
Intentieverklaring keteninitiatief 
Schutte groenvoorziening B.V. en Schutte Groen en Grond B.V. 

 
Betreft Initiatief in het kader van de CO2-Prestatieladder: 
“Hergebruik vrijkomende materialen bij onderhoud bomen Gemeente Papendrecht”. 
 
Achtergrond: 
In september 2020 is door Schutte Groenvoorziening B.V. het bestek onderhoud bomen gemeente 
Papendrecht 2020-2022 aangenomen. Dit werk bestaat in hoofdzaak uit: 

- Het snoeien van bomen 
- Het verwijderen van bomen 
- Het verwijderen van stobben 
- Het planten van bomen 
- Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden 
- Bijkomende werkzaamheden  

 
Toepassing: 
Bij dit werk komen materialen vrij waarvan Schutte Groenvoorziening B.V. eigenaar wordt. Deze 
vrijgekomen materialen worden in de huidige situatie gestort bij Schutte Groen en Grond B.V. 
Binnen dit initiatief gaan bovenstaande bedrijven samen werken om de vrijgekomen materialen voor 
minimaal 80% her te gebruiken in een van de projecten van Schutte Groenvoorziening B.V. Dit 
hergebruik levert een directe CO2 besparing op. De indirecte besparing wordt gerealiseerd doordat 
de transportbeweging worden beperkt. 
Een uitzondering hierop zijn de houtsnippers welke onder contract worden afgevoerd naar 
energiebedrijf BECC in Cuijk waardoor er groene stroom wordt opgewekt met de houtsnippers.  
Bij praktische toepassingen wordt bovenstaande initiatief  mogelijk in de toekomst gerealiseerd: 

- Stobbenfreesel op locatie van Schutte Groen en Grond B.V. zeven en weer toepasbaar 
maken voor het toepassen als bomengrond. 

- Omvormen stammen naar banken welke geplaatst worden in de gemeente Papendrecht. 
- Te rooien bomen omvormen tot klimbomen en toepassen in de gemeente Papendrecht.  
- Vrijgekomen materialen (stammen en zware zijtakken) toepassen in natuurspeeltuinen. 

De toepassingen zijn er op gebaseerd dat er geen toe te passen materiaal verloren gaat . Binnen het 
project Papendrecht wordt er gestreefd naar : 

- Circulair  in afvoer: maximaal voorkomen van afval en ‘down-cycling’ van vrijkomende 
producten door een samenwerkingsverband met Schutte Groen en Grond B.V. 

- Circulair in aanvoer: minimaal gebruik van primaire grondstoffen, maximaal inzetten op 
secundaire en/of hernieuwbare grondstoffen. 

 
Overlegstructuren: 
Binnen het initiatief zijn er frequente overlegmomenten waardoor de voortgang wordt gemonitord. 
Van deze overleggen wordt een verslag opgesteld. 

 Schutte Groen en Grond Gemeente Papendrecht 

Overlegmomenten frequentie 1x per twee maanden Vierwekelijks 

 
  



Ondergetekende verklaard hierbij de intentie uit gesproken te hebben om hetgeen besproken in 
bovenstaande te realiseren:   09-09-2020 
 
A.J. van Vugt       P.A. Schutte 
Directeur Schutte Groenvoorziening   Directeur Schutte Groen en Grond 
 
 
 


