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1 Inleiding
1.1 Algemeen
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.
Remmits Groep levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en
keteninitiatieven. Remmits Groep 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.
In dit document komen de volgende eisen vanuit de CO₂ prestatieladder aanbod;
− 1.D.1_1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven;’
− 3.D.1_1 Overzicht initiatieven omtrent CO₂ reductie
− 3.D.1_2 Actieve deelname initiatief
− 3.D.2_1 Budgetoverzicht initiatief

1.2 Betrokkenen
Bij de totstandkoming van dit document zijn betrokken:
− P.G.J. Remmits, directeur
− G.J. Remmits, verantwoordelijke materiaal en materieel
− R. van Eummelen, Kam en CO₂ verantwoordelijke

1.3 Doelstelling
De CO₂ prestatieladder is een middel om de CO₂ uitstoot voor organisaties inzichtelijk te maken en
hierbij een beleid op te stellen voor het reduceren van de CO₂ uitstoot. In het kader van de CO₂
prestatieladder heeft Remmits Groep een CO₂ footprint bepaald. Het betreft niveau 5 van de CO₂
prestatieladder. Naar aanleiding van de berekende footprint zijn reductie doelstellingen opgesteld.
Remmits Groep wil in 2020 ten opzichte van 2011 5 % minder CO₂ uitstoten. De wijze waarop Remmits
Groep dit tracht te realiseren staat beschreven in het energiemanagementplan.
Het reductieniveau is medio 2020 aangepast door de overname van de asfaltploeg van ACON.
Hierdoor zal het dieselverbruik in ieder geval al met circa 45.000 liter toenemen. Hierdoor is de
reductie t.o.v. het basisjaar aangepast.

2 Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven
2.1 Onderzoek naar bestaande initiatieven
In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Remmits Groep op de hoogte is van sector en/of
keteninitiatieven op het gebied van CO₂ reductie die in belangrijke mate verband houden met de
projectenportefeuille.
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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. Het nieuwe rijden is enkele jaren terug bij de chauffeurs geïntroduceerd en afgelopen
jaar in een tool box is behandeld.
Brandstofbesparing
Reductie van het brandstofverbruik en daarmee ook de CO₂ productie door gebruik van speciale
brandstof. Er is regelmatig contact met Van Kessel de vaste brandstofleverancier over
energiebesparende brandstoffen/ toevoegingen of mogelijkheden daartoe.
Daarnaast zijn vanaf juli 2018 alle bedrijfsauto en bussen uitgerust met een black box. Primair ter
registratie van bedrijfs en privé kilometer registraties. Een vermoedelijk neven effect van de black
boxes is het verminderd aantal privé kilometers dat met deze auto wordt gereden. Vanaf 500 kilometer
privé kan er door de belastingdienst namelijk een naheffing geheven worden. deze is dan voor rekening
van de berijder en niet het bedrijf.
Recentelijk is met de leverancier van de Black Box overleg geweest of we deze kastjes tevens voor de
monitoring van het rijgedrag zouden kunnen gebruiken. Dit behoort tot de mogelijkheden. Meer
inzicht in het individuele rijgedrag geeft meer kans op bijsturing en een verminderd brandstof gebruik.
Een collega-bedrijf heeft via de monitoring van het rijgedrag een besparing van bijna 8% op de diesel
kunnen bewerkstelligen.
Duurzame Leverancier
De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame
bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Grontmij, Movares en Anteagroup.
De Duurzame Leverancier biedt onder meer:
− Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
− Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
− Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
− Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO₂ /Innovatie);
− Database met CO₂ -footprints van bedrijven;
− Mogelijkheid om te sparren met collega’s.
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Stichting Stimular
Stimular biedt:
− Uitgebreide kennis van de CO₂ -Prestatieladder, zij hebben meer dan 100 bedrijven
cursusgegeven en/of begeleid;
− Deskundig in berekenen van CO₂ -emissies, we zijn initiatiefnemer in het met zoveel mogelijk
partijen gebruiken van dezelfde CO₂ -emissiefactoren;
− Deskundig in reductiemaatregelen, we ontwikkelen besparingstips voor onze website
− Duurzaam MKB.nl, bedrijfsdoorlichtingen en mobiliteitsscans;
− Initiatiefnemer van de Green Deal CO₂ -emissiefactoren en berekeningsinstrumenten;
− Regelmatig contact met SKAO (beheerder CO₂ -Prestatieladder) en certificerende instanties
over de certificeringspraktijk.
− Regelmatig contact met con collega’s m.b.t. besparing en verbeter mogelijkheden om C02 te
reduceren.
Passieve, internet, initiatieven waar Remmits Groep zich bij heeft aangesloten zijn op dit moment:
− Aansluiting bij Cumela Nederland m.b.t. het meerjarig sectorinitiatief “Sturen op CO2”.
Cumela heeft dit ontwikkeld om de deelnemende bedrijven te ondersteunen de CO2 uitstoot
te reduceren en te voldoen aan de richtlijnen van het SKAO. In de keten wordt een
gezamenlijke reductie van CO2-emissie gerealiseerd. Door actief deel te nemen krijgt u een
uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op benodigde documenten om de
CO2-sturing te verbeteren. Met name op prestatieladder niveau 3 en hoger is het extern
communiceren en deelnemen aan een sectorinitiatief een vereiste voor een doeltreffende
werking van de ladder binnen de sector en daarbuiten. Op de website van SKAO leest u welke
eisen er gesteld worden wat betreft actieve deelname aan een sectorinitiatief (www.skao.nl).
− Jaarlijks organiseert Cumela Nederland in het kader van “Sturen op CO2” twee regionale
bijeenkomsten en een landelijke. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis aangereikt en
wisselen de deelnemers uitgebreid informatie met elkaar uit over relevante onderwerpen.
Tevens worden de onderwerpen dusdanig gekozen dat de invalshoeken A, B, C en D van de
norm aan bod komen
− Initiatieven besproken in het management
Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam besproken. Tijdens
dit overleg is de keuze gemaakt om actief deel te nemen aan het volgende initiatief:
− Duurzame leverancier;
− Deelname aan de werkgroep sturen op C02 van Cumela
− Stimular en Groene Zaken blijven volgen op internet.
− Kijken naar brandstofbesparing in overleg met Van Kessel Maarheeze, invoeren rijgedrag
monitoring en mogelijkheden van secundaire diesel.

2.2 Keuze voor actieve deelname
Er is juist voor deze initiatieven gekozen omdat deze initiatieven breder zijn dan onze eigen sector
waardoor we breed kunnen kijken naar goede oplossingen, verbeterpunten en
reductiemogelijkheden.

2.3 Actieve deelname initiatief
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van Remmits Groep aan initiatief Duurzame
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leverancier en Stichting Stimular. Deze actieve deelname is conform eisen van de CO₂ - Prestatieladder
3.1. In het najaar is de bijeenkomst over de Circulaire Markt gevolgd in Utrecht.

2.4 Stichting Stimular
Stimular is gericht op kleinere MKB-bedrijven en kantoororganisaties die duurzaam willen
ondernemen. Uniek is de database met ruim 500 besparingstips waarin 39 branches gericht kunnen
zoeken. De 165 wegwijzeritems zijn streng geselecteerd op praktische bruikbaarheid voor kleinere
MKB-bedrijven en kantoororganisaties. Voor ons bedrijf is het initiatief van een con collega’s in het
Brabantse en Zuid-Hollandse is interessant.
Veertien bedrijven die streven naar een ambitieuze CO₂ -reductie nemen deel aan het CO₂ -reductie
programma “Bewust omgaan met Energie”. Kern van de groep is leren van elkaar. Doelstellingen van
het initiatief zijn:
− De verbruiksmonitoring van de mobiele werktuigen verbeteren en de kentallen terugkoppelen
aan de machinisten;
− 10% van de werktuigen en transportvoertuigen op alternatieve brandstoffen te laten rijden;
− 10% van het wagenpark elektrisch te laten rijden.

2.4.1 Doel van het initiatief
De hoofddoelstelling is om de eigen CO₂ uitstoot te kennen, het bewustzijn te verhogen en meerdere
reële doelstellingen met betrekking tot reductie op te stellen in de komende jaren.

2.4.2 Reden/aanleiding van actieve deelname
Dit initiatief helpt bij het realiseren van de beleidsdoelstelling om emissies van onze bedrijfsvoering te
reduceren.

2.4.3

Remmits Groep

De rol van Remmits Groep hierin is vooral volgend. Wij zijn geen koploper bedrijf en in grote mate
afhankelijk van diesel aangedreven machines en voertuigen.
Er wordt continue gekeken naar investeringen in zuinigere en betere machines en motoren. De
afgelopen jaren is veelvuldig in de vernieuwing van het machinepark geïnvesteerd.
De investeringen in nieuwe schonere machines en vrachtwagens lopen ook in 2021 gewoon door.
De komende jaren zal als gevolgd van het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 km, de
toenemende elektrificatie van het autopark en gebruik van HVO diesel een aanzienlijke reductie in C02
bereikt gaan worden uitgedrukt in footprint per FTE.

2.4.4 Activiteiten die bij deze rol horen
Remmits Groep zal de ontwikkelingen van de initiatieven volgen en de overige medewerkers hier
adhoc over informeren.

2.4.5 Budget
Voorlopig is een budget bepaald op € 2000,00, =

2.5 Duurzame leverancier
2.5.1 Achtergrond van het initiatief
Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers
om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Dit is een platform voor organisaties die
investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Dit initiatief sluit dan ook goed aan bij
het beleid en de visie van Remmits Groep op het gebied van duurzaam ondernemen.
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2.5.2 Doel van het initiatief
Duurzameleverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een
duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en
innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen en
voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij.

2.5.3 Reden/aanleiding van actieve deelname
De voornaamste reden tot actieve deelname aan dit initiatief is dat het beleid van Remmits Groep erop
is gericht om duurzaam te ondernemen. Dit initiatief is een aanvulling op de reeds lopende
onderwerpen om duurzame bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. Gestreefd wordt naar een 2-tal
actieve bijwoningen.

2.5.4 Rol van Remmits Groep
Remmits Groep wil investeren in duurzaamheid. Daarbij richten wij ons op een duurzame
bedrijfsvoering en treffen wij maatregelen om het bewustzijn van duurzaamheid onder de aandacht
te brengen bij onze medewerkers.

2.5.5 Activiteiten die bij deze rol horen
Remmits Groep zal actief deelnemen aan bijeenkomsten van Duurzame Leverancier.

2.5.6 Wat heeft Remmits Groep aan deelname?
Met deelname aan dit initiatief kan Remmits Groep in de toekomst zijn voordeel behalen op het gebied
van EMVI-scores bij aanbestedingen. Daarnaast heeft dit initiatief als gevolg dat wij onze CO₂ uitstoot
kennen en deze reduceren om vervolgens een duurzamere onderneming te worden.

2.5.7 Budget
Voorlopig is een budget bepaald op € 2000, = voor de geplande activiteiten. Gedurende de voortgang
van het initiatief kan dit worden bijgesteld.

2.5.8 Betreffende eisen
De invalshoek D “Deelname aan initiatieven” dient te voldoen aan de eisen conform niveau 5 op de
CO₂ prestatieladder 3.0. Een eis die hierbij behoort betreft eis 3.D.1 “Actieve deelname 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. Initiatief Deelname werkgroep Publiekelijk uitgedragen Informatie aanleveren
Duurzame leverancier
De bijeenkomsten van Duurzame leverancier worden voornamelijk op het gebied van de CO₂
bijgewoond. De opgedane kennis en grotere bewustwording tijdens de bijeenkomsten worden
gedeeld in overleggen en de link willen wij publiceren op onze website. Tijdens de bijeenkomsten
zullen wij onze ervaringen delen en informatie aandragen omtrent ons reductiebeleid en maatregelen
en de resultaten hiervan.
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Stimular
In 2020 en 2021 zal er vooral informatie ingewonnen worden via de bijeenkomsten van Cumela.
De opgedane kennis en grotere bewustwording tijdens de bijeenkomsten willen wij publiceren op onze
website. Tijdens de bijeenkomsten zullen wij onze ervaringen delen en informatie aandragen omtrent
ons reductiebeleid en maatregelen en de resultaten hiervan.

2.5.9 Voortgang initiatieven
De deelnames bij de Duurzame leverancier worden bijgewoond. Stimular wordt nog via de website en
door de nieuwsbrieven gevolgd.

2.5.10 Gerealiseerde doelstellingen
De gerealiseerde doelstellingen zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
2.5.11 Continuering initiatieven
Remmits Groep zal jaarlijks verdere reductiemogelijkheden onderzoeken en in een review van de
initiatieven besluiten of men doorgaat met huidige initiatieven en/of deelneemt aan andere
initiatieven.

4. Budgetoverzicht initiatieven
Voor de hiervoor genoemde initiatieven van Cumela heeft Remmits Groep een budget vrijgemaakt.
Voor het bijwonen van de initiatieven is een budget vrijgemaakt van € 200,00. Er zal voornamelijk
kosten worden gemaakt door de deelnames aan de bijeenkomsten, de voorbereiding hierop en de
uitwerking van de opgedane kennis na de bijeenkomsten.

5. Het verbinden van de bedrijfsnaam aan een initiatief
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve bijdrage van Remmits Groep door participatie. Deze actieve
deelname is conform eisen van de CO₂ - Prestatieladder 3.0

2.6
2.6.1 (5.1.1 Achtergrond van het initiatief)
sectorinitiatief “Sturen op CO2”. Cumela

2.6.2 Deelnemers
De deelnemende partijen zijn niet agrarische bedrijven maar meerdere grondverzet een GWWaannemers. Een van de belangrijkste kenmerken van deze bedrijven dat de C02 footprint in belangrijke
mate veroorzaakt wordt door diesel verbruik. Veelal betreft dit 90 à 95% van de uitstoot.
Al met al zijn meer dan 1200 bedrijven bij Cumela aangesloten. Een fors deel hiervan is tevens voor de
C02 prestatieladder gecertificeerd.

2.6.3 Sturen op CO₂ gebied
Recente CO₂ reducerende maatregelen die voorgesteld en of besproken zijn
_ Breed scale aan besparingsmogelijkheden
_ Inzet HVO diesel
_ Elektrificatie
_ De bouwplaats van 2030
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