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Precieze werkzaamheden en in te zetten personeel nog onbekend. 
(Raamovereenkomst op afroep) Project is nog niet gestart. 

 
1A1.)  Energiestromen  - Brandstof t.b.v. transport en gebruik machines 

 
Geïdentificeerd   Diesel  –  Benzine  -  Stroom 

 
Geanalyseerd  Snipperkar  Kettingzaag  Kettingzaag 

Hoogwerker  Heggenschaar Heggenschaar 
    Container auto    Snoeischaar 
    Trekker Kessla met hout versnipperaar  
    Personen auto 
    Bus met laadbak    Bus/laadbak (2020)

    
   

2A1.)  in kaart energiestromen     zie machine overzicht (matrix) 
       Nog niet bepaald welke transportmiddelen en  
       machines die ingezet worden 
        

2A3.)  emissies t.o.v. bedrijf als geheel  de verwachte emissie zal niet veel afwijken  
       van het verbruik in ons gehele bedrijf al zal er  
       wel gekeken worden welke elektrisch  
       gereedschappen er hier extra gebruikt gaan  
       worden en over anderhalf jaar ook  
       elektrische transport middelen.  

 
3B1)  Plan van aanpak.    dit plan van aanpak zal niet veel afwijken van 

het plan van aanpak 2019 zoals die voor het  
gehele bedrijf is opgesteld qua CO2 reductie  
en aanpak. Echter zullen we in overleg met de  
gemeente proberen hier een extra inspanning  
te leveren.     

 

3B2)  Plan van aanpak in uitvoer.  dit plan van aanpak en de te nemen 

maatregelen zijn mede ondertekend door 
directie als bijlage van het directieverslag.  
De uitvoering in nog niet bekend omdat het 
project nog niet is opgestart.  



 
    Vervolg Rapportage. 
 
 
 

 
2C1)  Locaties en communicatie.  Zodra er meer bekend is over de  

       werkzaamheden en uitvoering van het plan  
       van aanpak en maatregelen, zal in de  
       komende toolboxmeetings worden  
       gecommuniceerd over het resultaat en waar 
       behaald in Amsterdam. Dit in ieder geval in  
       Amsterdam Noord, Centrum en Oost.  

(Perceel 3 van het bestek.) 
 

2C2)  Stuurcycles project  .  Tijdens bouwvergaderingen en  

       toolboxmeetings zullen wij na eventueel  
       behaalde of niet behaalde resultaten in  
       overleg met de gemeente bijsturen.  
       (bouwvergadering) De verantwoordelijke bij  
       Bron Groenvoorziening zullen zijn L.H. Bron  
       (directie) en A. Bruines (CO2 manager op dit  
       project). Voor de gemeente Amsterdam zullen  
       wij in de eerste bouwvergadering verzoeken  
       om hun verantwoordelijke te noemen. 
 

 2C3) Identificatie belanghebbende  Dit zal in gelijke mate de gemeente  

       Amsterdam (Femke) en natuurlijk de  
       uitvoerder Gebr. M. en W. Bron BV zijn.  
       Ook omwonende en andere betrokkene 

burgers of instellingen kunnen zich als 
belanghebbende melden. 
 

3C1)  Communicatie omtrent Project.  Tijdens de bouwvergaderingen zal er  

       periodiek worden gecommuniceerd over de  
       vorderingen van het werk alsmede de  
       behaalde resultaten omtrent CO2 plannen en  
       maatregelen. Ook intern bij Gebr. Bron zal er 

 over de plannen , vorderingen en  
maatregelen worden gecommuniceerd in 
zowel de stafvergaderingen als in de  
toolboxmeetings. 

 

C32)  Verantwoordelijk projectbegeleiding Nadat de gemeente Amsterdam hun namen  

       heeft genoemd kunnen wij die er op  
       aanspreken, Bij Gebr. M.en W. Bron BV is het  
       duidelijk . Onze verantwoordelijke zullen zijn  
       L.H. Bron (directie) A. Bruines (CO2  
       coördinator) en Richard Rink en Marinus van  
       Dorland (Uitvoerder en data inspecteur van de  
       deelopdracht  
 
 
 
 
Opgemaakt 1 mei 2019 ( A. Bruines / Johan van Beers) 


