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1. Inleiding 
 
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. 
Samen met de sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen 
getroffen worden. Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. levert hieraan graag een actieve 
bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven.  
 
Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. investeert in samenwerking, het delen van eigen 
kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld. 
 
Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door 
een ander bedrijf opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook 
overwegen om een eigen initiatief te starten. Ook worden initiatieven ontplooid door 
brancheverenigingen of kennisinstituten. 
 
Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant 
kunnen zijn voor ons bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate 
verband te houden met onze projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt.  
 
Het gekozen initiatief, inclusief een korte omschrijving, de initiatiefnemers en de 
reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in rapport beschreven. 
 

 
2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven 
 

2.1  Onderzoek naar bestaande initiatieven 

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 4 en 5 
gecertificeerde bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar 
voor een sectorinitiatief te kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven ver-
zameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar de branchevereniging om na te gaan wat er in 
onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in samenwerking met opdrachtgevers.  
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op: 

- www.skao.nl 

- www.cumela.nl 

- www.nlco2neutraal.nl/ 

- www.duurzaammkb.nl 

- www.duurzameleverancier.nl 

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. op de 
hoogte is van sector en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belang-
rijke mate verband houden met de projectenportefeuille. 
 
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn: 

- Toepassen innoverende processen en producten 

Innovatieve werkmethoden die de belasting voor mens en milieu zo veel mogelijk 

beperken en een duidelijke bijdrage leveren aan milieudoelstellingen. 

- Het nieuwe rijden 

Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te reduceren en 

zodoende de CO2-uitstoot. 

 

http://www.skao.nl/
http://www.cumela.nl/
http://www.duurzaammkb.nl/
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- Duurzaam inkopen overheid 

Dit initiatief zien wij ook terug bij grotere opdrachtgevers, zoals waterschappen e.d.. 

Deze stellen vaker eisen dat haar aannemers gecertificeerd zijn op het gebied van 

duurzaamheid zoals FSC hout of CO2-prestatieladder. 

- Brandstofbesparing 

Reductie van het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2-productie door gebruik 

van speciale brandstof. Brandstofbesparing met ECO2FUEL diesel - Initiatief 

“Duurzaam inkopen en gezamenlijk duurzamer opereren middels het gebruik van 

Eco2Fuel Diesel”. 

- “Nederland CO2-Neutraal” 

Lidmaatschap wordt afgetast en bezoek seminar → hiermee kan worden voldaan aan 

de normeisen 3.D.1 en 5.C.1. 

- Duurzameleverancier.nl 

Meer toegespitst op de bouw. 

 

2.2 Initiatieven besproken in het management 

 
Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam 
besproken om actief deel te nemen met een keuze uit de volgende initiatieven: 
 
- Brandstofbesparing met Eco2Fuel toevoeging aan diesel 
- Duurzaamheid met Biemond & Zonen, Gebr. Kloens en RSK Netherlands 
- Nederland CO2-Neutraal 
- Duurzameleverancier.nl 
 
Naast de bestaande aandachtspunten zal in ieder geval worden toegespitst op mogelijk-
heden van brandstofbesparing. Voor de aantoonbaarheid om op de hoogte te blijven van 
mogelijke initiatieven volgens 1.D.1/1.D.2 wordt dit tevens besproken in MT en zullen 
vervolgacties worden gepland. 

 
2.3 Keuze voor actieve deelname 

 
Naar aanleiding van de aansluiting bij het gezamenlijk initiatief met Biemond & Zonen, Gebr. 
Kloens en RSK Netherlands vindt gezamenlijke overleg plaats. Verslagen zijn beschikbaar. 
Er is voor dit duurzaamheidsinitiatief gekozen omdat dit in belangrijke mate verband houdt 
met onze projectenportefeuille, meest materiële emissies en een voldoende link heeft bin-
nen de branche. 
 
 

3. Toelichting op het initiatief 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname aan het initiatief met de werkgroep met Bie-
mond & Zn., Gebr. Kloens en RSK Netherlands. Deze actieve deelname is conform eisen 
van het handboek CO2-Prestatieladder 3.1.  
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3.1 Deelname werkgroep Biemond & Zonen, Gebr. Kloens en RSK Netherlands 
 
3.1.1 Achtergrond van het initiatief 

Dit alternatief is opgezet om gezamenlijk onze emissie-uitstoot (grotendeels brand-
stof) te verminderen. De partijen zullen samen optrekken op het gebied van duur-
zaamheid. Zij delen hun kennis en helpen elkaar onder andere bij het besparen op 
energie en het verminderen van milieuoverlast. In het kader van dit initiatief worden 
diverse bijeenkomsten gehouden waar gebouwd zal worden aan een samen-
werkingsverband op het gebied van duurzaamheid. 
 

3.1.2 Doel van het initiatief 
Het doel van dit initiatief is om de komende jaren de CO2-uitstoot te verminderen. De 
verwachte besparing kan volgens de doelstelling uitlopen van ca. 2% tot 4% tot de 
periode van het jaar 2022. Ook willen wij gezamenlijk onze dienstverlening 
verbeteren. 
 

3.1.3 Reden/aanleiding van actieve deelname 
De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat Van der 
Pols Pernis Machineverhuur B.V. zich vooral bezighoudt met de verhuur van moto-
risch gedreven materiaal. Dit initiatief helpt bij het realiseren van de beleidsdoel-
stelling om emissies van onze bedrijfsvoering te reduceren. 
 

3.1.4 Rol van Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. 
Deelname aan het initiatief, ideeën aandragen, bespreken, eventueel opvolgen indien 
SMART en evalueren. 

 
3.1.5 Activiteiten die bij deze rol horen 

Hierbij valt te denken aan het uitwisselen van informatie en ideeën met de andere 
CO2-functionarissen, communiceren naar externe en interne belanghebbenden en 
door het uitdragen van het initiatief op de website. Ook zal relevante informatie 
omtrent het initiatief worden overgedragen tijdens toolboxmeetings. 
 

3.1.6 Wat heeft Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. aan deelname? 
 

De eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. 
 
3.1.7 Budget. Voorlopig is een budget bepaald op € 500,- voor de geplande activiteiten.  

Gedurende de voortgang van het initiatief kan dit worden bijgesteld. 
 

 

3.2 Betreffende eisen 

 
De invalshoek D “Deelname aan initiatieven” dient te voldoen aan de eisen conform Niveau-
3 op de CO2-prestatieladder 3.1. Een eis die hierbij behoort betreft eis 3.D.1 “Actieve deel-
name aan minimaal één sector of keten initiatief op het gebied van CO2-reductie”.  
 
Om dit aan te tonen dient er een actieve deelname te zijn door middel van aantoonbare 
deelname in werkgroepen, het publieke uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van 
informatie aan het initiatief. Hieronder volgt een overzicht van de hiervoor genoemde 
initiatieven met een beschrijving van de bijbehorende aspecten.  
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Initiatief Deelname 
werkgroep 

Publiekelijk 
uitgedragen 

Informatie 
aanleveren 

Samen Slimmer 
Reduceren 
 

Samen met Biemond 
en Zn., Gebr. Kloens 
en RSK Netherlands 
initiatief ontplooien 

Actieve deelname 
aan initiatief bekend 
door vermelding op 
de website 

Informatieblad is nog 
niet beschikbaar en zal 
nog op de website 
worden geplaatst 

3.3 Voortgang initiatieven 

Inmiddels hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met Biemond & Zn., Gebr. Kloens en RSK 
Netherlands. Op 08/02/18, 06/09/18, 21/02/19, 11/09/19, 24/06/20 en 09/03/21 heeft Van der 
Pols de bijeenkomst van de initiatiefgroep kunnen bijwonen. De volgende bijeenkomst staat 
gepland in september 2021. De resultaten zullen wij eind 2021 verdergaand presenteren. 

3.4 Gerealiseerde doelstellingen 

De gerealiseerde doelstellingen zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Van der Pols 
Pernis Machineverhuur B.V. verwacht deze verder te kunnen melden richting eind 2021. 
 
 
3.5  Continuering initiatieven 
Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. zal eind 2021 verdere reductiemogelijkheden 
onderzoeken en in een review van de initiatieven (tijdens de nieuwe Directiebeoordeling) 
besluiten of men doorgaat met huidige initiatieven en/of deelneemt aan andere initiatieven. 
 

 
4. Voortgang van het initiatief 
 
 Budgetoverzicht initiatieven 
Voor de hiervoor genoemde initiatieven is budget vrijgemaakt. Voor de initiatieven is er een 
budget van € 500,00. Er zal voornamelijk kosten worden gemaakt op plaatsen van informatie 
op de website en interne communicatie (manuren). Budget: Initiatieven € 500,00 
 

4.1 Gerealiseerde doelstellingen 

Het initiatief “Samen Slimmer Reduceren” heeft concreet geleid tot het implementeren van 
diverse maatregelen uit het Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2021. 
 

4.2  Continuering initiatief 

Zie eerder. 
 
Arend van der Pols, directie. Voor akkoord, Pernis, 27/08/21 
 

 


