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1. Inleiding 
 
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. ReVe Bestrating en Tuinaanleg levert hieraan graag een actieve bijdrage 
door deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven.  
 
ReVe Bestrating en Tuinaanleg 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 het rapport beschreven. 
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2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven 
 

2.1  Onderzoek naar bestaande initiatieven 

 
Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 4 en 5 
gecertificeerde bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar 
voor een sectorinitiatief te kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven 
verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar de branchevereniging om na te gaan wat er 
in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in samenwerking met opdrachtgevers.  
 
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn: 

- Sturen op CO2 (Cumela Nederland) 
- Bewust en verantwoord energieverbuik  

(Sector initiatief Zuidwest & Midden Nederland) 
- Initiatief Samen Slim besparen 

2.2 Initiatieven besproken in het management 

 
Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het directieoverleg besproken. 
Tijdens dit overleg is de keuze gemaakt om actief deel te nemen aan het volgende initiatief: 
 
 - “ Sturen op CO2”  bij de brancheorganisatie Cumela 

2.3 Keuze voor actieve deelname 

 
Er is juist voor dit initiatief gekozen omdat dit in belangrijke mate verband houdt met onze 
projectenportefeuille en meest materiële emissies.  
 
ReVe volgt hierin in ook graag de innovaties gericht op CO2 reductie van zwaar materieel. 
Te denken aan de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. 
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3. Toelichting op het initiatief 
 
 

3.1 Naam en inhoud van het initiatief 

 
Sturen op CO2. 
 

3.2 Initiatiefnemer 

 
Brancheorganisatie Cumela. 
 

3.3 Doelstelling van het initiatief  

 
Doelstelling van het initiatief is dat de deelnemende bedrijven beter in staat hun CO2-emissie 
te reduceren.  
De onderwerpen die per bijeenkomst aan bod komen zijn enerzijds gericht op het sturen van 
ondernemers op CO2. Denk hierbij aan technische toepassingen en bespreken van 
praktische uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben.  
 

3.4 Actieve deelname aan het initiatief 

 
In de regionale bijeenkomsten worden ook groepsopdrachten besproken; aangesloten 
bedrijven moeten namelijk initiatief nemen (en houden) wat betreft sturen op CO2. Tevens 
wordt tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan de Prestatieladder en nieuws en 
ontwikkelingen rond de norm. 
 

3.4.1 Activiteiten 

- Aangemeld voor deelname in de werkgroep regio midden 
o Sturen op CO2 brancheorganisatie breed 

- Publiekelijk uitdragen van het initiatief: 
o www.revebestrating.nl 
o Via website SKAO www.SKAO.nl 

- Brengen en halen van informatie 
Deelnemen aan de bijeenkomsten en werkgroepen 

- Actieplan 
o 2 x per jaar actieve deelname aan de betreffende workshop. 
o 1 x per jaar het jaarcongres (niet doorgegaan i.v.m. COVID-19). 

 
3.4.2 Budget 
Voorlopig is een budget bepaald op € 600,-- voor de geplande activiteiten. Gedurende de 
voortgang van het initiatief kan dit worden bijgesteld. 
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4. Voortgang van het initiatief 
 
Dit heeft betrekking op de groene koers. Handout van 8 september 2020 doorgenomen. 
Reve is enthousiast over De groene koers. De plenaire sessie is gepland in januari 2021.  


