
1 | Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 
De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de 
branche spelen. 

 

1.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Jos 

Scholman is de website van de SKAO geraadpleegd 
(https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een compleet overzicht van alle 
initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken 
met de projectleider en met het management. Aangezien Jos Scholman aan meerdere 
initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de 
initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere 
geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

 

1.2 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en 
overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 
ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt 

de norm van de SKAO om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 
van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van de organisatie in de 
werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor 
de organisatie (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of 
actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de 
inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander 
initiatief. 

 

1.3 Lopende initiatieven 

1.3.1 Initiatief Stichting Nederland CO2 Neutraal 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief 
richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-
reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Om deze deelname te 
bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 

• Presentielijsten en verslagen van bijeenkomsten (huiswerk workshops) 

  



1.3.2 Ontwikkeling Waterstof Trekkers 

Jos Scholman is in de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van 
waterstoftrekkers. Dit heeft geleid tot de lancering van waterstoftrekkers in oktober 2020. Het 
gebruik van groene waterstof levert een aanzienlijke CO2-reductie op in scope 1 (directe 
emissies) door het gereduceerde diesel en/of benzine verbruik. De hybride trekkers zijn verreikt 
met een waterstoftank, terwijl de oude basis is behouden. De groene waterstof wordt gebruikt 
bij activiteiten met een lage capaciteitsbehoefte. De trekker schakelt over naar 

dieselaandrijving als de capaciteitsbehoefte groter wordt. De ontwikkeling van deze hybride 
trekkers is een samenwerking geweest tussen Jos Scholman Beheer B.V., New Holland en Blue 
Fuel Solutions. Bewijsstukken van deze samenwerking zijn:  

• De gerealiseerde waterstoftrekkers 
• De gegeven interviews over deze waterstoftrekkers 

Jos Scholman zal de aankomende jaren betrokken blijven bij de grootschaligere toepassing van 
waterstoftrekkers binnen Nederland. 

 

1.3.3 Ontwikkeling Waterstofstation (Groen op Weg) 

Daarnaast is Jos Scholman en partners actief bezig met de ontwikkeling van een 
waterstoftankstation in Nieuwegein. Hiermee draagt de organisatie bij aan het algehele 
waterstofnetwerk in Nederland, dat op dit moment nog beperkt ontwikkeld is. Dit kan gezien 
worden als een belangrijke hindering in de toekomstige ontwikkeling van waterstof als 

alternatieve brandstof binnen de mobiliteitssector in Nederland. Voor de ontwikkeling van dit 
project, is Jos Scholman en partners in gesprek gegaan met de provincie en lokale overheden 
en overheidsdiensten over veiligheid en verlening van vergunningen. Dit heeft geleid tot de 
realisatie van een waterstoftankstation in Nieuwegein eind Juni 2021. Dit tankstation zal ca. 
250 ton waterstof per jaar omzetten.  

In eerste instantie wordt het benodigde waterstof in grote cilinders aangeleverd. Scholman is 
in samenwerking met Waternet bezig om waterstof de genereren via een elektrolyser. Deze 
elektrolyser die stroom krijgt via het zonnepaneeleiland van de Waternet verzorgt het proces 
van stroomomzetting van zonne-energie naar waterstof. 

Vervolgens wordt dit met een pijpleiding vervoerd naar de locatie van het tankstation. De 
realisatie bestond uit een samenwerking met drie andere organisaties in Nieuwegein:  

▪ KWR  
▪ Allied Waters  
▪ Jos Scholman 

Deze 3 organisaties hebben Hysolar opgericht. 

 

Bewijsstukken van deze samenwerking zijn:  

• De gegevens interviews over het waterstoftankstation 
• De bijgehouden documentatie & artikelen 

Tijdens de waterstofproductie op deze schaal komt ook bruikbare restwarmte vrij. De afgelopen 
jaren hebben partijen als KWR, Allied Waters en TU Delft onderzoek gedaan om de restwarmte 
te benutten om de naast het KWR terrein gelegen Wasned wasserij te voorzien van warmte.. 
Hiermee realiseert Hysolar een toonaangevend project door de combinatie van 
waterstofproductie, waterstofopslag, waterstoftankstation en de mogelijkheid tot het gebruik 
van restwarmte. 

  



1.3.4 Onderzoek monovergisting berm- en slootmaaisel 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan een praktijkgericht onderzoek naar de 
haalbaarheid van monovergisting van berm- en slootmaaisel. Dit project is tot stand gekomen 
vanuit het consortium Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Aannemingsbedrijf Jos 
Scholman, Rijkswaterstaat, Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUN-K), GasTerra en Attero. Dit 
project is uitgevoerd in de periode september 2018 tot januari 2020 en de projectresultaten 
dienen als input voor de besluitvorming om full-scale commerciële vergistingsinstallaties te 

realiseren. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Rapport met “Resultaten praktijkgericht onderzoek monovergisting berm- en slootmaaisel” 
• Aantekeningen gesprek tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en 

Aannemingsbedrijf Jos Scholman 

 

Hieronder het overzicht van sector- en keteninitiatieven weergegeven: 

INITIATIEF TYPE 
BIJDRAGE 

JAARLIJKS 
BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Stichting Nederland 
CO2 Neutraal 

Inzet 
medewerkers – 
16 uur (€ 100,- 
per uur) 
 
Jaarlijkse 
contributie 

€ 1600,-  
 
 
 
 

€ 1247,- 

Website 

Ontwikkeling Waterstof 
Trekkers 
 

Inzet 
medewerkers en 
materieel 
 

Investeringen 

- Diverse verslagen 

Ontwikkeling 

Waterstofstation 
(Groen op Weg) 
 

Inzet 

medewerkers en 
materieel 
 
Investeringen 

- Diverse verslagen 

Onderzoek 
monovergisting berm- 
en slootmaaisel 
 

Inzet 
medewerkers en 
materieel 
 
Investeringen 

- Diverse verslagen, 
rapportage met 
onderzoeksresultaten 

TOTALE KOSTEN € 2847,-  

Tabel 1: Overzicht van sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 
Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 


