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Notitie  : 0VERAS-DUU.13525.V Van     : Edwin Zoontjes 

Voor  : Deelnemers   Datum : 26-2-2020 

Betreft : Agenda voor bijeenkomst Brancheinitiatief CO2 Prestatieladder op 3 maart 2020 van 

  11.00 uur tot 14.00 uur bij Wynmalen & Hausmann te Heteren 

 

Onderdeel van het VERAS Brancheinitiatief zijn presentaties door het ontvangende VERAS bedrijf en 

een externe spreker. Afhankelijk van de aanwezigheid en rondleiding, zijn we flexibel in de volgorde 

van het behandelen van de agendapunten. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

11.00 uur Opening en kort intro door Wynmalen & Hausmann te Heteren 

 

11.10 uur Toelichting door vertegenwoordiging van GP Groot Brandstoffen en Oliehandel (Boyd 

Schooneman) NVPU over de ontwikkelingen inzake brandstoffen en elektrisch rijden 

 

11.50 uur Agenda van VERAS brancheinitiatief CO2 Prestatieladder (zie volledige agenda 

  hieronder) 

 

12.45 uur Lunch 

 

13.00 uur Toelichting door Wynmalen & Hausmann op het bedrijf en ontwikkelingen inzake m.n. 

CO2 emissiereductie 

 

13.30 uur Rondleiding op bedrijfslocatie 

 

14.00 uur  Sluiting bijeenkomst 

 

 

De agenda is hierna gevoegd: 

 

 

1 OPENING 

Met een woord van welkom. 

 

 

2 VERSLAG VORIGE BIJEENKOMST 

 Het verslag van de bijeenkomst op 16 april 2019 bij RGS te Rijssen is bijgevoegd. Het voorstel 

is bespreken en akkoord gaan. 
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3 KETENINITIATIEVEN 

Sinds enige tijd wordt nagedacht over een gezamenlijk branche- en/of keteninitiatief. De 

vorige keer zijn enkele voorstellen besproken. Bijvoorbeeld om een speciale maatregelenlijst 

voor sloop te introduceren op SKAO. Stand van zaken volgt ter vergadering. 

 

Een ander idee is als volgt en is te relateren aan aanbestedingen. Een branchespecifieke 

maatregelenlijst kan worden vormgegeven, gerelateerd aan de verschillende 

sloop(deel)processen. Voor het branche-initiatief CO2 Prestatieladder dus een uitgelezen 

kans dit op te pakken en uit te werken. Naast dat het ontwikkelen van een dergelijke lijst 

invulling kan geven aan eisen uit de CO2 ladder (3.D.1), kan een dergelijke lijst ook 

behulpzaam zijn bij het selecteren van bedrijfsspecifieke CO2 reductiemaatregelen of bij het 

opstellen en bepalen van CO2 reducties bij aanbestedingen waarbij CO2 certificering een 

vereiste is. 

 

Voorgesteld wordt om te bespreken of er voldoende draagvlak is voor het opstellen van een 

dergelijke maatregelenlijst, op welke wijze deze lijst kan worden vormgegeven en of deze 

maatregelenlijst daarna opgenomen moet worden in de maatregelenlijst van SKAO. 

 

Indien dit verder uitgewerkt gaat worden is het idee om de volgende bijeenkomst te wijden aan 

dit thema met daarbij een indeling in drie groepen langs de lijnen van het sloopproces (sloop, 

logistiek en afzet) waar emissie plaatsvindt. Het gaat dan om het kwantificeerbaar maken van 

de maatregelen waarop het sloopbedrijf zich kan profileren in de aanbesteding. 

 

Indien dit tot een project zou leiden, dan valt te overwegen dat de leden van het VERAS CO2 

initiatief zelf de inspanningen en kosten dragen. Een uitgewerkt projectvoorstel wordt dan 

uitgewerkt. 

 

Toelichting en duiding volgt ter vergadering. 

 

 

4 STAND VAN ZAKEN BIJ DE DEELNEMERS 

Deelnemers geven terugkoppeling in de vergadering over voorbeelden in de praktijk, 

certificering / audits, aanbestedingen, klantencontact, etc. 

 

  

5 AFSPRAKEN, DATUM EN LOCATIE VOLGENDE KEER 

Een datum en locatie voor een volgende bespreking in het najaar 2020 wordt gezocht. Graag 

ook nadenken over een onderwerp / spreker die de volgende keer een presentatie kan 

verzorgen. 

 

 

6 RONDVRAAG EN SLUITING 

 

http://www.sloopaannemers.nl/

