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1 Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van de CO2-Prestatieladder is het deelnemen aan sector- en/of 

keteninitiatieven die een CO2 emissie reductie tot gevolg hebben. ITL staat daarmee nog aan de start 

maar de ontwikkeling staat hoog op de agenda. Door participatie wil ITL aantonen dat het investeert 

in samenwerking op allerlei gebieden en met allerlei soorten bedrijven en instellingen. Het doel van 

samenwerking is om te komen tot het delen van de eigen kennis maar ook gebruik te kunnen maken 

van de kennis van anderen om zo binnen de pijlers van CO2-Prestatieladder mooie projecten en doelen 

te kunnen waarborgen. Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven 

in het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 (versie juni 2020, hierna: Handboek). 

 

Om bovenstaande te kunnen bewerkstellingen gaat ITL het commitment aan met onderstaande 

aspecten: 

- Zich verder verdiepen binnen de sector en/of keteninitiatieven; 

- Zowel passief als actief deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2 binnen en buiten de 

sector; 

- Zorgdragen voor continuïteit in het selecteren van interessante initiatieven en het toepassen van 

de opgedane kennis binnen het eigen bedrijf. 

 

1.1 Uitvoering participatie 

Marktinitiatieven 

Er zal jaarlijks bekeken worden welke marktinitiatieven worden aangeboden en welke daarvan 

interessant zijn voor ITL om in te participeren. 

 

Deelname initiatieven 2022  

Het belangrijkste doel om te participeren in projecten binnen de sector is het opdoen van nieuwe 

kennis in samenwerking met anderen gericht op effectieve reductiemaatregelen. 

 

2 Sector- en keteninitiatieven 

De onderstaande initiatieven zijn mogelijk interessant voor Installatietechniek Louwer B.V.: 

 

Initiatief 
Bedrijf / 

organisatie 
Doel 

Het Nieuwe Rijden O.a. ANWB Efficiënt gebruik van personenauto’s, bedrijfsbussen en 

vrachtwagens 

Initiatief Duurzaam 

Oudewater 

Initiatief 

Duurzaam 

Oudewater 

Ontwikkelen van initiatieven voor energie reductie en -

opwek in de gemeente Oudewater 

Regionale Energie 

Strategie 

Provincie Zuid 

Holland 

In kader van het klimaatakkoord wordt in Nederland 

voor elke regio een RES – regionale Energie Strategie – 

uitgewerkt. Deze RES wordt vertaald naar gemeentelijke 

doelstellingen die in samenwerking met burgers en 

bedrijfsleven gerealiseerd moeten worden.  
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3 Passieve deelname aan initiatieven 

3.1 Het Nieuwe Rijden 

Via informatie van de website www.hetnieuwerijden.nl  en via informatie van de lease-maatschappijen 

worden chauffeurs attent gemaakt op hun rijstijl. Indien gewenst nemen chauffeurs deel aan de cursus 

“Het Nieuwe Rijden”. 

 

3.2 Bedrijven Vereniging Oudewater 

Installatietechniek Louwer B.V. is lid van de bedrijven vereniging Oudewater (BVO) BVO ontwikkelt in 

samenwerking met de bedrijven initiatieven die bijdragen aan de energie transitie initiatieven in 

Oudewater en Lopik.  

 
 

4 Actieve deelname aan initiatieven 

4.1 Nederland CO2 Neutraal 

Steeds meer bedrijven en instellingen zien de noodzaak van duurzaam en verantwoord ondernemen 

in. Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt hen om uit te groeien tot een klimaat 

neutrale onderneming: schoner en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor 

mens en milieu. Elk kwartaal wordt er een evenement georganiseerd waar Installatietechniek Louwer 

B.V. actief aan zal deelnemen.  

 

4.2 Logistiek rondom de levering van installatie onderdelen en materialen 

Samenwerking met Technische Unie / Techniek Nederland. 
Installatietechniek Louwer B.V. zal met de belangrijkste leveranciers van (installatie)materialen) en 
logistieke partners, een initiatief starten om materialen op een zo efficiënt mogelijke manier te laten 
aanleveren. Uiteindelijke resultaat is minder onnodige transportbewegingen voor kleine, separate 
leveringen.  
Daarnaast wordt in de samenwerking met de Technische Unie gewerkt aan het zoveel mogelijk 
gecombineerd aanleveren van materialen op de locaties waar deze moeten worden toegepast. Door 
het combineren van leveringen wordt het brandstofverbruik bij de leverancier teruggebracht. Het 
rechtstreeks aanleveren van de materialen op locatie heeft tevens als voordeel dat de werkzaamheden 
efficiënter kunnen worden uitgevoerd en er geen onnodige ritten meer naar het magazijn worden 
gemaakt. 
 
Samenwerking met Van Ooijen Gouda  
Samen met Van Ooijen Gouda werken wij aan prachtige projecten in de rail- en infrastructuur. Beiden 
vinden we het verminderen van de CO2 uitstoot en energieverbruik belangrijk. Allebei de organisaties 
hebben hun doelen gezet en we willen gezamenlijk kijken waar we elkaar kunnen (onder)steunen en 
samen op kunnen trekken. 
 

http://www.hetnieuwerijden.nl/
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4.3 Optimalisatie en verduurzaming van het wagenpark 

Installatietechniek Louwer B.V. zal een samenwerking met het dealernetwerk opstarten zal in 2022 

gezamenlijk kijken naar de optimalisatie en verduurzaming van het wagenpark. Op basis van deze 

inventarisatie zal er een vervangingsschema van het wagenpark opgesteld worden en worden 

investeringen gedaan in elektrische auto’s. In 2022 is er een eerste volledige elektrische auto 

aangeschaft. In de toekomst wordt dit vergroeningsinitiatief verder uitgerold. 

 


