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Afwezig: - 

Notulist: CO2 verantwoordelijke 

Onderwerp:  Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

Nederland CO2 Neutraal 

www.nlco2neutraal.nl 

Dit initiatief is erg generiek en sluit maar weinig aan bij 

onze sector. Verder vragen wij ons af in hoeverre het 

daadwerkelijk gaat bijdragen aan onze 

reductiedoelstellingen 

Beoordeeld op basis van de internetsite 

Klimaatplein.com Het Klimaatplein informeert, inspireert en activeert 

bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te 

verkleinen. Wij benutten Klimaatplein als kenniscentrum 

en sparringpartner. 

MOED  Stichting MOED faciliteert ondernemers, ambtenaren, 

bestuurders en maatschappelijke organisaties in 

Midden-Brabant van ideeën en initiatieven naar concrete 

projecten op het terrein van de energietransitie en 

circulaire economie. 

Coalition of the willing Initiatief van Midpoint Brabant voor het realiseren van 

een waterstoftankstation in de regio Hart van Brabant. 

Wij zijn deelnemer van de Coalition of the willing. 

Stichting Waalwijk CO2 vrij De ‘Stichting Waalwijk CO2 vrij’ stimuleert 

energiebesparing en productie van duurzame energie 

voor Waalwijkse bedrijven. Ze is onafhankelijk en heeft 

geen commercieel belang. Energie wordt nu vooral 

opgewekt met fossiele brandstoffen. Er is een omslag 

nodig naar de productie van duurzame energie en 

besparing op het gebruik van energie. De ‘Stichting 

Waalwijk CO2 vrij’ ondersteunt bedrijven met het tijdig 

en adequaat inspelen op deze energie-omslag. 

Bart van Wijlen is binnen het bestuur verantwoordelijk 

voor de thema’s waterstof en klimaatadaptie.  

Green deal verduurzaming 

bedrijventerreinen Waalwijk 

Een initiatief van de Stichting Waalwijk CO2 vrij waaraan 

wij onze bijdrage leveren in de voorbereiding en 

uitvoering van de green deal. 
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Duurzaam Waalwijk LAB Het Duurzaam Waalwijk LAB werkt aan drie sporen: 

• 1. Verduurzaming particulier bezit & financiering 

• 2. Enthousiasme & bewustwording inwoners 

stimuleren 

• 3. Gemeente als tempoversneller 

Als deelnemer aan het LAB dragen wij bij aan herziening 

van het inkoopbeleid van de Gemeente Waalwijk en 

Gemeente als tempoversneller. 

Sturen op CO2 – CUMELA 

https://www.cumela.nl/bedrijf-en-

economie-certificering-

grondverzet-en-cultuurtechniek-

aanbesteding-en-

uitvoering/cumela-0 

Gaat uit van de branchevereniging en geeft in ieder 

geval bedrijfsspecifieke info. 

Hier zijn wij al enige jaren actief en dat gaat goed en 

geeft nuttige input. Wij zijn nog niet uitgekeken op het 

initiatief en zullen hiermee dus verder gaan de komende 

periode. 

Duurzaamheidslabel sportvelden Initiatief van BSNC voor de ontwikkeling van een 

duurzaamheidslabel voor sportvelden. Wij participeren 

hierin. 

De Groene Pluim Initiatief vanuit VNO-NCW Brabant-Zeeland. Hiervoor 

hebben we de self-assessment ingevuld. We voldoen 

hierbij aan de gestelde eisen. 

We nemen deel aan de netwerkbijeenkomsten met 

pluimhouders en deelnemers assessment. 

Brabants Besten Initiatief vanuit Provincie Noord-Brabant. Vanaf 2020 

naast innovatief werkgeverschap ook gericht op 

duurzaam ondernemerschap. Bart van Wijlen is 

(oud)ambassadeur Brabants Besten. 

Inkooppilot klimaatneutraal en 

circulair inkopen 

Initiatief van Gemeente Dongen waaraan wij deelnemen. 

Groene groeiers Het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers bestaat uit 

ondernemers die investeren in de ontwikkeling van een 

circulaire economie en energietransitie. In de besloten 

community vinden ondernemers uit verschillende 

sectoren elkaar op duurzame uitdagingen; van scale up, 

familiebedrijf tot multinational. De samenwerking leidt tot 

innovatieve processen, producten en diensten die 

duurzaam én rendabel zijn. 

De Groene Koers De Groene Koers is het sectorplatform van Bouw & Infra, 

waaronder ook groenonderhoud wordt verstaan, waaruit 

blijkt wat we (kunnen) doen aan de reductie van 

emissies door mobiele werktuigen en (bouw)materieel. 

Dit doet zij vanuit een brede maatschappelijke context. 

Voor de lange termijn is de ambitie om te komen tot 
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materieel dat geen schadelijke uitstoot meer 

veroorzaakt. 

Alliantie klimaatactie De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie helpt 

bedrijven en instellingen om zich te committeren aan de 

klimaatdoelen. Samen werken deelnemers aan 40% 

minder CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie in vijf 

jaar tijd. Organisaties die zich aansluiten worden hierbij 

kosteloos vooruit geholpen. 

Denktank Duurzaamheid Lokaal initiatief (Hart van Brabant) van VNO-NCW 

waaraan wij een bijdrage leveren. 

  

 


