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WELKOM!

Donderdag 

11-11-2021



Programma

Welkom + voorstellen (nieuwe) leden

Presentatie

Geplande bedrijfsbezoeken

Ontwikkelingen met alternatieve energiebronnen 

Waar staat iedereen?

CO2-prestatieladder 3.1

ALV DuurzaamCollectief

Rondvraag
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Nieuwe deelnemers
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Aandraagbonus

Bij aandragen nieuw lid: 

50% korting op volgende factuur



Deelnemers
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Mogelijke bezoeken in 2022
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Elektrische Doosan DX300LC
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Spierings City Boy
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Elektrische verreiker
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Mourik Waterstof Graafmachine
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Wat doen anderen?
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Enkele voorbeelden zijn al eerder genoemd:

 Groene aggregaat

 Elektrische autolaadkraan

Groene keet



Groene keet
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Elektrische truck én laadkraan
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CO2-prestatieladder 3.D.1
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Actieve deelname aan minimaal één (sector of 

keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in 

de projectenportefeuille door middel van 

aantoonbare deelname in werkgroepen, het 

publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het 

aanleveren van informatie aan het initiatief.



CO2-prestatieladder 3.D.1
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Actief deelnemen aan een initiatief gaat minstens 

samen met zowel het ‘halen’ als het ‘brengen’ van 

informatie. Zolang dit het geval is, is een initiatief 

geschikt voor actieve deelname. Het bedrijf dient 

een financiële bijdrage te leveren aan het initiatief.



CO2-prestatieladder 3.D.1
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Voorstel:

Iedereen meldt minimaal 1x per jaar een 

CO2 besparende maatregel of mogelijkheid



CO2-prestatieladder 3.D.1
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Verplichte internetpublicatie
Het bedrijf publiceert minimaal eens in de drie jaar na een initiële 

ladderbeoordeling en na een herbeoordeling op de SKAO website 1 

document met de naam van het initiatief, inclusief een korte 

omschrijving, de initiatiefnemers en de (reductie-)doelstellingen. 

Het bedrijf publiceert deze informatie ook (vormvrij) op de eigen 

website. In geval dat het bedrijf actief is gaan deelnemen aan een 

nieuw of ander initiatief dan dient deze vervangen te worden. Niet, niet 

altijd of niet tijdig publiceren leidt tot een puntenaftrek van 6 punten.



Website

WWW.DUURZAAMCOLLECTIEF.NL
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http://www.duurzaamcollectief.nl/


Wil jij jouw ontwikkelingen delen?
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Heb jij…

 Een mooie locatie 

en/of

 Een goed verhaal m.b.t. alternatieve energiebronnen

Dan komen we graag een volgende keer bij jou langs!



Vragen??
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