Verslag CO2 Initiatief Samen Slim besparen 9 oktober 2020 KAM adviseur Holland
Bijeenkomst informatie
Locatie: Van der Valk Haarlem
Duur: 12.00 uur – 16.30 uur
Deelnemers:
• Maas Holding B.V. te Langeweg, mevrouw K. Otten;
• Lek Sloopwerken te Woerden, mevrouw S. Bouman;
• Ecoloss Project B.V. te Pernis, de heer L. Verhoog;
• A. Faber te Bolsward, de heer W. Faber;
• Fronik Infra te Mijdrecht, mevrouw J. Fronik;
• Berkhout Schipluiden te Schipluiden, de heer J. van Hattum;
• Van Delft Infra te Alphen aan den Rijn, de heer S. Cauwels;
• Groenfra BV te Wormerveer, de heer S. Turkenburg;
• JLD Contracting te De Goorn, de heer J. Karsten;
• Verkley te Drachten, mevrouw S. Hake;
• Bevanos te Utrecht, de heer A. Verdam;
• Normwaard te Spijkenisse, de heer M. Kraijo;
• KAM adviseur Zoetermeer, de heer H. Schipaanboord;
• KAM adviseur Holland, mevrouw M. Glorie.
Afwezig:
• Schot Verticaal Transport B.V. te Alkmaar, mevrouw F. Baltus.
• Schot infra te Langedijk, de heer R. Schouten;
• Van ’t Hek Groep te Zuidoostbeemster, de heer J. van Vessum;
• Gebr. Schouls B.V. te Leiden, de heer C. van Santen;
• Haarsma Groep te Tjerkwerd, de heer T. Haarsma;
• Klomp Technisch Buro B.V. te Amsterdam, mevrouw S. Burns;
• Germieco te Wormerveer, mevrouw J. Bakker.
De bijeenkomst heeft plaats gevonden op de locatie van Van der Valk in Haarlem. Vanwege de COVIDmaatregelen is er gekozen voor twee zalen om voldoende afstand te kunnen waarborgen. De bijeenkomst
startte met een lunch in de zaal. Voor de start van de gastspreker is er nieuwe kennismakingsronde geweest,
vanwege een aantal nieuwe deelnemers.
De bijeenkomst begon na de lunch met een opening door Michelle Glorie van KAM adviseur Holland. Na een
welkom heetten is gesproken over mogelijke ideeën voor de volgende bijeenkomsten. Om de bijeenkomsten zo
nuttig mogelijk te maken is het zeer gewenst als deelnemers zelf ideeën aandragen. Joke Fronik geeft aan dat
er wellicht een gekeken kan worden naar mogelijkheden of tools zijn om transportbewegingen te verminderen.
Mogelijkheden zullen worden onderzocht.
De gastspreker start zijn presentatie over brandstoffen en milieuvriendelijkere alternatieven. De presentatie is
bij het verslag gevoegd.
Na de gastspreker nemen Michelle en Hans het woord om de onderwerpen algemene informatie,
maatregelenlijst en projecten met gunningsvoordeel te bespreken. Het onderdeel maatregelenlijst wordt
besproken aan de hand van een aangeleverde maatregelenlijst, oefeningen en uitwisselen van ervaringen met
elkaar. De presentatie is bijgevoegd en resultaten zijn onderstaand opgenomen in het verslag.
Na het bespreken van deze onderwerpen is de bijeenkomst afgesloten.

Datum voor de volgende bijeenkomst is niet vastgelegd, maar voorstel is opgenomen in dit verslag en de
begeleidende e-mail.
Datum voor volgende bijeenkomst is ingepland op vrijdag 12 maart 2021. Details van de bijeenkomst volgen
via de e-mail.

