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lnvalshoek D - Participatie

5.1 Inventarisatiesector-en keteninitiatieven

Behorende bij eis 7.D

Solidd heeft een inventarisatie uitgevoerd van de sector en keteninitiatieven die bijdragen aan

CO2-reductie. Hiervoor is de eerder uitgevoerde inventarisatie van BSB als uitgangspunt
genomen. De resultaten van de inventarisatie is weergegeven in Bijlage D. ln de inventarisatie
is gekeken in hoeverre het initiatief relevant is voor Solidd. Daarbij is gekeken naar:

. sector waarin Solidd actief is

o bijdrage aan de keten
r kosten / baten

De inventarisatie wordt door de manager KAM ieder jaar opnieuw bekeken en eventueel
aangevuld met nieuwe initiatieven.

5.2 Passieve deelname

Behorende bij eis 2.D

Solidd neemt passief deel aan het initiatief "duurzameleverancier.nl"; een

samenwerkingsinitiatief van ingenieurs- en adviesbureaus waarvan met een aantal (SWECO)

wordt samengewerkt in de keten. Z'rj ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers
bij hun actuele duurzaamheidsuitdagingen.

Op hun website vind je informatie over het reduceren van CO2 uitstoot, en handvatten voor
het opstellen en vergelijken van onze bedrijfs- en project footprints (ketenanalyses).
Jaarlijkse kosten hiervan bedragen €75,-. De manager KAM neemt minimaal 2 x per jaar deel
aan een door duurzame leverancier georganiseerde bijeenkomst of webinar met als doel, het
halen van informatie om CO2 verder te reduceren.

5.3 Actieve deelname

Behorende bij eis 3.D

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen
t.b.v. CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel heeft Solidd de volgende lopende
initiatieven:

Sealteq
Sealteq Noord verzorgt de conservering en coating van de door Solidd gebouwde bruggen /
sluizen / kranen. Tijzijn daarmee onderdeelvan de keten. Structureel vindt KAM overleg plaats
met de Teamleider en KAM functionaris om knelpunten of verbeterpunten te bespreken met
betrekking tot Kwaliteit (spuitwerk/straalwerk), Veiligheid (explosiegevaar/giftige stoffen) en

Milieu (verf/grid afval, CO2). Sealteq Noord gebruikt een fabriekshal op het gedeelde terrein
van Solidd, de gebruikte gas en stroom levert Solidd en gebruikt daarmee ook 30% groene

stroom via onze deal met PZEM (2018) en Engie (2019). Andere bijdragen aan Co2-reductie
worden tijdens het periodieke overleg onderzocht.

Sealteq is in maart 2020 gecertificeerd voor niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Hiermee is er
een extra mogelijkheid tot deling van informatie ontstaan.
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Elfwegentocht
Er is nagedacht om deel te nemen aan de elfwegentocht in 2020. Aangezien de
leasemaatschappij van Solidd, Friesland Lease, ook deelnemer is van de elfwegentocht werd
hier samenwerking gezocht. Door Corona is de elfwegentocht niet georganiseerd. Deelname
aan een toekomstige editie wordt overwogen, maar een nieuwe tocht is nog niet
aa ngekond igd (per sch rijv en 29-3-2O221.

Toepassen blauwe diesel/HVO binnen Solidd
Fiat geeft geen goedkeuring voor het toepassen van HVO-100 in onze montagebussen (Fiat
Ducato). HVO-100 voldoet niet aan EN 590 is de reden. Om de bussen een HVO 20, 30 of 50 te
laten tanken betekent omrijden naar pompstations, hiermee zou een groot stuk van de
besparing teniet worden gedaan door het extra verbruik. Daarnaast kost omrijden extra tijd
en dit is onder andere financieel niet wenselijk.

Er loopt in 2O22 een onderzoek of het mogelijk en rendabel is om de dieseltank op het terrein
van Solidd te vullen met een HVO variant. Hier kunnen eventueel de diesel heftrucks en de
verreiker op rijden.

Daarnaast wordt er in 2O22 onderzocht of de dieselauto's in eigendom van Solidd op HVO
kunnen en mogen rijden.

Stichting Brandstofreductie Noord-Oost Nederland
Onderzoek naar deelname aan de stichting om deel te nemen aan actieve werkgroepen in
(Noord) Nederland voor CO2 reductie. Op dit moment is er besloten om niet mee te gaan doen
met het initiatief.

Samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel
Samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel wordt nagestreefd waarbij zii als
coórdinerende partij kan optreden voor de bedrijven gevestigd op lndustrieterrein Zuid,
Burgum waar ook solidd gevestigd is. ln 2o2r is contact gezocht met de
duurzaamheidsadviseurJaap Melessen van de gemeente. Hieruit is een initiatief gestart tussen
de gemeente, Sonac, Noppert en Essity. Royal Haskoning DHV heeft januari2O22een opdracht
gekregen om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om restwarmte afkomstig van
Sonac te gebruiken voor andere bedrijven.

Machinefabriek Rusthoven
Machinefabriek Rusthoven is tevens onze partner (MJO Lemmer-Delfzijl, inlenen van
montagemedewerkers onderlinge uitwisseling van deelopdrachten) en onze concurrent bij
aanbestedingen. Op het gebied van CO2-reductie wil Solidd in 2022 in gesprek gaan met
Rusthoven om te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Tijdsbesteding en budget
Behorende bij eis 3.D.2

Het actief deelnemen aan initiatieven en daaruit voortkomende implementatie van CO2-
reducerende maatregelen vraagt van Solidd een investering in zowel capaciteit (uren) als
financiële middelen.

stgHPn

Solidd Steel Structures B.V 20000-xxx01 blad 26 van 39



Energiemanagement Plan 2022

Met betrekking tot capaciteit heeft Solidd op jaarbasis een urenbudget van 500 uur
beschikbaar gesteld aan de KAM manager voor invulling van alle zaken die betrekking hebben
op de CO2 prestatieladder. Het grootste deel van dit urenbudget zal aan zowel passieve als
actieve deelname worden besteed. Vertaald naar kosten komt het urenbudget neer op
€2.000,- op jaarbasis. Dit wordt gezien als kosten van
deelname aan initiatieven.

De vanuit passieve en actieve deelname relevante
initiatieven zullen als voorstellen behandeld worden
door het MT. Op basis van kosten/baten, effectiviteit
en de beschikbare financiële ruimte zal het MT
beslissingen nemen over het wel/niet implementeren
van deze voorstellen.
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