
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boer Meerkerk Holding B.V. 
 

Bestaande uit: 

Boer Meerkerk Holding B.V. 
Boer B.V. (v.b. J.A. Boer Kraanverhuur B.V.) 

Boer Meerkerk Groen B.V. 
Transportbedrijf J.A. Boer B.V. 

 

Sector- en keteninitiatieven 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Februari 2022 

Status: Definitief 

Opgesteld door: Boer B.V. 

Contactpersoon: Daan Kievith 

Telefoonnummer: 0183-352747 

E-mail adres daan@boerbv.com  

http://www.boerbv.com/
mailto:daan@boerbv.com


Pagina 2 van 4  

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Reikwijdte ........................................................................................................... 3 

2. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven ............................................................... 3 

3. Budgetverantwoording initiatieven ......................................................................... 4 

 

 
 

 

  



Pagina 3 van 4  

 

 

 

1. Reikwijdte 
 

In dit document worden de sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie 

geïnventariseerd en hoe deze initiatieven verband houden met de bedrijfsvoering. Tevens is 

besproken of Boer Meerkerk Holding B.V. gaat deelnemen aan het genoemde initiatief. Tevens 

zal aangeven worden of er sprake is van een passieve of actieve deelname. Als laatste wordt 

het vrijgemaakte budget voor het initiatief weergegeven. 

 

De initiatieven waaraan Boer Meerkerk Holding B.V. deelneemt, worden op de website 

www.boerbv.com en op de website van SKAO gepubliceerd. 

 

Dit document geeft daarmee invulling aan de eisen 1.D.1, 1.D.2, 2.D.2, 3.D.1 en 3.D.2 van de 

CO2-Prestatieladder versie 3.1, 22 juni 2020.  

2. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

 

2.1  Platform Groenen Netten: 

De deelnemende infrabeheerders spreken de ambitie uit intensief samen te werken op 

energiebesparing, circulair c.q. eerlijk materiaalgebruik en gebruik van duurzame energie voor 

de aanleg, beheer en onderhoud van onze infrastructuur. 

 

2.2 Cumelasector werkt aan sturen op CO2 

Meer dan honderd bedrijven nemen momenteel deel aan het sectorinitiatief van CUMELA 

Nederland om gezamenlijk de CO2-uitstoot te verminderen. Zij werken aan een structurele 

verlaging van het verbruik van dieselbrandstof op hun bedrijf. Deze zomer gaan de deelnemers 

in groepen werken aan de beste oplossing om binnen één bestek zoveel mogelijk CO2 te 

besparen. Voor de winnaars is er de ‘Sturen op CO2 Award’.  

 

2.3 DuurzaamCollectief  

DuurzaamCollectief is het samenwerkingsverband van bedrijven die hun inspanningen op 

duurzaamheid willen combineren. Enerzijds zijn er bedrijven uit de bouw-, infra- en industrie- 

branches, anderzijds zijn er partijen betrokken die zich bezighouden met het ontwikkelen van 

oplossingen voor vraagstukken waar duurzamere vormen van energiegebruik centraal staan. 

Initiatiefnemer is Van Mun Advies uit Oss. Zij vindt het, naast haar activiteiten als advies- en 

opleidingsbedrijf, haar plicht om op een duurzame wijze werkzaamheden te verrichten. 

 

2.4 Nederland CO2-Neutraal 

Nederland CO2-Neutraal Stichting waarbij bedrijven en instellingen zich aan kunnen sluiten 

t.b.v. actieve CO2-reductie. Dit gebeurt middels werkgroepen en bijeenkomsten.  

De stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die 

actief aandacht besteden aan CO2 reductie. 

 

2.5 Initiatief Het nieuwe rijden  

Het nieuwe rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te reduceren en zodoende de CO2 

uitstoot. 
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Beslissing/keuze afweging sector- en/of keteninitiatief. 
 

 

Platform Groene Netten: Wij nemen geen deel aan dit initiatief, omdat deze over de infra 

gaat en dit slaat minder aan bij de werkzaamheden van Boer B.V.  

 

Cumelasector werkt aan sturen op CO2: Sinds 2014 is Boer B.V. al actief deelnemer bij 

Cumela. Tijdens de bijeenkomsten van Cumela wordt o.a. gesproken over diverse soorten 

brandstoffen en de toekomstige ontwikkelingen die hierbij horen. Voor Boer B.V. is dit een 

goed initiatief, de grootste bron van CO2-uitstoot is het brandstofverbruik. Door deel te nemen 

aan dit initiatief, hopen we met alle andere bedrijven tot een goed resultaat te komen 

waarmee wij brandstofverbruik kunnen verminderen.  

 

DuurzaamCollectief: Het zou een optie kunnen zijn om deel te nemen aan het initiatief 

DuurzaamCollectief, maar op dit moment vindt Boer B.V. het voldoende om deel te nemen aan 

1 initiatief. We houden dit initiatief in de gaten, misschien dat dit in de toekomst nog voor ons 

van toepassing kan zijn. 

 

Nederland CO2-Neutraal 

De kosten voor dit initiatief zijn vrij hoog, het gaat hier om €997,- en dit vinden wij te veel 

voor een initiatief. Daarnaast vinden wij het voldoende om op dit moment aan 1 initiatief deel 

te nemen. 

 

Initiatief Het nieuwe rijden 

Binnen Boer B.V. hebben de meeste werknemers een cursus ‘Het nieuwe rijden’ gevolgd. De 

punten die leiden naar een zuinige rijstijl benoemen wij ook in iedere toolbox + nieuwsbrieven 

voor de CO2-Prestatieladder. 

 

 

3. Budgetverantwoording initiatieven 
 

De volgende budgetten zijn beschikbaar gesteld voor deelname aan sector-/ en 

keteninitiatieven. 

 

Initiatief Cumela, Sturen op CO2 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 25 uur € 60,-  € 1.500,- 

Bedrijfsbijdrage  jaarlijks € 500,-  € 500,- 

Onderzoek   n.v.t. 

Totaal € 2.000,- 


