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1 Inleiding 
 
Elenbaas 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 
hieruit is naar voren gekomen dat het Cumela initiatief een goed en passend initiatief 
is. Ook is er nog gekeken naar een initiatief van Nederland CO2 neutraal, maar dit sluit 
minder goed aan dan het initiatief van Cumela. 
 
 
 

2 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 3.0. 
 
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. 
 
Op 26 maart 2019 is deelgenomen aan een bijeenkomst, die als zeer leerzaam was 
ervaren door de COF en waarbij de inzichten van de directeur zijn toegenomen. Men 
name in de onderlinge contacten is veel kennis vergaard en ook zijn zaken met 
betrekking tot het werken met een EPM-systeem kenbaar gemaakt aan derden. 
 
Tijdens de bijeenkomst van 5 juni kon de COF jammer genoeg niet aanwezig zijn, 
vanwege vakantie. Wel heeft de COF het jaarcongres op dinsdag 19 november in 
Achterveld bezocht bij de Mechan Groep. De Mechan Group is de destribiteur voor 
zowel de Massey Ferguson en de Valtra. 2 merken die wij in gebruik hebben binnen 
ons bedrijf. Naast een verhelderende presentatie van de Mechan Group kwamen ook 
interessante sprekers als dhr. Jan Rotmans aan bod en Annemiek Lauwerijssen, 
Manager binnen de SKAO.  
 

 

3 Vervolg initiatief 
 
Elenbaas 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.Op 3 juni aanstaande volgt er een online workshop 
van het sectorinitiatief, sturen op Co2. Als alles meezit zal onze COF hier weer aan 
deelnemen. 
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4 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 € 245,00 €    245,- 

Totaal € 2.745,- 


