedrijf en de projecten. De 
communicatie omvat minimaal het energiebeleid en 
reductiedoelstellingen van het bedrijf en de maatregelen in 
projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel 
verkregen is 



‘Sectorinitiatief aan zet in 2020’

Aanleiding:

▪ Fossiele brandstoffen voor cumelasector blijven zeker 
10-15 jaar onze basisbrandstof vormen, aangevuld met 
CO2 besparende maatregelen

▪ Er is de afgelopen vijf jaar al veel bereikt; hoe ver reikt 
de polsstok nog?

=> Wat kunnen we met elkaar er uit halen wat 
mogelijk is (actieve participatie)?



‘Sectorinitiatief aan zet in 2020’

▪ Ontwikkelen van een landelijk project 

▪ De spilfunctie wordt gevormd door de alle leden van het 
sectorinitiatief. 

▪ We vormen met elkaar de inspiratiebron die gangmaker zijn 
voor het plan van aanpak

▪ Cumela Nederland ondersteunt het project wat betreft kennis, 
inhoud en informatie over mogelijkheden voor subsidies

▪ Naast extra besparing CO2 uitstekende sectorpromotie door 
collectieve, structurele aanpak én voortrekkersrol



‘Sectorinitiatief aan zet in 2020’

▪ Hoofddoel is om in vanuit de cumelasector in 
projectvorm CO2-uitstoot te beperken

▪ Huidig materieel zo optimaal mogelijk in te zetten en 
waar mogelijk alternatieve, schonere brandstoffen toe 
te passen.  

▪ Hoe tot concrete voorstellen komen

• Inzet middelen

• Besparing

• Verantwoording en monitoring



‘Sectorinitiatief aan zet in 2020’

1. Optimaliseren inzet en gebruik huidig materieel

2. Met elkaar nieuwe (laagdrempelige) mogelijkheden in 
kaart brengen, gericht op toename electrificeerbare 
mogelijkheden en terugdringen/beperken gebruik 
fossiele brandstoffen

3. Rol overheid, aanbestedende partijen, etc. onderzoeken 
(Cumela)

4. Plan van aanpak opstellen (Cumela)

5. Onderzoek naar mogelijkheden, subsidies, etc. (Cumela)

6. Aanbestedende partners zoeken voor samenwerking

7. Doelen besparing vaststellen én voorstel uitwerking 
monitoren (Allen, september)



Het Sectorinitiatief brainstormt!

Acties reductie CO2

▪ Mensen en gedrag 

Nieuwe draaien

Sturen op gedrag

…………………..

▪ Techniek en materieel

Start/Stop

HVO e.a.

Citrusbrandstof

Waar mogelijk elektrisch 
(handgereedschap, voertuigen, 
materieel

▪ Huisvesting

Zonnepanelen

Led

……………………………….

▪ Logistiek

Het nieuwe stallen

…………………………….

▪ Samenwerking

…………………………….



Huiswerkopdracht

- Geef aan binnen je bedrijf welke belangrijke en succesvolle acties binnen je 
bedrijf lopen wat sturen op CO2 betreft

Bijvoorbeeld:

▪ Actie binnen één van de thema’s:
Mensen & gedrag

Techniek & materieel

Huisvesting

Logistiek

Samenwerking

▪ MAIL JE ACTUELE OVERZICHT NAAR LBAX@CUMELA.NL

▪ Graag voor vrijdag 12 juni!

mailto:LBAX@CUMELA.NL

