3.D.1 Keteninitiatief
Samen zorgen voor minder CO2

Rhenen, 28-04-2021
dhr. Anton van Hattum

Akkoord directie:

Datum:
Handtekening:
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Inzet materieel en vergelijk
CO2 emissies

Deelnemer;
Bedrijf:
Bezoekadres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Internet:
E-mail:
Aantal werknemers:

Van Hattum Infra B.V.
Boslandweg 35,
3911 VD Rhenen
0317 61 28 55
https://vanhattum-infra.nl/
info@vanhattum-infra.nl
23

Participatiepartner;

Bedrijf:
Contact:
Bezoekadres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Internet:

Van de Bijl & Heierman B.V.
C. Lindner
Lakemondsestraat 13B
4043 JC Opheusden

(0488) 44 30 93
info@vdbh.nl
https://vdbh.nl
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1. ALGEMEEN
1.1. Algemeen
Naast het volgen van diverse ontwikkelingen en initiatieven (zie 1.D.1) neemt Van Hattum Infra B.V.
actief deel aan het volgende initiatief door een fysieke bijdrage te leveren aan het initiatief.
Ook onze deelname aan de CO₂-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en
Ondernemen toont aan dat we actief bezig te zijn met het terugdringen van onze CO₂-uitstoot, zowel
in onze gehele organisatie als op de diverse afzonderlijke projecten.
Ten aanzien van actieve participatie voeren wij CO2 reductie door in onze meest materiële emissie
door middels het halen en brengen van informatie aan en bij een college ondernemer.
De doelstelling van SKAO 3.D.1 is; “Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling
van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve
reductiemaatregelen”
Hierbij gaat het om Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van
CO₂-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het
publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief;
- aantoonbare deelname
- publiekelijk uitdragen op de website eigen en SKAO
- informatie aanleveren (halen en brengen)
2. Uitgangspunten
2.1 Visie
Door twee maal per jaar met onze collega ondernemer overleggen te voeren over aanschaf en inzet
materieel t.b.v. onze projecten streven wij naar het reduceren van brandstof verbruik en de daaraan
gekoppelde CO2 uitstoot.
2.2 Strategie
Vergroot het onderlinge bewustzijn over het belang van zuinigere inzet van bijvoorbeeld elektrisch
(accu) materieel, kijk en leer van elkaar en richt op groot materieel en klein materieel.
2.3 Feitelijke acties
- Twee maal per jaar overleg met collega ondernemer volgens vaste agenda
- Aanleveren informatie over ontwikkeling materieel zoals elektrisch gereedschap en het nieuwe
draaien.
- Halen van informatie bij preferente onderaannemers zoals ervaringen
- Communiceren over en weer van CO2 uitstoot gegevens en behaalde CO2 reductie
2.4 Budget
Om voorstaande feitelijke acties uit te voeren is het volgende budget in tijd en geld door ons
beschikbaar gesteld per kalenderjaar;
-

In tijd 3 uur per bijeenkomst (voorwerk- bijeenkomst- nawerk)
In geld € 300 per jaar voor inkopen kennis e.d.

3. COLOFON
De directie onderschrijft het belang van het keteninitiatief en stelt daarom voldoende tijd, middelen en
budget beschikbaar om op de hoogte te kunnen blijven, dan wel actief deel te nemen aan het
keteninitiatief.
Rhenen, 28-04-2021
dhr. Anton van Hattum
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