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Inleiding 
 
De Krom Groep B.V. heeft nagegaan met de externe adviseur welke initiatieven er zijn 
op het gebied van CO2-reductie met behulp van het overzicht op de website van het 
SKAO en een eigen opgesteld overzicht. 
Hieruit is naar voren gekomen dat het Cumela initiatief nog steeds een goed initiatief is. 

 
 
 

Omschrijving van de initiatieven 
 

1. Cumela 
 
Hieronder is beschreven wat de actieve deelname aan initiatief Sturen op CO2 van 
CUMELA  
Deze actieve deelname is conform de eisen van de CO2-Prestatieladder 3.1. 
 
CUMELA Nederland is een sectorinitiatief gestart voor haar leden en niet-leden in de 
sector of de branche opdat zij in gezamenlijkheid kunnen werken aan het reduceren 
van hun CO2-emissie en hun doelstellingen hierin kunnen realiseren. 
 
Dit sectorinitiatief heeft tot doel CUMELA-leden te ondersteunen om de eisen die de 
norm stelt gezamenlijk op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te 
nemen aan dit meerjarige initiatief krijgen de deelnemers een uitgebreide stroom aan 
informatie over uiteenlopende ideeën, worden nieuwe ideeën onderzocht en uitgewerkt 
en beoordeeld op de haalbaarheid. 
 
Van alle bijeenkomsten wordt verslag gedaan met presentielijsten. De resultaten 
worden verspreid via het ledenblad “grondig”, de CUMELA-nieuwsbrief, mailings naar 
niet-leden van CUMELA die wel deelnemen aan het initiatief en via onze eigen 
website. Ook zijn er nieuwsbrieven. 
 

➢ Op 9 maart is er deelgenomen aan de bijeenkomst van Cumula. “Sturen op 
CO2 Sectorinitiatief”. Hierin kwamen de volgende onderwerpen naar voren: 

• De Actuele energiebeoordeling 

• Benchmark CO2 

• Het nieuwe harmonisatiebesluit 
 

➢ Op 14 juni 2022 is er deelgenomen aan de bijeenkomst ( CO2 en duurzaamheid 
A16 Rotterdam) Project “De Groene Boog”. Hierin kwamen de volgende 
onderwerpen naar voren: 

• Duurzaamheid en CO2 Rotterdam 

• CO2 reductie in grondverzet en wegverharding 

• Duurzaam werk aan de winkel 
 
➢ Op 13 december is er deelgenomen aan de regionale workshop : “Sturen op 

CO2”. Hierin kwamen de volgende onderwerpen naar voren: 

•  Elektrificatie in de Cumula-sector  

•  Sectorinitiatief Benchmarkt  
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Vervolg initiatief 
 
De Krom Groep zal dit initiatief voortzetten, omdat er zeker toegevoegde waarde in de 
bijeenkomsten en de aanwezige werkgroepen met name op de reductie van het 
dieselverbruik voor het materieel. 
 
 

Budget 
 

Hieronder zijn de budgetten voor initiatieven weergegeven. Daarnaast zijn  in het 
energiemanagementplan budgetten voor andere investeringen en maatregelen 
weergegeven. 
 

 
 
 
 
 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Jaarlijkse bijdrage Cumula en overige 

kosten tijdens de bezoeken en de 

werkgroepen 

1 maal € 2500,- € 2.500,- 

Afdracht SKAO 1 maal € 600,00 €    600,- 

Totaal € 3100,- 


