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Inleiding 

 
De Coremans Groep heeft nagegaan met de externe adviseur welke initiatieven er zijn 
op het gebied van CO2-reductie met behulp van het overzicht op de website van het 
SKAO en informatie uit de markt en hieruit is naar voren gekomen dat het Cumela 
initiatief het beste initiatief is en dat dit nog het beste aansluit op dit moment. 
 
 

Omschrijving van het initiatief 
 
Hieronder is beschreven wat de actieve deelname aan initiatief Sturen op CO2 van 
CUMELA  
Deze actieve deelname is conform de eisen van de CO2-Prestatieladder 3.1. 
 
CUMELA Nederland is een sectorinitiatief gestart voor haar leden en niet-leden in de 
sector of de branche opdat zij in gezamenlijkheid kunnen werken aan het reduceren 
van hun CO2-emissie en hun doelstellingen hierin kunnen realiseren. 
 
Dit sectorinitiatief heeft tot doel CUMELA-leden te ondersteunen om de eisen die de 
norm stelt gezamenlijk op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te 
nemen aan dit meerjarige initiatief krijgen de deelnemers een uitgebreide stroom aan 
informatie over uiteenlopende ideeën, worden nieuwe ideeën onderzocht en uitgewerkt 
en beoordeeld op de haalbaarheid. 
 
Van alle bijeenkomsten wordt verslag gedaan met presentielijsten. De resultaten 
worden verspreid via het ledenblad “grondig”, de CUMELA-nieuwsbrief, mailings naar 
niet-leden van CUMELA die wel deelnemen aan het initiatief en via onze eigen 
website. Ook zijn er nieuwsbrieven. 
 
Vanwege het coronavirus was de bijeenkomst van maart 2020 uitgesteld naar 3 juni 
2020 in de vorm van een online bijeenkomst waaraan is deelgenomen. Naar aanleiding 
hiervan is een huiswerkopdracht gemaakt, waar de voortgang moest worden 
aangegeven bij de Coremans Groep van de acties op de gebieden van: 

• Mensen & gedrag 

• Techniek & materieel 

• Huisvesting 

• Logistiek 

• Samenwerking 
 
Op 17 september 2020 is ook fysiek deelgenomen door de directeur (COF) aan de 
bijeenkomst in Hoeven. Waar nodig zijn de huiswerkopdrachten uitgevoerd en is actief 
deelgenomen aan de discussies. 
 
Op dinsdag 19 januari 2021 heeft het jaarcongres plaatsgevonden waaraan de 
directeur (COF) heeft deelgenomen. 
Ook hebben we al de benodigde gevraagde informatie naar TNO opgestuurd. 
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Het programma zag er als volgt uit: 
 

1.   We zijn te gast bij Holthausen Clean Technology in Groningen die ons live een 
rondleiding geeft in de fabriek waar de waterstofmotoren worden geproduceerd. We 
krijgen een actueel beeld van de waterstoftoepassingen voor het materieel in de 
cumelasector.   

2. Vanaf locatie in Utrecht praat Viola Salemans en haar collega’s van de gemeente ons 
bij over het Schone Lucht Akkoord en de ambities van de gemeente Utrecht om 
samen met ons in goed overleg het transitiepad verder in te slaan naar 2030.  

3. Nico Willemsen, Beleidsmedewerker Grondverzet & Cultuurtechniek informeert ons 
over de ontwikkelingen rond de Groene Koers en verdere samenwerking met het 
sectorinitiatief Sturen op CO2.  

 
Op 21 april 2021 is op afstand door Jürgen de Jong in plaats van Bram Coremans 
deelgenomen aan een bijeenkomst. Hierbij is de nieuwe norm doorgenomen en zijn 
resultaten met betrekking tot de benchmarking doorgenomen. 

 
Verder is hierdoor de kennis en kunde van de directeur (COF) en andere deelnemers 
verder toegenomen en ook het leren van de andere deelnemers zal bij een volgende 
bijeenkomst, zonder de corona maatregelen nog meer effect hebben is de verwachting. 
 
Aan de volgende bijeenkomst zal zeker weer worden deelgenomen of het moet echt 
niet passen in de agenda van de directeur (COF). 

 
Vervolg initiatief 

 
De Coremans Groep zal dit initiatief voortzetten, omdat er zeker toegevoegde waarde 
in de bijeenkomsten en de aanwezige werkgroepen met name op de reductie van het 
dieselverbruik voor het materieel. 
 
 

Budget 
 

Hieronder zijn de budgetten voor initiatieven weergegeven. Daarnaast zijn  in het 
energiemanagementplan budgetten voor andere investeringen en maatregelen 
weergegeven. 

 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Jaarlijkse bijdrage Cumula en overige 

kosten tijdens de bezoeken en de 

werkgroepen 

1 maal € 2500,- € 2.500,- 

Afdracht SKAO 1 maal € 500,00 €    500,- 

Totaal € 3.000,- 

https://www.holthausen.nl/clean-energy-solutions
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/beleid-luchtkwaliteit/
https://www.degroenekoers.nl/

