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Participatie
initiatieven
Band op spanning

Doel

Toelichting en aantoonbaarheid

Investering Vegter Waterbouw

Het verlagen van het
brandstofverbruik

Het verlagen van het brandstofgebruik door middel van het op spanning
houden van de banden. Minimaal 1 keer per kwartaal zijn de bestuurders van
de voertuigen verplicht om de bandenspanning te controleren
De kraanmachinisten worden 1 keer in de 5 jaar getraind in het nieuwe draaien.
De machinisten hebben de cursus in juli 2019 gevolgd
Alle medewerkers hebben in mei 2018 deze cursus gevolgd en gaan over 5 jaar
weer deze cursus volgen. Het verbruik van de voertuigen wordt gedeeld met de
medewerkers
Er is een gesprek geweest over de mogelijkheden van HVO 100 en het
potentiële brandstof- en CO2-reductie

Jaarlijks een toolboxmeeting over
band op spanning

Er is gesproken over HVO 100, duurzaam werken op het werk, het nieuwe
draaien, registratie van brandstofverbruik en het aanschaffen en gebruik van
elektrisch aangedreven voertuigen

Er is een gesprek geweest in
december 2021

Het nieuwe draaien Het verlagen van het
brandstofverbruik
Het nieuwe rijden
Het verlagen van het
brandstofverbruik
Future fuels

Loonbedrijf Mulder

Het verlagen van het
brandstofverbruik en
verminderen CO2
emissie
Halen en brengen
van informatie over
CO2 reductie

€ 250,00 per persoon
€ 250,00 per persoon en jaarlijkse
toolboxmeeting
Bijeenkomst gehouden in
november 2021

Mogelijke andere initiatieven
Participatie initiatieven

Doel

Toelichting en aantoonbaarheid

Sectorinitiatief
Brandstofreductie NoordoostNederland

Het reduceren van
brandstof

Sturen op CO2 (Cumela)

Het halen en brengen van
informatie over CO2
reductie

Samen slim besparen (KAM
Adviseur Nederland)

Het halen en brengen van
informatie over CO2reductie

Minimaal 2 keer per jaar is er een bijeenkomst, waarbij
actuele onderwerpen worden besproken. Dit varieert van
alternatieve brandstoffen tot de ontwikkelingen in Nederland
m.b.t. mobiliteit
Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze
gezamenlijke aanpak 4% emissie gaan reduceren ten opzichte
van het basisjaar 2014. Cumela bedrijven kunnen deelnemen
aan het sectorinitiatief “Sturen op CO2”. Minimaal 2 maal per
jaar actieve deelname aan een interactieve workshop
KAM Adviseur Nederland organiseert bijeenkomsten waarbij
met een aantal andere bedrijven uit Noord-Nederland
besproken wordt welke mogelijkheden er zijn om CO2
uitstoot te reduceren.

Veendam, 13 april 2022

Reint-Jan Vegter
Directievertegenwoordiger Vegter Waterbouw

Investering Vegter
Waterbouw
Het bezoeken van 2
bijeenkomsten per jaar

Het bezoeken van 2
bijeenkomsten per jaar

Het bezoeken van 2
bijeenkomsten per jaar

