
 
 
  

 
 
 
MEMO 
 
Datum: 
08-12-2022 
 
Aanwezig: 
Erik Nieuwerf – Road Maintenance Support 
Gerben de Boer – De Eijk Groep 
Hendrik-Jan Beekhuiszen – Bezee 
Amy Keverling Buisman – RMS/De Eijk Groep 
 
Locatie: 
De Paal 41, Almere 
 
Onderwerp: 
Start overleg CO2 initiatief kennisdeling 
 
 
 
Introductie CO2 initiatief + notulen 
Het doel van het initiatief is om kennis met elkaar te delen op duurzaamheidsonderwerpen 
die binnen alle drie de organisatie spelen. 
 
Belangrijk is dat er van elk overleg documentatie voor de aantoonbaarheid van het initiatief 
wordt vastgelegd. Ten behoeve van de CO2 prestatieladder certificeringen van de 
organisaties. 
 
Kennismaking 
Alle aanwezigen stellen zichzelf kort voor en lichten de organisatie die ze vertegenwoordigen 
toe. 
 
Inventarisatie onderwerpen 
Alle aanwezigen lichten hun activiteiten toe en waarmee ze bezig zijn op het gebied van 
duurzaamheid.  
 
Er wordt duidelijk dat elke organisatie materieel iets anders gebruikt. 
Bezee - groot materieel, lang gebruik 
RMS - groot materieel, kort gebruik 



Boogaart – klein materieel, lang gebruik 
Dit betekent dat er niet altijd dezelfde voorwaarden worden gesteld aan het materieel. 
Elektrificering is een onderwerp die bij alle organisaties gespeeld. 
 
De overlappende onderwerpen zijn: 

• elektrificering en andere duurzame vormen van brandstof 
• aanschaf/investeringen van nieuw materieel 
• afvalstromen – duurzame verwerking en toepassing (voor RMS relevant vanaf hogere 

trede op de ladder) 
• brandstofmonitoring - hoe krijgen we inzicht in groot verbruikers, wat zijn de best 

practices  
• opdrachtgever – wat wordt er uitgevraagd, is het gevraagde realistisch 

 
De meeste waarde van het initiatief zit in het op de hoogte brengen van wat er speelt 
binnen de organisaties, waarmee men mee bezig is, welke initiatieven er worden 
ontwikkeld.  
 
Er wordt gedurende middag onder andere informatie gedeeld over: 

• Elektrificering, aanlopen tegen maximale oplaadcapaciteit. Aangeschaft elektrisch 
materieel en ervaringen hieromheen. Alltrec, Makita, Ego.  

• Initiatieven en ontwikkelingen die men kent bij concullega’s, zoals materieel op 
waterstof, materieel HVO en waterstof injectie,  

• Het toepassen van afvalstromen en vermenging met sint jacobskruiskruid. 
Grasverwerking en toepassing in haardblokken 

• De rol van opdrachtgever in het versnellen of vertragen van CO2 initiatieven 
 
Vervolgacties 
Er is een nieuw overleg ingepland voor donderdag 2 maart 2023, 13:00u tot 14:30u bij Bezee 
in Zeewolde. Alle deelnemers inventariseren ontwikkelingen en mogelijke 
vervolgonderwerpen voor de volgende afspraak.  
Er wordt ook gesproken over de mogelijkheid om een derde partij (leverancier, 
ontwikkelaar) uit te nodigen voor een presentatie over een product of initiatief 
(grondstoffencollectief Almere, Nijkerk Bokashi initiatief). 
 
 


