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Keten- en branche initiatieven t.b.v. CO2 reductie
In het kader van deelname aan keten- en branche initiatieven neemt Weste Bezit Maatschappij
BV (WBM) deel diverse keten- en branche activiteiten. Ondergaand staan de laatste stand van
zaken per mei 2021 vermeld.
Branche initiatief: Duurzame leverancier
WBM neemt, in het kader van kennisdeling, deel aan www.duurzameleverancier.nl
(http://www.duurzameleverancier.nl). Duurzame leverancier staat voor duurzame
bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en
aantoonbaar te maken en kan potentiele opdrachtgevers inzicht geven in de prestaties van
aannemers op gebied van reductie van brandstofverbruik en CO2 emissie.
Keteninitiatief: Zijn elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen mogelijk in de bestratingen
en rioleringen?
Het verbranden van fossiele brandstoffen vormt een groot aandeel in de totale CO2 uitstoot van
WBM. Fossiele brandstoffen worden o.a. gebruikt voor het aandrijven van onze (mini)gravers,
shovels, knikmops en bestratingsmachine. Veel van deze middelen worden bij WBM
aangeschaft via haar vaste leverancier.
WBM wil in het kader van haar VGM-beleid niet alleen de CO2 uitstoot beperken, maar ook
overlast van de omgeving en het eigen personeel beperken. Bij overlast valt te denken aan
dieselmotoren emissie (roetdeeltjes) en geluidsoverlast.
Elektrisch aangedreven middelen hebben minder CO2 uitstoot, en veroorzaken minder overlast.
En er zijn ontwikkelingen in de markt zoals:
•
Elektrische knikmops (knikmops);
•
Elektrische minigravers (JCB);
•
Elektrische bestratingsmachines (Roadprinter van Nemaco);
•
Hybride minigravers.
In een aantal gevallen zijn er vanuit de overheid subsidiemogelijkheden (MIA / Vamil regeling).
WBM en haar leverancier zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen op gebied van
elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen benodigd voor grond –en straatwerk. Hierbij zullen
voor- en nadelen en eventuele hindernissen aan bod komen.
Als er minigravers, shovels, knikmops en bestratingsmachines op de markt zijn dan zal de
leverancier WBM hierover informeren.
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