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1. ALGEMEEN
1.1.

Algemeen en budget
Het zal niemand zijn ontgaan dat er veel wordt gesproken over CO 2. Kabinetsplannen,
gemeentelijke plannen en brancheplannen staan er vol mee. Dat is ook niet zo vreemd,
want door alle menselijke activiteiten is de concentratie van dat broeikasgas in de
afgelopen eeuw met 40% gestegen, met alle gevolgen van dien. De gemiddelde
temperatuur op aarde is in diezelfde periode al 0,8 °C gestegen. In 2015 hebben vrijwel
alle landen er in Parijs voor getekend om maatregelen te treffen om te voorkomen dat
de temperatuur meer dan 2 graden stijgt ten opzichte van normaal. Daar is heel wat
voor nodig. Veel zal worden gevraagd van overheden, burgers en bedrijven. Om daarop
voorbereid te zijn en om ook een eigen bijdrage te leveren heeft de VHG het plan
opgevat om een eigen sectorplan CO2 op te stellen. In opdracht van de
Branchevereniging VHG heeft Stabilitas BV al een conceptplan opgesteld. Bovendien is
op basis van initiatieven in de markt in combinatie met eigen inzicht al een voorstel
gedaan om het sectorplan op 3 onderdelen te focussen. Dat is allereerst DUURZAME
ENERGIE, vervolgens TRANSITIE MOBILITEIT en ten slotte CIRCULARITEIT

1.2.

Opdrachtformulering en methodiek
Juni 2019;
Om aan een nieuw initiatief te starten en het huidige te behouden is kennis gehaald en
gebracht naar de Branche vereniging.
Beste leden van de klankbordgroep sectorplan CO2-VHG,
Besproken met de bijeenkomst woensdag 26 juni 2019;

1. Wat is
a.
b.
c.
2. Wat is
a.

de huidige situatie van de 3 onderdelen van het Sectorplan CO 2?
Hoeveel duurzame energie wordt ingekocht/opgewekt bij VHG bedrijven?
Hoe ver is het proces van elektrificatie van materieel en materiaal?
In hoeverre is circulariteit echt een onderdeel van het werkproces?
de potentiele situatie?
Hoeveel kan er door isolatie, energiezuiniger apparatuur etc. worden bespaard
op inkoop/opwekken van energie? En wat zou de sector zelf aan duurzame
energie op kunnen wekken?
b. Welke bijdrage kan verdere elektrificatie leveren aan vermindering van de CO 2
uitstoot van de sector?
c. Wat kan circulariteit bijdragen aan de vermindering van de CO 2 uitstoot van de
sector?
3. Welke mogelijkheden kunnen we onderscheiden om de verschillende
besparingsmogelijkheden na selectie uit te rollen over alle VHG-leden?
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a. Welke mogelijkheden zijn er om “eigen opgewekte” energie te vermarkten
binnen en buiten de sector? Bio Meiler?
b. Wat kan collectief inkopen en/of nadrukkelijker samenwerken met leveranciers
bijdragen?
c. Kunnen we aansluiten bij andere initiatieven in de markt of hebben we een eigen
rol?
4. Welke partijen zijn nodig om dit onderdeel tot een succes te maken?

1.3.

Doelstelling van het onderzoek
Aanleiding Sectorplan CO2,:
VHG heeft afgelopen jaren veel vragen van leden gehad met betrekking tot CO2 en de CO2
prestatieladder. Deze vragen zijn concreet de aanleiding om aan de slag te gaan met een
sectorinitiatief CO2.
De insteek:
1.
De noodzaak (zie ook presentatie)
2.
Doel sectorplan CO2: Branche profileren > betrokkenheid achterban stimuleren >
op individueel niveau te gebruiken door leden.
3.
De kansen, naar aandacht voor de waarde van groen en (toekomstige) besparingen
4.
De werkwijze en planning
We hebben gekozen voor de volgende initiatieven:
1.
CO2 reductie via 2 sporen:
i.
Projecten (Projecten hebben 20x meer impact dan de locatie)
ii.
Eigen bedrijfslocatie
2.
Transitie naar duurzame energie
3.
Circulariteit (deze komt verderop in de tijd en wordt een apart traject waarin verbinding
met plan voor “einde afvalstoffenstatus” wordt gelegd)
Overige reacties die we meenemen:
1.
Let op verschil tussen sector- en keteninitiatief
2.
Kennis brengen en halen
3.
Grootste verbruik in de branche zit in diesel voor groot materieel. Focus moet liggen op
terugdringen brandstofgebruik, want dat is de is de bulk van de CO2 emissie.
4.
Kijk naar de rol van waterstof en biodiesel
5.
Leg de prioriteit van het plan niet op CO2 prestatieladder, maar op verantwoordelijkheid en
kansen.
6.
Sluit aan bij de stappen van de CO2 prestatieladder. Koppel de doelstelling aan de scopes
van de prestatieladder > laten zien wat rechtstreeks gekoppeld is en wat los er van is
7.
Geef verbeterde logistiek en slim werken een goede plek en geef aandacht aan het
personeel (gedrag) en robotisering
8.
Maak de reductie meetbaar en dus verbeterbaar
9.
Leg in het document de link met groen voor vastlegging CO2 en dit plan voor preventie van
vrijkomen van CO2
10.
Kijk naar partners zoals CUMELA
11.
Kijk zowel naar voorkomen dat CO2 ontstaat als zorgen voor CO2 binding door meerwaarde
groen
12.
Ervaring van aanwezigen (o.a. op basis van onderwijs) is dat kleine hoveniersbedrijven
bijvoorbeeld nog helemaal niet veel met elektrisch materieel werken. Let er op dat zowel de
koplopers als de rest en zowel de grote als de kleine bedrijven bedient worden.
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1.4.

Samengevat

Versie 1.0
Datum 13 november 2019

1.5.

Twee sporen
CO2 reductie via 2 sporen:
Uit de werksessies volgt dat we het sectorplan op twee sporen gaan inzetten. Een toegespitst op de
bedrijfslocatie en een toegespitst op de projecten.
Op de projecten vindt de grootste verbranding van brandstoffen plaatst en hiermee vrijkomende CO 2
emissies.

1.6. Projectafbakening
1.7 Opbouw van het rapport

2. UITGANGSPUNTEN
2.1. Inleiding
2.2. Procesfasen
2.3 Ketenpartners

6.0

Colofon
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