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Volgens de 3D1 eis dien je in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen. Houd hier rekening mee
tijdens de bijeenkomst! Zie hieronder waarop je dient te letten:
ü Werkgroep dient erop gericht te zijn om één van de meest materiele CO2-emissies binnen
scope 1, 2 of 3 te reduceren.
ü Meehelpen aan de ontwikkeling van een ander (of verbeterd) product, dienstverlening of
werkproces.

ü Halen en brengen van kennis door het delen van relevante maatregelen welke verband
hebben met de grootste energiestromen van projecten en de rangorde van de 10 meest
materiele emissies daarbinnen.
ü Het kunnen aantonen van de voortgang van het halen en brengen van informatie middels
rapportages, verslagen, bevindingen en besluitvorming hierover.
ü Deelname aan een initiatief waar een financiële bijdrage aan geleverd dient te worden.

Start om 11:00 uur
1. Opening
Matthijs heet iedereen van harte welkom. Hij meldt dat Abeko B.V. is gestopt met de certificering
voor de CO2 prestatieladder vanwege het ontbreken van aanbestedingen. Zij zullen dan ook niet
meer aanwezig zijn.
Ruud van der Meel is voor het eerst bij de bijeenkomst van de werkgroep BM1 aanwezig en zal
notuleren. Er vindt een kennismakingsrondje plaats. Ruud meldt dat Mos Grondmechanica sinds
2015 lid is van NCN, echter dat de werkgroep bedrijfsmiddelen 2, waarvan Mos Grondmechanica
deel uitmaakte, is opgehouden te bestaan. Sinds maart dit jaar is Mos daarom lid van de werkgroep
BM1. Mos Grondmechanica had over 2017 een CO2 uitstoot van 560 ton dat voor bijna 90% is
gerelateerd aan brandstof en is gecertificeerd voor niveau 3. De andere aanwezige bedrijven zijn
allen gecertificeerd voor niveau 5 en hebben een beduidend hogere CO2 uitstoot van rond de 4000
ton per jaar of meer.

2. Stand van zaken
Bij de meeste bedrijven zijn er weinig tot geen projecten met gunningsvoordeel. Het onderwerp CO2
wordt in uitvragen vrijwel niet meegenomen als onderdeel van de emvi criteria. NCN is hierover met
gemeentes in gesprek.
De indruk is dat door gemeentes meer wordt gekeken naar het onderwerp social return dan naar
CO2. De ervaringen met social return worden gedeeld. Ook dit blijkt in het algemeen bij de meeste
bedrijven in de praktijk niet zo gemakkelijk in te vullen. Sommige van de aanwezige bedrijven hebben
een PSO certificaat.
Bij de bepaling van de CO2 uitstoot op projectbasis wordt aangegeven dat bij meerjarige projecten
het eerste jaar als basisjaar kan worden gehanteerd. De werkzaamheden over de verschillende jaren
moeten dan wel min of meer overeenkomen met de werkzaamheden in het basisjaar.
3. Terugkijken naar de bijeenkomst van 22 maart 2018
In de notulen wordt verwezen naar een nieuwe versie van het Handboek CO2 prestatieladder 4.0. Dit
moet 3.1 zijn.
De nieuwe zuiniger biobrandstof ChangeXL wordt besproken. Naast reductie in verbruik zou dit ook
minder onderhoudskosten opleveren. ChangeXL is bereid om pilots uit te zetten. Matthijs geeft aan

het zelf ook uit te gaan proberen. Probleem is nog wel de verkrijgbaarheid van het product. Het
aantal uitgiftepunten is beperkt.
T.a.v. problemen met de CO2 prestatie ladder wordt genoemd het vinden van goede KPI's om CO2
aan te relateren. Als tip wordt meegegeven om hier ook andere afdelingen in mee te laten denken,
zoals b.v. een financiële afdeling.
Het herberekenen van een referentiejaar bij wijzigingen van conversiefactoren wordt genoemd. Dit is
in principe alleen nodig als er een duidelijke wijziging optreedt, bijvoorbeeld bij een methodologie
wijziging in het berekenen van de CO2-emissiefactor.
4. Duurzaam inkopen
In het kader van scope 3 blijkt het lastig om duurzaam in te kopen. Er is nu vrijwel nergens een CO2
uitstoot per product bekend.
Geopperd wordt dat het goed zou zijn wanneer er een lijst met bedrijven zou bestaan met een
footprint voor een product, zodat daarmee bij de inkoop rekening kan worden gehouden. Deze
informatie is bij de leveranciers bijna niet te krijgen of deze zijn niet bereid deze informatie te
verstrekken. Naast de prijs van een product zou dan ook de hoeveel CO2 moeten worden
gepresenteerd.
Het beste zou zijn om per product een MPI waarde te hebben aangezien deze eenduidig is.
Nu is geld nog steeds de drijfveer. Via een top-down benadering zou de overheid het duurzaam
inkopen veel meer moeten stimuleren. NCN kan dit aankaarten bij SKAO.
5. Subsidies
Het onderwerp subsidies in het kader van investeringen t.b.v. CO2 reductie en inkoop van duurzame
producten wordt besproken. Genoemd worden onder meer MIA, Vamil en ISDE. Er bestaat een
milieulijst van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en of Vamil. Matthijs toont een
filmpje van een plug-in hydride kraan. Deze staat echter niet op de betreffende lijst.
De indruk is dat veel bedrijven onbekend zijn met mogelijke subsidies. Geadviseerd wordt om
leveranciers een eventuele subsidie te laten verzorgen . Ook over het inschakelen van een
gespecialiseerd bureau dat mogelijke subsidies onderzoekt, worden positieve ervaringen gemeld.
Er wordt voorgesteld om de volgende keer een deskundige op het gebied van subsidies uit te
nodigen. Dit kan voor een presentatie bij de werkgroep (of bij meerdere werkgroepen tegelijk), dan
wel tijdens het middagprogramma als standhouder.
6. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

7. Toekomst van de werkgroep
Om ervoor te zorgen dat de werkgroep zijn waarde blijft houden, ook voor degene die al langer lid
zijn, wordt naar een nieuwe werkvorm gezocht. Dit wordt over geheel Nederland CO2 Neutraal bij
diverse werkgroepen gedaan. Matthijs draagt een aantal voorbeelden aan van waar we mee door
zouden kunnen. In onderling overleg worden diverse proposities besproken.
Overeenstemming is dat veel bedrijven de scope 3 lastig vinden. Vooral partners vinden die CO2
kennis hebben, en daarmee de werkdruk verminderen bij scope 3 berekeningen, zijn er maar weinig.
Marieke van Eijk oppert om een lijst samen te stellen van bekende onderaannemers in diverse
branches die wel inzicht hebben in hun uitstoot. Deze lijst zou van waarde kunnen zijn niet alleen
voor deze werkgroep, maar voor alle leden van Nederland CO2 Neutraal.
Besloten wordt dat dit een goed focus punt is voor de volgende keer. Er wordt onderzocht in
hoeverre dit haalbaar is en op welke manier hier vorm aan wordt gegeven.

8. Sluiting
De vergadering wordt om 12.45 uur gesloten. Hierna volgt de lunch. Het middagprogramma start om
13.30 uur.

