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1 Scope 1,2,3 ) CO2 prestatieladder op TREDE 5 houden in 2021

2 Scope 1,2,3 ) Punten vanuit interne audit 2020; 

3 Scope 2 ) Lichtonderzoek Werkplaats, afgerond in 2020 geplaatst, besparing nihil wel enorm rendement in licht 

4 Scope 1,2,3 ) In de toolboxmeeting zullen actuele zaken direct worden behandeld. (jaarlijks op terug komen)

Wie Johan van Beers en Adrie Bruines

Besparing : geen aantoonbare besparing

5 Scope 1 ) uitbreiding/onderzoek/ aanschaffing van elektrisch handgereedschap in 2020 zullen we snoeischaren/ bosmaaiers 

Wie : Adrie Bruines onderzoek, aanschafpermissie Henri Bron aanschaffen

Besparing : in 2019:18 2020: 10 x elektrisch handgereedschap á 8 liter aspen per dag 20 weken = 4400 liter , 12,06 ton CO2

6 Scope 1 ) Begin 2019 tweede elektrisch transport busje aanschaffen , evalueren in gebruik in de regio en daarna uitbreiden.

Wie:  Henri Bron In 2019 is opnieuw een melex elektrische kar aangeschaft, inmiddels dus 2 stuks

Besparing : 2019; 11,449 km 2020 schatting 23,000 km lokaal is ongeveer 7,48 ton CO2 voor het derde jaar.

7 Scope 1 ) Dichter bij huis werken, in 2017/2018  aan begonnen in 2019/2020 verder uitbreiden, (Tiel in zijn geheel aangenomen)

Wie:  Henri Bron en Adrie van Wijk via bestekken Tevens Zaltbommel in zijn geheel aangenomen)

Besparing : Hangt van aantal bespaarde kilometers af

8 Scope 3 ) , onderzoek naar wat we nog meer aan keteninitiatieven kunnen doen, invloed op opdrachtgever en/of leverancier

Wie:  Johan van Beers en Adrie Bruines onderzoek waterstof

Besparing : Door invloed uituifening emissie besparing in scope 3 (Leverancier of Opdrachtgever) 454 zonnepanelen 

9 Scope 1,2,3) ieder jaar de maatregelen lijst van SKAO invullen en beoordelen jaarlijks terugkerend

Wie:  Johan van Beers en Adrie Bruines

Besparing : geen aantoonbare besparing

# Scope 1,2,3 ) ieder jaar proberen naar bijeenkomsten te gaan om informatie en inspiratie op te doenjaarlijks terugkerend

Wie:  Johan van Beers en Adrie Bruines 2x stimular en externe audit laten uitvoeren M. Herberichs

Besparing : geen aantoonbare besparing

# Scope 2 ) Onderzoek naar zonnepanelen SDE+ gekregen, maar niet geaccepteerd. Wel 454 zonnepanelen gelegd

Wie:  Henri Bron laadpalen aan overzijde, 4 aansluitingen. 3 x 35 KW uitbreiden naar 3 x 80KW

Besparing : geen aantoonbare besparing

# Scope 1 ) Oplaadplaats zoeken voor accu's van elektrisch handgereedschap; Zeecontainer geplaatst, speciale ruimte

Wie:  Henri Bron wordt steeds verder uitgebreid

Besparing : geen aantoonbare besparing Grotere zeecontainer aangeschaft.

# Scope 3 ) Verslag bespreken belangrijkste ketenpartners (gemeente Utrecht en Dijkhuizen)

Wie:  Johan van Beers en Adrie Bruines

Besparing : electrische bussen en karren berekenen onderzoek naar waterstofvrachtauto + kraan

niet doorgegaan wel elektrische Hoogwerker

# Twee elektrische Quads aanschaffen zijn inmiddels binnen, zie investeringslijst

meer inzet in klein handgereedshap (spendlist)

belemmering ivm Laadpalen

# Overleg Schone Lucht Utrecht is uitgesteld wegens ziekte eenzijdig vanuit Utrecht


