1 Participatie sector- en keteninitiatieven
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. De
organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen.
1.1

Inventarisatie sector- en keteninitiatieven

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Delfland is de
website van de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een
compleet overzicht van alle ini ia ie en en ed c iep og amma
e inden. E en ele ge chik e
initiatieven zijn besproken met de energiezorgcoördinator en met het management. Aangezien de
organisatie aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd.
Jaarlijks wordt er door de energiezorgcoördinator en het management geëvalueerd of deelname aan
de initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere
geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.
1.2

Actieve deelname

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en
overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen
op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm van de SKAO
om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van
overlegmomenten en presentaties van de organisatie in de werkgroep kunnen tegenover de auditor
dienen als bewijs van actieve deelname.
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor de
organisatie (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve
deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van
de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.
1.3

Lopende initiatieven

Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) (200 uur/jaar)
De EFGF is een netwerkorganisatie van waterschappers die bezig zijn met het thema energie en
grondstoffen. Een van de werkgroepen binnen de EFGF houdt zich bezig met energie, met name uit
afvalwater. Het doel is om van elkaar te leren en innovaties een kans te geven door bijvoorbeeld
pilotonderzoek te doen. Delfland levert de voorzitter van deze werkgroep en maakt gebruik van de
kennis die hier wordt opgedaan.
Community of Practice (CoP) Co2 Prestatieladder (32 uur/jaar)
Delfland neemt actief deel in de CoP die wordt georganiseerd door SKAO in samenwerking met de
Unie van Waterschappen, met financiering vanuit de klimaatenveloppe.
Onderzoek CO2-emissie uit plassen en meren (80 uur/jaar)
Delfland neemt deel aan onderzoek die als doel heeft om het inzicht in CO 2-emissies uit het
watersysteem te vergroten. In 2019 heeft Delfland een bijdrage geleverd aan de bemonstering en
analyse van watermonsters uit de Dobbeplas en Oostmadeplas. Daarnaast heeft Delfland bijgedragen
aan de communicatie van de resultaten waaruit blijkt dat emissie uit plassen en meren een
significante bijdrage levert aan de totale emissie van broeikasgassen in Nederland. Delfland heeft dit
onderwerp aangekaart bij de Stowa en Unie van Waterschappen en een bijdrage geleverd aan een
video en een Deltafact.
Samenwerking met andere overheden (200 uur/jaar)
Delfland werkt intensief samen met gemeenten aan de Regionale Energiestrategie regio Rotterdam
Den Haag, als bijdrage in het landelijke Klimaatakkoord. Daar zijn ook overheden als de Provincie en
de gemeenten bij aangesloten.
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