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Hoofdstuk in dit document 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de COrPrestatieladder. Per hoofdstuk 
wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer. 

1. 1 Leeswijzer 

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. De 
voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een 
analyse is uitgevoerd over de voortgang in COrreductie en mogelijke verbeterpunten. In 
hoofdstuk 3 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Het concrete plan van aanpak 
en de status van de uit te voeren maatregelen is weergegeven in hoofdstuk 4. 

Voor het bepalen van de COrreducerendemaatregelen die binnen De Hollandse IJssel BV 
toegepast kunnen worden, is eerst een inventarisatie van mogelijke reductiemaatregelen 
uitgevoerd. Deze inventarisatie is beschreven in bijlage A van dit document. Aan de hand 
van de maatregelen die voor De Hollandse IJssel BV relevant zijn, is vervolgens het COr 
reductieplan opgesteld. Hierin worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende 
maatregelen beschreven. 

In dit document worden de scope 1 en 2 COrreductiedoelstellingen van De Hollandse 
IJssel BV gepresenteerd en de voortgang van de COrreductie beoordeeld. Voorafgaand 
hieraan is de C02 footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 14064-1 en het GHG 
Protocol. 
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Voor de huidige energiebeoordeling is een onderzoek gedaan naar het verbruik van het 
verschillende materieel door een schatting op basis van de gereden kilometers de 
vrachtauto's van De Hollandse IJssel BV. 
Hierbij is gekeken naar het gemiddelde brandstofverbruik van de bedrijfswagens. Het 
verbruik van de vrachtauto's is ook afhankelijk van de werkzaamheden heden die op dat 
moment uitgevoerd worden. De kilometerregistratie van de vrachtwagens is goed op orde. 
Van het verbruik van de overige voertuigen (bestelbusjes en materieel) is de registratie niet 
op orde. Veel wordt er getankt op een pasnummer, dan wel geen juiste opgaven van de 
kilometerstand of draaiuren. 

2. 5 Verbeterpotentieel 

De afgelopen jaren zijn er geen energie-audits uitgevoerd over het brandstof- en gasverbruik 
van De Hollandse IJssel BV. 

2. 4 Voorgaande energiebeoordelingen 

Wordt volgend jaar meegenomen. 

2.3 Trends in energieverbruik en voortgang COrreductie 

Een onafhankelijke controle op de emissie-inventarisatie is uitgevoerd op 24-05-2017 door 
Marjan Kloos. Hierbij is geconstateerd dat de inventarisatie juist en volledig is. 
Constateringen zijn opgenomen in de Interne Audit. 

2.2 Controle op inventarisatie van emissies 

0% • Gasverbruik: 

De 80% grootste emissiestromen in 2016 van De Hollandse IJssel BV zijn: 
• Brandstofverbruik materieel: 98% 
• Brandstofverbruik personenauto's: 0% 
• Elektraverbruik: 2% 

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van 
De Hollandse IJssel BV in kaart te brengen. Deze beoordeling geeft minimaal 80% van de 
energiestromen weer. Zo zijn door deze analyse de grootste verbruikers geïdentificeerd en 
kan daar individueel op gestuurd worden. Daardoor kunnen de belangrijkste processen die 
bijdragen aan COj-ultstoot effectief aangepakt worden. De analyse zelf is terug te vinden als 
extra tabblad in Emissie-inventaris (2.A.3 & 3.A 1). Deze energiebeoordeling is uitgevoerd 
op 31-01-2017. 

2. 1 Identificatie grootste verbruikers 
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Bovenstaande maatregelen zijn opgenomen in het COrreductieplan. 

• Maatregel 1: Aanpassing en uitbreiding tankingensysteem, betere registratie 
• Maatregel 2: Training Het Nieuwe Rijden 
• Maatregel 3: Training Het Nieuwe Draaien 
• Maatregel 4: Uitzoeken wat het normverbruik is van de diverse auto's, vrachtauto's en 

machines. Dit kan dan als richtlijn dienen voor verdere evaluatie. 
• Maatregel 5: Toolbox, jaarlijks herhalen voor betere bewustwording en betrokkenheid 

medewerkers 
• Maatregel 6: Nieuwe motorisch aangedreven machines/vrachtauto's: bij de aanschaf van 

nieuwe machines/vrachtauto's wordt gelet op verbruik, ergonomie, olieverbruik, 
onderhoudsinterval, start-stopsysteem en nieuwe innovaties die nog op de markt komen. 

• Maatregel 7: Onderzoek naar het gebruik van synthetische olie. 
• Maatregel 8: Bij aanschaf van een nieuwe schaftkeet, overwegen of een keet met zonne- 

energie een optie is! 

De volgende mogelijkheden zijn uit de analyse naar voren gekomen om de COruitstoot 
verder te reduceren: 

Reductiepotentieel 

Om in de toekomst een beter inzicht in de grootste verbruikers te krijgen, kan het volgende 
verbeterd worden: 
• Maatregel 1: betere brandstofregistratie systemen zodat er meer inzicht in de verbruiken 

van materieel wordt verkregen. 
• Maatregel 2: stimuleren van medewerkers voor het juist invullen van de kilometerstanden 

en of draaiuren. 

Verbetering in inzicht 
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Het registreren van het brandstof verbruik aan de pomp en het bijhouden van de uren die 
machines draaien om zo een beter beeld te krijgen van het verbruik per machine of auto. 

Gedegen onderhoud van het machine park en tijdig vervangen van vers/eten/verouderd 
materieel; 

Wij willen met het 'groener' maken van ons inkoopbeleid een C02-reductie bewerkstelligen door 
bij de inkoop actief te letten op de verbruiksgegevens bij zowel de machines als de 
bedrijfswagens 

Controle van alle medewerkers op de projectlocaties door: 
Controles op gedrag bij de dagelijkse werkzaamheden door de uitvoerders & voormannen, 
Beoordeling van het gedrag van de onderaannemers bij de leveranciers beoordeling. 

Maatregelen gericht op duurzamer gebruik mobiele werktuigen; 
De emissiestroom waarop de maatregelen betrekking hebben is het dieselverbruik; 
Goede en regelmatige instructie over het duurzaam gebruik van machines en wagens 
TijdensToo/boxen over het gebruik van het machine en wagenpark (het nieuwe rijden), Instructie 
memo's over maatregelen die mensen kunnen nemen, 
Het laten instrueren van vrachtwagenchauffeurs over 'het nieuwe rijden' tijdens hun Code 95 
opleidingen. 

• Sectorgenoot 1 1 Aannemingsbedrijf Van Ooijen, Woerden 
Zij hebben als doel gesteld om 15% C02 op scope 1 en 2 te reduceren. Dit in een 
tijdsbestek van 15 jaar. 
Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen: 

Enkele voorbeelden van sectorgenoten die in het bezit zijn van het COrbewust Certificaat 
hebben de volgende doelstellingen: 

Vanuit de COrPrestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die 
zowel ambitieus als realistisch zijn. Daarom is voor het opstellen van de doelstelling 
onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. De Hollandse 
IJssel BV schat zichzelf op het gebied van COrreductie in als middenmoter vergeleken met 
sectorgenoten. Dit op grond van de bevindingen van de laatste jaren. Hiervan zijn geen 
meetbare resultaten, maar er is altijd wel heel bewust met energie omgegaan. In 2016 is er 
een nieuwe vrachtwagen aangeschaft, Euro 6. In 2015 een nieuwe kraan met startstop 
systeem en een zuinige motor. Ook tijdens toolboxmetingen is aandacht besteed aan 
verantwoord omgaan met energie. Op basis hiervan zal de reductiedoelstelling gelijk liggen 
aan die van sectorgenoten. Volgens de maatregelenlijst van SKAO behaald De Hollandse 
IJssel BV een overall gemiddelde score van 8-Vooruitstrevend. 

3. 1 Vergelijking met sectorgenoten 

3 Hoofddoelstelling 
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Door middel van toa/boxen en voorlichting bewustwording op gang brengen om het onnodig 
laten draaien van motoren te voorkomen. Overleggen met het personeel om samen te zoeken 
naar reductie van C02. 

Algemeen 
De bedrijfsauto's, vrachtwagens en werkmaterieel word en op termijn vervangen door een 
lichter en zuiniger model. 

Vrachtwagens: 
Brandstofverbruik bij transport reduceren door structurele weekplanning en 
planningssysteem. 
Laad -i.p.v. lostijden aan het personeel doorgeven voor meer rust bij de chauffeurs. 
Chauffeurs meer laten overnachten om onnodige kilometers te voorkomen. 
Chauffeurs d.m.v. cursus, trainingen en tool boxen blijvend coachen op brandstofverbruik. 
Planmatig uitvoeren van onderhoud en reparatiewerkzaamheden. 
Regelmatig controleren van de bandenspanning. 

Machines: 
Bij werkzaamheden op afstand waar mogelijk de machines laten staan. 
Bij aftakas werkzaamheden zo veel mogelijk de ecostand gebruiken. 
Bij vervanging machines aanschaffen die voorzien zijn van loadsensing en onderzoek doen 
naar het gebruik van start stopsystemen. 

7 COrreductiep!an 

• Sectorgenoot 21 Berkhof BV, Scherpenzeel 
Zij hebben als doel gesteld om 5% C02 op scope 1 en 2 te reduceren in 2020 t.o.v. 
het jaar 2014. 
Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen: 
Kantoor: 
Bewuster omgaan met uitprinten en meer digitaal werken. 
Berkhof overweegt om digitaal te gaan factureren. 
Zoveel mogelijk dubbel zijdig uitprinten 
Computers en beeldschermen bij langdurige afwezigheid uitzetten. 
De verlichting zal bij vervanging voorzien worden van led 
verlichting met bewegingsmelders. 
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3.2.3 Scope 2 1 Subdoe!stel!ing e!ektraverbruik kantoren 
Om het elektraverbruik en de bijbehorende COruitstoot te kunnen verlagen zijn maatregelen 
geïnventariseerd die op De Hollandse IJssel BV van toepassing zijn. Op dit moment wordt 
de kantoorruimte, een bouwunit, gehuurd. Deze situatie is niet ideaal en ook niet bedoeld 
voor de langere termijn en wij hopen binnen een aantal jaren zelf een kantoorpand te 
kunnen realiseren. Uiteraard zo energiezuinig mogelijk! 

3. 2. 2 Scope 1 1 Subdoel stelling brandstofverbruik machines en overige bedrijfsmiddelen 
Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan dé hand van de mogelijke 
reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de machines en 
het materieel. Dit is ingeschat op ongeveer 7% reductie in de komende vier jaar. Om naast 
de vrachtauto's ook in zijn geheel tot deze doelstelling te komen zullen er meerdere 
maatregelingen worden genomen, maar hiervoor is meer onderzoek en cijfermatige 
gegevens nodig. 

3. 2. 1 Scope 1 1 Subdoe!stelling brandstofverbruik vrachtwagens 
Om dé scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 
reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de bedrijfsauto's. 
Dit is ingeschat op ongeveer 7% reductie in de komende vier jaar. Deze reductie is 
gerelateerd aan het totaal aantal gereden kilometers. 

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de gereden en geregistreerde 
kilometers van de vrachtauto's, uitgezonderd de Scania, en het dieselolieverbruik. 
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

• Scope 1: 7% reductie in 2020 ten opzichte van 2016 
• Scope 2: nihil% reductie in 2020 ten opzichte van 2016 

Scope 1 en 2 doelstellingen De Hollandse IJssel BV 
De Hollandse IJssel BV wil in 2020 ten opzichte van 2016 7% minder C02 uitstoten 

De Hollandse IJssel BV heeft als doel gesteld om in de komende vier jaar, gemeten vanaf 
het referentiejaar tot aan het jaar Van herbeoordeling, onderstaande COrreductie te 
realiseren. 

3. 2 Hoofddoelstelling 

De Hollandse IJssel BV 
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Uitgevoerd 
2014 
2015 
2016 

Indien nodig 

Uiterlijk december 
2018 
Uiterlijk december 
2018 
Indien nodig 

Planning 
Voorjaar 2017 
Na aanpassing en 
uitbreiding 
tankingensysteem 
Voorjaar 2017 
2017 

C02-reductieplan 

De volgende maatregelen zijn reeds uitgevoerd in de afgelopen jaren: 
Maatregel 
Aanschaf nieuwe energiezuinige kraan 
Peugeot PR, VS-966-K 
Aanschaf nieuwe energiezuinige vrachtauto, EURO 6 

Aanschaf van nieuw materieel (auto, bus, vrachtauto) zo energiezuinig 
mogelijk 
Aanschaf nieuwe schafkeet, overwegen of een keet met zonne-energie een 
optie is. 

Training Het nieuwe Draaien 

Uitzoeken normverbruik diverse auto's, vrachtauto's en machines 
Onderzoek naar het gebruik van synthetische olie en de consequenties 
daarvan 
Training Het Nieuwe Rijden 

Maatregel 
Aanpassing en uitbreiding tankingensysteem 
Houden van toa/box en informeren medewerkers over C02-prestatie/adder 

In onderstaande tabel worden de maatregelen van het huidig reductieplan weergegeven. 

De Hollandse IJssel BV 
<' 
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Budget 
€ 1.000,00 
€ 997,00 

€ 1.997,00 

Eenheid 
20 uur (€ 50,- per uur) 
Jaarlijks 

Omschrijving 
Inzet medewerkers 
Contributie 
Totaal 

• 
Verslagen werkgroep Bedrijfsmiddelen 4 
Verslagen bijeenkomsten Nederland C02 Neutraal 

• 

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 
• Intentieverklaring Nederland C02 Neutraal 

Door De Hollandse IJssel BV wordt deelgenomen aan het initiatief 'Nederland C02 
Neutraal'. Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van 
kennis over COrreductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij 
doet dit middels vierjaarlijkse middagprogramma's en het faciliteren van werkgroep bijeen- 
komsten. Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijks budget voor het initiatief 
Nederland C02 Neutraal aan. 

Stichting Nederland C02 Neutraal 

5. 2 Lopende initiatieven 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn 
voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of 
actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de 
inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een 
ander initiatief. 

Voortgang initiatief 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op 
het gebied van COrreductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een 
actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van 
overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen tegenover de 
auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Actieve deelname 

5. 1 Actieve deelname 

Vanuit de COrPrestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 
keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die 
binnen de branche spelen. 

5 Participatie sector- en keteninitiatieven 

10 COrreductiep/an 
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https:l/www. rijn/and. net! 

http://www. cume/a. nl 

Wij zijn lid van de Cumela! 

http://nlco2neutraa/.nl/ 

De Hollandse IJssel BV heeft zich 
aangemeld bij dit initiatief en is neemt 
deel aan een werkgroep over 
Bedrijfsmiddelen. 

COrreductieplan 

Nederland C02 Neutraal 
Werken aan COrreductie kan ook leuk zijn! Dat is de 
boodschap die de oprichters van het initiatief Nederland C02 
Neutraal haar deelnemers meegeven. Het doel achter het 
initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij 
de verschillende mogelijkheden om COrreductie te 
bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het 
verstrekken van informatie, maar ook door het organiseren 
van bijeenkomsten en werkgroepen. 
Sturen op C02 
Meerjarig initiatief opgezet door Cumela, brancheorganisatie 
voor ondernemers in groen, grond en intra. Uitwisseling van 
informatie en ideeën, onder andere in workshops. Meerdere 
bijeenkomsten per jaar. 
Hoogheemraadschap voor Rijnland 
Het Hoogheemraadschap voor Rijnland werkt actief aan 
innovatie en duurzaamheid, zoals blijkt uit de circa vijftig 
projecten die op de website te vinden zijn. 
Met het oog op een duurzame toekomst innoveert Rijnland 
verder. Innovaties komen voort uit de grote uitdagingen waar 
de waterschappen voor staan. Het klimaat verandert, informa- 
tietechnologie ontwikkelt steeds verder, de "circulaire 
economie" doet zijn intrede. Dit heeft allemaal invloed op de 
omgeving waarin we werken. De innovaties die hieruit volgen 
hoeven niet altijd groots en meeslepend te zijn. Het zijn vaak 
de zogenaamde geleidelijk verbeterde innovaties die het 
verschil maken: verfijningen, prócesinnovaties, voortbouwen 
op het bestaande. Denk aan nieuwe zuiveringstechnieken of 
materiaalgebruik in de versterking van keringen. Rijnland laat 
al veel innovatieve kracht zien, maar werkt ook continu aan 
verbetering. 

Sector- en keteninitiatieven omtrent COrreductie 

Filter onderstaande lijst op enkel relevante initiatieven en vul aan met initiatieven die bekend 
zijn binnen de branche van het bedrijf! Deze inventarisatie van initiatieven dient ook ieder 
jaar in de directiebeoordeling besproken te worden. 

Bijlage A ! Inventarisatie sector- en 
keten initiatieven 

De Hollandse IJssel BV 
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B.1.3 Vergroening wagens en brandstoffen 
./ Aanschaffen van zuinige auto's en werkmaterieel (A- of B-label) 
../ Start-stop systeem, eco-stand en/of motormanagementsysteem op kranen en shovels 

./ Bewustwording van bestuurders over hun rijgedrag vergroten door: 
./ Regelmatig terugkerende aandacht aan Het Nieuwe Rijden/Het nieuwe Draaien 

via toolbox, werkoverleg, etc. 
Verwachte COrreductie op brandstof door correct toepassen van Het Nieuwe Rijden/Het 
Nieuwe Draaien: 5% (op langere termijn) 

B. 1. 2 Efficiënter rijgedrag 
./ Cursus Het Nieuwe Rijden/Het Nieuwe Draaien geven aan medewerkers. Door 

instructies te geven over welke aspecten van het rijgedrag het brandstofverbruik van de 
auto beïnvloeden, leren autobestuurders zuiniger te rijden. 

De verwachte COrreductie op brandstofverbruik: initieel 2,5 -5%. Bij het juist toepassen van 
de cursus kan een besparing van 5% behaald worden . 

B. 1. 1 Algemeen 
./ Zorgen voor een goed registratiesysteem van de tankingèn voor brandstof voor materieel 

en/of aggregaten, zodat het verbruik eenvoudig per machine uit de administratie gehaald 
kan worden. 

12 C02-reductieplan 

Het verminderen van brandstofverbruik zal in combinatie van meerdere manieren/opties 
gerealiseerd moeten gaan worden: het efficiënter, dus zuiniger, rijden/ draaien waardoor 
minder brandstof verbruikt wordt. Bij aanschaf van nieuwe machines/vrachtwagens alleen 
nog energiezuinig. Hieruit volgen een aantal mogelijk te nemen maatregelen. 

Het brandstofverbruik van diesel heeft een aandeel van 98% in de totale C02 footprint van 
De Hollandse IJssel BV. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het dieselverbruik van de 
vrachtwagens en grondverzetmachines, waaronder kranen en hulpmiddelen als trilplaten en 
pompen. Daarnaast wordt er nog gereden met bestelbusjes/bedriifsauto's.. 

B. 1 Reduceren brandstofverbruik 

Dit verslag is een opsomming van allerlei mogelijke COrreductiemaatregelen, benoemd per 
emissiestroom. Dit document dient als inspiratie voor het bepalen van de 
reductiemaatregelen die zullen worden toegepast binnen De Hollandse IJssel BV. Per 
maatregel is een globale indicatie gegeven van het reductiepotentieel. Tevens is er op de 
website van de SKAO de maatregelenlijst ingevuld. Deze zal ook ter inspiratie gelden voor 
het nakomen van de reductiemaatregelen. 

Bijlage B ! Inventarisatie reductiemogelijkheden 

De Hollandse IJssel BV 
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Verwachte reductie op elektraverbruik: niet bekend. 

Indien er een nieuw kantoorpand wordt gebouwd, dan zal dat zo energiezuinig mogelijk zijn. 

B. 2. 1 Reduceren elektra verbruik 
./ Het inkopen van groene stroom nièt SMK-keurmerk. 
·/ Plaatsen van energiezuinige verlichting zoals LED-verlichting of energiezuiniger 

TL-verlichting. 

Het aandeel van het elektraverbruik is 2%. Het terrein, de opstallen, waaronder de 
werkplaats en de unit, waarin ons kantoor is-gevestigd, wordt gehuurd. Op termijn hopen we 
dit in eigendom te verkrijgen en is het de bedoeling dat wij de opstallen gaan slopen en 
nieuw gaan bouwen. In verband hiermee gaan wij dus geen grote investeringen meer doen 
in deze opstallen. 
In de onderstaande alinea's wordt beschreven welke maatregelen er kunnen worden 
genomen om in kantoren, werkplaats/magazijn de COruitstoot te verminderen. 

B. 2 Reduceren Elektraverbruik 

./ Frequent onderhoud in combinatie met Het Nieuwe Rijden, zoals het controleren van de 
bandenspanning 

./ Banden: zuinig label (profiel, weerstand etc.) 

./ Brandstof met optimale verbrandingswaarde aanschaffen 
De verwachte COrreductie is mogelijk enkele procenten 

./ Bouwkeet/schaftruimte verduurzamen 

./ Aanschaf van nieuwe vrachtwagens en machines met Euro 5 of 6 motoren 

De Hollandse IJssel BV ' 
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De Windcentrale: geeft bedrijven en particulieren de mogelijkheid eigenaar van een 
windmolen te worden om zo hun eigen energie op te wekken. 
Windchallenge: produceert kleine plug-and-play windturbines voor het 
opwekken van energie. De turbines kunnen tevens gebruikt worden als acculader. 
Esveld: Ontwikkelaar LED-verlichting als vervanging voor TL. Innovatief concept door de 
mogelijkheid om de LED-verlichting te leasen. Hierdoor directe besparing en maandelijkse 
aflossing op de investering. Geen grote initiële investering nodig. 
Maru Systems: De Groene Aggregaat is een hybride generator die is voorzien van REC 
zonnepanelen en een ingebouwd accupakket, verwerkt in een compacte mobiele unit. Het 
gepatenteerde Maru ELx systeem is een daglichtregeling voor bestaande lichtlijnen in een 
industriële omgeving. Het systeem onderscheidt zich door de verlichting daadwerkelijk uit te 
schakelen. Het Maru ELx systeem verzorgt geheel automatisch het verlichtingsniveau op de 
werkvloer. Daarmee kunnen grote besparingen aan energie en kosten worden gerealiseerd. 
Raedthuys Groep BV: ontwikkelt windenergieprojecten en zorgt daarmee voor levering van 
duurzame energie. 
GreenChoice: Leverancier van groene stroom en groengas. 
Exalius: is een complete dienstverlener op het gebied van duurzame energie. Exalius 
adviseert welk product het beste bij het bedrijf past en regelt eventueel subsidie, fiscaal 
voordeel en financiering. 
MobiSolar: biedt het duurzame alternatief voor een aggregaat. De Mobile Solar Units (MSU) 
gebruiken enkel de zon bij het opwekken van energie. Daarmee kan een reeks apparaten 
van stroom worden voorzien. 
Trending Energy: helpt bedrijven om energie en kosten te besparen zonder dat de bedrijven 
hóeven te investeren in energiebesparende maatregelen. 
DeVention: ontwikkelt innovatieve en duurzame oplossingen om sluipverbruik tegen te gaan 
zoals de SolarBell (deurbel op zonne-energie). 
EnergyAlert: een online service waarmee bedrijven hun energieverbruik kunnen monitoren. 
Climate Neutral Group: helpt bedrijven om duurzamer te werk te gaan in de breedste zin. Dit 
doen zij door inzicht in te geven in de C02 footprint en door advies te geven. 
Calpam: Leverancier van dieselolie. Heeft een samenwerking met Future Fuels Wholesale 
B.V. en daardoor sinds kort een duurzame synthetische diesel, Ssynfuel+. Een uniek 
product dat, samen met de verwante producten in de Eco2Fuel+-productlijn, een hoge 
reductie (tot wel 90%) realiseert op de C02-uitstoot. Dit is de eerste en enige fossielvrije en 
duurzame diesel op synthetische basis die de wereld van milieu en techniek volkomen 
verenigt. 

C.1 Energie 

Bijlage C 1 Duurzame leveranciers 
De Hollandse IJssel BV 
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Lankhorst Recycling Products: Duurzaam gerecycled kunststof 
Sinds 1975 leveren zij innovatieve kunststof producten en diensten die passen in een groene 
en duurzame leefomgeving. Naast kunststof palen en kunststof planken, produceren wij 
onder andere ook kunststof damwanden, beschoeiingen, steigers, gevelpanelen, bruggen, 
straatmeubilair en vlonders uit recycling grondstoffen. 

C.3 Duurzame producten (hout, kunststof) 

Mister Green: Leasemaatschappij met enkel duurzame auto's. 
Zero-e: Bewustwording van reisgedrag & MVO door een serious game. 
Green Star Statistics: helpt bedrijven het verbruik te verbeteren door het rijgedrag van 
bestuurders te meten en te beoordelen. 
Orangegas: Orangegas biedt zowel commerciële tankstations als klein- en grootschalige 
thuistankinstallaties, een concept voor het realiseren van een groengas tankpunt. 

C. 2 Mobiliteit 

De Hollandse IJssel BV 
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