Beslissing Actieve deelname aan een initiatief
Onderstaande wordt door de norm aangegeven.
3.D.1 Actieve deelname aan een initiatief
Bij de ladderbeoordeling van een nieuwe deelname vergewist de ladderCI zich er o.a. van
- dat het initiatief voldoet (zie eis 4.D.1) en
- dat de deelname betrekking heeft op relevante maatregelen, aan de hand van:
o het verband met de scope 1 en 2 emissies bij projecten,
o de rangorde van de 10 meest materiële emissies daarbinnen,
o en de selectie van de items op basis van de keuzes in het management overleg.
In het MT overleg zijn de volgende initiatieven besproken:
-

Sturen op CO2 van Cumela
Duurzameleverancier.nl
Green Drinks
Lynpave

De initiatieven van Green Drinks en Lynpave spreken het meeste aan en lijken ook voor ons van toepassing te
zijn. Daarnaast doen wij al enkele jaren mee aan www.duurzameleverancier.nl Voor deze initiatieven geldt dat
er informatie wordt gehaald en gebracht.
In deze bijeenkomsten waarbij de deelnemers allemaal uit verschillende branches komen wordt gekeken naar
het brede perspectief van duurzaam ondernemen. De CO2 emissie hoort hier zeker bij. Als bedrijf hechten wij
voldoende waarde aan deze bijeenkomsten. Wij vinden het prettig en leerzaam om met bedrijven van buiten de
branche te discussiëren over de mogelijkheden tot vermindering van de CO2 uitstoot.
Deze bijeenkomsten vinden minimaal 10 maal per jaar plaatst en worden georganiseerd door Green Drinks
Verder doen we al enkele jaren mee aan het initiatief met betrekking tot Lynpave. Dit is een asfaltsoort dat met
meerdere collega’s is ontwikkeld. Dit asfalt kan met een lagere temperatuur geproduceerd en gelegd worden.
Hierdoor kan een besparing op CO2 emissie ontstaan van 20% ten opzichte van regulier asfalt.
Voor Fuhler geldt zeker dat het binnen de rangorde van de 10 meest materiele emissies gaat.
Het initiatief “Lynpave” wordt in eerste instantie gefinancierd door de initiatiefnemers .
Voor deelname aan de bijeenkomsten is tevens een budget van 50 uur beschikbaar gesteld.
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