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1. Inleiding 

Voor u ligt de Inventarisatielijst initiatieven van W.M. Laarakkers combinatie B.V., hierna te noemen 

Laarakkers. Dit participatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂-Prestatieladder. Het plan 

geeft een beschrijving hoe de participatie, zoals beschreven in het Handboek CO2-Prestatieladder 

3.1, is geregeld. 

 

 

2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Laarakkers streeft naar duurzaamheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid op een hoog niveau 

na. Met ons integraal gecertificeerde ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem en het BRL 

SVMS-007 certificaat borgen wij het gehele sloopproces op een milieuvriendelijke, veilige en 

duurzame wijze. 

Het is voor Laarakkers dan ook een logische volgende stap om duurzaamheid verder te integreren 

in de bedrijfsvoering van de organisatie en inzicht te krijgen van onze CO2-uitstoot middels de 

certificering van de CO2-Prestatieladder.  

 

 

3. Actieve deelname aan initiatieven 

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennis-

instellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de toekomst. In deze circulaire 

economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 

 

3.1 Deelname Stichting Insert 

Wij zijn Connect Partner en deelnemer van Insert. Stichting Insert is een innovatief, circulair 

platform. Samen met haar leden en partners ondersteunen zij de transitie van een lineaire naar 

circulaire economie in de bouw-, groen- en civiele sector. Het doel is om door samenwerkingen te 

komen tot een betere en gezondere wereld, nu en voor toekomstige generaties.  

Dit doen we door gebruik te maken van de Insert Marktplaats. 

De Insert Marktplaats is een digitaal platform dat zichtbaarheid geeft aan herbruikbare 

bouwmaterialen, materialen uit de openbare ruimte en groenvoorzieningen. Zo hebben wij diverse 

materialen die vrij zijn gekomen uit de sloop op deze marktplaats te koop aangeboden.  

 

3.2 Deelname branchevereniging Veras 

Veras stimuleert de professionaliteit en kwaliteit binnen de sloop- en asbestverwijderingsbranche. 

Bovendien stimuleert Veras het CO2-brancheinitiatief.  
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Veel leden van VERAS zijn gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. VERAS organiseert voor 

deze leden het CO2-brancheinitiatief. Jaarlijks kunnen deze leden deelnemen aan twee 

bijeenkomsten waarbij informatieoverdracht en onderlinge kennisuitwisseling centraal staan. 

Hiermee kunnen de leden hun emissiereductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen 

van de SKAO. Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 

enerzijds emissie reduceren en anderzijds kosten besparen als gevolg van een zuiniger 

bedrijfsvoering.  

De onderwerpen die per bijeenkomst aan bod komen, zijn gericht op het sturen van de 

sloopaannemers, hun medewerkers en klanten op het gebied van de CO2-emissie. 

 

3.3 Waterstofdagen Land van Cuijk 8 en 9 april 2022 

Waterstof is de enigste echte oplossing voor onze zware bouwmachines om op de middellange 

termijn ‘zero emissie’ te bereiken. 

Wij zijn één van de initiatiefnemers van de waterstofdagen in Land van Cuijk. Daar wordt o.a. kennis 

gedeeld over waterstof. 

We gaan met een paar mensen de waterstofdagen LvC (Land van Cuijk) organiseren op 8 en 9 

april 2022. 

Het programma ziet er dan als volgt uit: 

- 8 april 2022 voor de middag voor beleidsmakers; 

- 8 april na de middag voor de transportsector. 

- 8 april ‘s avonds voor de ondernemers 

- 9 april voor het grote publiek. 

 

We proberen het Land van Cuijk mede te enthousiasmeren voor waterstof. Dit omdat de gehele 

infrastructuur nu nog ontbreekt en er nu aan gewerkt moet worden om die over 2030 klaar te 

hebben. 

 

3.4 Opmerkelijke Ondernemer Land van Cuijk 

Bij uitzondering in november 2021 drie ondernemers uitgeroepen tot Opmerkelijk Ondernemer van 

het jaar. Genomineerden Karel Jennissen (N+P Group), Wiljan Laarakkers (Laarakkers) en René 

van der Vleuten (Globemilk) gaan alle drie met een award naar huis. Deze drie ondernemers 

sprongen eruit toen de selectiecommissie van de Ondernemersprijs alle – ruim negentig - oud-

winnaars, genomineerden en starters van de afgelopen 24 jaar onder de loep nam. 

 

Een keuze tussen deze drie maken is volgens de jury ‘onmogelijk’. Deze ondernemers hebben zich 

na het winnen van de Ondernemersprijs - in respectievelijk 2007, 2011 en 2017 – sterk verder 

ontwikkeld. Karel Jennissen valt op door zijn innovativiteit, langetermijnvisie en 

doorzettingsvermogen. Wiljan Laarakkers is sterk in risicobeheersing, digitaliseren van de 

organisatie én toekomstgerichte samenwerkingsverbanden, niet alleen voor zijn bedrijf, maar ook 
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voor de gemeenschap. René van der Vleuten wordt een ‘slimme boer’ genoemd; hij is een snelle 

besluitvormer en moedig, maar niet overmoedig. 
Bron: ondernemersprijs land van Cuijk en Noord-Limburg 

 

3.5 Waterstoftankstation 

We hebben met onze groep van bedrijven een transportfirma. Hiervoor hebben we recent een 

grondstuk in Heijen gekocht ca. 500 meter gelegen van de afrit A77. Daar willen we een 

waterstoftankstation maken. 

Deze zal niet op subsidie gaan draaien, maar ca. 100.000 kg / jaar afzetten. Dit is de minimale 

afzet om een waterstoftankstation rendabel te krijgen. We zijn in overleg met grootgebruikers en 

de overheden om dit voor elkaar te krijgen. 

Dit zal echter door de langzame procedures ca. 2 a 3 jaar duren is de verwachting 

 

 

4.  Passieve deelname aan initiatieven 

4.1 Deelname brancheverenigingen 

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en innovaties in en rondom de sloop-, 

bouw- en vastgoedsector, is Laarakkers aangesloten bij diverse brancheverenigingen te weten: 

- BRBS Recycling 

BRBS deelt kennis en ervaring op het gebied van de nieuwste afvalverwerkings-methodieken 

Reden deelname: op de hoogte blijven van de laatste stand der techniek. 

- VVTB, Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen VVTB geeft 

inzicht in hoe asbesthoudende materialen en andere gevaarlijke materialen op een 

deskundige en milieuvriendelijke wijze verwijderd kunnen worden. 

Reden deelname: op de hoogte blijven van de laatste stand der techniek. 

- Cumela, brancheorganisatie voor groen, grond en infra 

Cumela Nederland wisselt branche gerelateerde kennis en contacten uit geeft inzicht in de 

laatste innovaties omtrent grondverzet- en infrawerkzaamheden. 

Reden deelname: op de hoogte blijven van de laatste stand der techniek. 

- Business Club Maas Rhein 

Business Club Maas Rhein is een Euregionale business club voor kennis-, informatie en 

contactenuitwisseling voor bedrijven gevestigd tussen de Nederlandse Maas en Duitse Rhein. 

Reden deelname: op de hoogte blijven van en actief grensoverschrijdend-netwerk onderhoud   

- Otherwyse 

Otherwyse speelt in op innovatieve maatschappelijke ontwikkelingen om de leefbaarheid in- 

en rondom gemeente Cuijk en Maasduinen te bevorderen. 

Reden deelname: op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen 
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- CUBOX 

Cubox deelt relevante kennis- en informatie omtrent de sloop-, bouw- en vastgoedsector. 

Reden deelname: op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen 

- AgriFoodTech platform 

Dit is een kennisplatform waarbij we tussen overheid, onderwijs en ondernemers kennis 

uitwisselen die een sterk land van Cuijk nastreven. Laarakkers is een van de deelnemers 

vanaf de oprichting. 

Reden deelname: kennisplatform, netwerk, samenwerking 

- Industriële Kring ondernemersvereniging 

Laarakkers is voorzitter van de industriële kring thema werkgroep infrastructuur en ruimte. 

Daarin heeft zij regelmatig overleg met de gemeente om vanuit de invalshoek infrastructuur 

en ruimte, de gemeente te ondersteunen en van adviezen te voorzien over de toekomstige 

inrichting ten behoeve van het Land van Cuijk 

Reden deelname: Kennisplatform, netwerk, ondersteunen, adviseren 


