Notitie
Voor
Betreft

: 1VERAS-DUU.V
Van
: Edwin Zoontjes
: deelnemers brancheinitiatief CO2 Prestatieladder
Datum : 15-3-2021
: verslag bijeenkomst 19 oktober 2020 via MS Teams (videobellen)

Aanwezig zijn:
Youri van Noorden en Rudy de Goffau van Sinke Groep, Erik Olde Veldhuis van Reko Raalte, Arend
van de Beek van Lagemaat, Pieter Kesselaar van C.A. de Groot, Teo Droogendijk van Roseboom
Thijmen ter Elst van RGS, Roelof Post van Bork, Aron Kuijper van GP Groot, Roel Nordsiek en
Mireille Klinkenberg van Hooijer, Sonja Hommels van Dusseldorp, Henk van de Groen van Bottelier,
Wim Melis van Sagro, Edith Cleijsen van Gubbels, John van Herk en Edwin Zoontjes (beiden van het
secretariaat VERAS).
Afwezig zijn gemeld:
Vertegenwoordigers van de bedrijven: Rouwmaat en Bottelier.
1

OPENING

Edwin Zoontjes opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. We leven in een bijzondere
tijd en dus is het voor het eerst dat we nu een videobelvergadering doen met dit gezelschap.

2

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 3 MAART 2020 BIJ W&H TE HETEREN

De heer Droogendijk merkt op dat het niet gaat om een keteninitiatief onder punt 3, maar een
brancheinitiatief. Dat is akkoord bevonden.
Het verslag is akkoord met inbegrip van de actiepunten.

3

BRANCHEINITIATIEF

John van Herk licht dit punt toe aan de hand van de bijgevoegde notitie.
Tijdens de laatste bijeenkomst hebben wij als platform afgesproken als CO2 platform te willen komen
tot een generieke lijst t.b.v. sloopbedrijven die inzicht geeft van de CO2 emissie per deelproces en de
mogelijke CO2 reducerende maatregelen. Deze lijst kan dan worden ingezet bij het genereren van
CO2 reductie opties voor bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Verder kan
deze lijst worden ingezet bij het kwantificeerbaar maken van de maatregelen waarop het sloopbedrijf
zich kan profileren in de aanbesteding. Tevens kan deze lijst kan natuurlijk ook worden ingezet door
bedrijven die vanuit hun vergunning moeten rapporteren over hun acties op het gebied van
energiebesparing.
De vergadering is akkoord om dit verder uit te werken. Er zal dan in deelgroepen verder gewerkt
worden om per onderdeel van sloopproces, te weten, planning & voorsloop, sloop en verwerking /
logistiek, de maatregelen vast te stellen.
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Het gaat dan om het kwantificeerbaar (de CO2 emissiereductie die haalbaar is) maken van de
maatregelen waarop het sloopbedrijf zich kan profileren in de aanbesteding.
De deelgroepjes zullen worden ingedeeld en tijdens de volgende vergadering wordt gerapporteerd.

4

STAND VAN ZAKEN BIJ DE DEELNEMERS

Gezien de resterende tijd geven de deelnemers vrij uitgebreid terugkoppeling in de vergadering over
voorbeelden in de praktijk, certificering / audits, aanbestedingen, klantencontact, etc.
De zaken die worden genoemd zijn Circulair Mineraal, het bereiken van Niveau 5, de stap maken naar
keteninitiatieven bijv. met houtproducten i.s.m. Insert. Steeds meer leden gaan aan de slag met HVO,
echter, dat wordt wel als duur ervaren (evenals elektrisch). Ad Blue kan een goed alternatief zijn.
Steeds meer leden richten zich op circulaire projecten. Het verificatieproject bij SVMS wordt ook als
een zinvol instrument genoemd.
Edwin licht nog e.e.a. toe over het Activiteitenprogramma Circulair Slopen en de voorgenomen
samenwerking met Stichting Insert.

5

AFSPRAKEN, DATUM EN LOCATIE VOLGENDE KEER

De volgende afspraak wordt later vastgesteld.

6

RONDVRAAG EN SLUITING

Verder heeft niemand iets voor de rondvraag. Edwin Zoontjes dankt iedereen voor zijn en haar komst
en sluit de bijeenkomst.
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