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1 | Inleiding 

In dit document worden de scope 1 en 2 CO2-reductiedoelstellingen van Coolmark 
gepresenteerd en de voortgang van de CO2-reductie beoordeeld. Voorafgaand hieraan is 
de CO2-footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 14064-1 en het GHG-protocol. 

Voor het bepalen van de CO2-reducerendemaatregelen die binnen Coolmark toegepast 
kunnen worden, is eerst een inventarisatie van mogelijke reductiemaatregelen 
uitgevoerd. Deze inventarisatie is als apart tabblad opgenomen in het Excel bestand 
‘CO2-reductiemaatregelen en berekening doelstelling’. Aan de hand van de maatregelen 
die voor Coolmark relevant zijn, is vervolgens het CO2-Reductieplan opgesteld. Hierin 
worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende maatregelen beschreven. 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een 
analyse is uitgevoerd over de voortgang in CO2-reductie 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.  

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. 

1.1 Leeswijzer 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO2-Prestatieladder. Per 
hoofdstuk wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer.   

 
Hoofdstuk in dit document Eis in de CO2-

Prestatieladder 
Hoofdstuk 2: Energiebeoordeling 2.A.3 
Hoofdstuk 3: Doelstellingen 3.B.1 
Hoofdstuk 4: Maatregelen reductieplan 3.B.1 
Hoofdstuk 5: Voortgang CO2-reductie 3.B.1 
Hoofdstuk 6: Participatie sector- en keteninitiatief 3.D.1 en 3.D.2 
Bijlage A 1.D.1 
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2 | Energiebeoordeling  

 
Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken 
van Coolmark 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 CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. De achterliggende 
brongegevens zijn terug te vinden in het excel document “CO2-footprint en voortgang 
reductie Coolmark”.  

2.1 Controle op inventarisatie van emissies 

Een onafhankelijke controle op de emissie-inventarisatie wordt gelijktijdig uitgevoerd met 
de interne audit en wordt in het interne audit rapport opgenomen. 

2.2 Identificatie grootste verbruikers 

De 80% grootste emissiestromen in 2018 van Coolmark zijn: 

 Brandstof wagenpark: 73% 
 Gasverbruik:   27% 

2.3 Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie 

In de footprint van 2018 wordt duidelijk dat er een daling heeft plaatsgevonden in 
vergelijking met het basisjaar 2015. Wanneer de totale uitstoot wordt gerelateerd aan 
het aantal FTE, is er een daling van 31%. Wanneer de totale uitstoot wordt gerelateerd 
aan de behaalde omzet, heeft de organisatie een daling van 63%. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de overstap naar groene stroom in 2017.  Doordat de CO2-emissie als 
gevolg van elektriciteitsverbruik nu ‘0’ is zijn hierop geen besparingen (in CO2-emissie) 
meer te behalen. De twee grootste overblijvende stromen zijn brandstof wagenpark en 
gasverbruik.  
Het brandstofgebruik van het wagenpark is de afgelopen jaren toegenomen. Het 
gasverbruik, gestandaardiseerd tegen het aantal graaddagen, fluctueert over de jaren, 
maar over het algemeen is er een daling geweest in gasverbruik tussen  2015 en 2018.  
Het van belang om concreet in kaart te brengen welke maatregelen Coolmark wil gaan 
uitvoeren, met name door maatregelen te nemen ten aanzien van een of beide grootste 
stromen, om de doelstelling van 7% in 2022 te behalen.  

2.4 Voorgaande energiebeoordelingen 

De afgelopen jaren zijn diverse energiebeoordelingen uitgevoerd, met name op het 
gebied van elektriciteitsverbruik.    

2.5 Verbeterpotentieel 

Het is gebleken dat het brandstofverbruik van het wagenpark van Coolmark nu de 
grootste bijdrage levert aan de CO2-footprint van Coolmark, gevolgd door gasverbruik. 
Dit is te verklaren doordat de werkzaamheden van Coolmark deels buiten plaatsvinden, 
namelijk het bezoek van (potentiële) klanten door medewerkers verkoop buitendienst.  
Overigens is Coolmark op zoek naar een ander gebouw, als gevolg van een reorganisatie, 
waardoor er in het komende jaar/de komende jaren nieuwe reductiemogelijkheden zijn 
voor het gasverbruik.   
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Daaruit is de noodzaak gekomen om momenteel meer inzicht te verkrijgen in het 
brandstofverbruik van de leasewagens van Coolmark.   

De huidige energiebeoordeling gaat dan ook over deze brandstofverbruiken van deze 
lease-auto’s. Hiervoor is een excel “Energiebeoordeling wagenpark Coolmark” ingevuld.  

Het blijkt uit de energiebeoordeling dat het grootste deel van het leasewagenpark van 
Coolmark energielabel A heeft: 14 van de 30 (47%). 

 

We weten echter dat deze energielabels de zuinigheid ten opzichte van een gemiddelde 
auto uit dezelfde grootteklasse weergeeft. Hierdoor kan een kleinere auto met een lager 
energielabel (bijvoorbeeld C) toch zuiniger zijn dan een grotere auto met een hoger 
energielabel (bijvoorbeeld A). 
 
Daarom is ook de CO2-uitstoot per kilometer van de lease-auto’s bekeken. Dit geeft het 
volgende beeld:  
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De meeste auto’s (19, 68%) hebben een geregistreerde CO2-emissie volgens 
fabrieksopgave tussen de 101 en 150 g CO2 per kilometer. Dit wordt gevolgd door 7 
auto’s (25%) tussen de 51 en de 100 g CO2 per kilometer en 2 auto’s (7%) zelfs tussen 
de 0 en 50 g CO2 per kilometer. Dit zijn een hybride Mitsubishi Outlander en een hybride 
Volkswagen Golf.  

Overigens blijkt het werkelijk verbruik van deze twee wagens 53% respectievelijk 44% 
hoger te liggen dan het verbruik volgens fabrieksopgave. Het gemiddelde werkelijke 
brandstofverbruik ligt 43% hoger dan het verbruik volgens fabrieksopgave. Daarmee 
moeten we dan wel rekening houden bij de interpretatie van de CO2-emissie van de 
verschillende lease-auto’s. 

 
Verbetering in inzicht 

Om in de toekomst een beter inzicht in het leasewagenpark te krijgen, kan het volgende 
verbeterd worden: 

 Maatregel 1: Stimuleren van medewerkers voor het juist invullen van de 
kilometerstanden 

 Maatregel 2: Periodiek de energiebeoordeling van het leasewagenpark herhalen, 
om meer inzicht te verkrijgen en de resultaten (opnieuw) terug te koppelen naar 
gebruikers. 

Reductiepotentieel 

De volgende mogelijkheden zijn uit de analyse naar voren gekomen om de CO2-uitstoot 
verder te reduceren: 

 Maatregel 1: Verduurzamen wagenpark door instellen plafond voor CO2-uitstoot in 
leasebeleid (bijvoorbeeld max uitstoot tussen 51-100 g/km -overigens zijn er al 
redelijk wat auto’s die vallen in deze klasse) en zuiniger type brandstoffen. Dit zal 
in combinatie moeten gebeuren met het evalueren en bijsturen van de huidige 
leasecontracten en arbeidscontracten.  

 Maatregel 2: (Opnieuw) Competitie tussen gebruikers 
 Tips geven aan de medewerkers om zuiniger te rijden 

Als laatste is het van belang om: 

 Laadpalen voor elektrische auto's bij het nieuwe pand van Coolmark te plaatsen 

Bovenstaande maatregelen zijn opgenomen in het CO2-Reductieplan. 
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3 | Doelstellingen 
 

Aan de hand van voorgaande hoofdstukken wordt bepaald of de reeds opgestelde 
doelstellingen nog steeds actueel zijn, of dat deze mogelijk aangepast (aangescherpt of 
juist afgezwakt) moeten worden, teneinde ambitieus én realiseerbaar te blijven. Dit 
wordt in de volgende alinea’s verder beschreven. Aanpassingen aan de doelstellingen 
worden ook besproken in het managementoverleg. 

3.1 Vergelijking met sectorgenoten 

Vanuit de CO2-Prestatieladder 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. Coolmark 
schat zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als een voorloper vergeleken met 
sectorgenoten.  
Dit op grond van een vergelijking met wat er zoal aan energiebesparing wordt gedaan in 
de sector.  Op basis hiervan zal de reductiedoelstelling lager liggen dan die van 
sectorgenoten. Volgens de maatregelenlijst van SKAO behaald Coolmark een overall 
gemiddelde score van ‘A-Standaard’.  

Er is één sectorgenoot gevonden, Centercon, die in het bezit is van het CO2-bewust 
Certificaat. Zij geven aan dat de doelstelling was om in 2018 ten opzicht van 2013 
33,9%/fte te besparen. Dit werd met name ingevuld door een overstap naar groene 
stroom (eigen zonnepanelen). Daarnaast werd er vooral gewerkt aan brandstofverbruik 
van het wagenpark en materieel. Een nieuwe doelstelling is nog niet gepubliceerd. 

Er zijn daarnaast acht sectorgenoten zonder dit certificaat vergeleken, waaronder de 
twee zusterbedrijven van Coolmark in Nederland:  

 Hiervan blijkt er slechts 1 sectorgenoot een CO2-reductiedoelstelling te hebben: 
het zusterbedrijf van Coolmark, ECR Nederland. Zij geeft aan 10% CO2- uitstoot 
te willen reduceren ten opzichte van 2010. Er wordt echter niet aangegeven in 
welk jaar dit bereikt moet zijn en welke maatregelen ingezet worden.  

 1 Sectorgenoot geeft aan naast met energieverbruik en gebruik van natuurlijke 
koudemiddelen gerelateerd aan producten, ook aan interne energiebesparing 
wordt gewerkt. Hier wordt geen doelstelling voor aangegeven. 

 2 sectorgenoten noemen energieverbruik en het gebruik van natuurlijke 
koudemiddelen van producten in relatie tot milieu: Frigotechniek Nederland en 
Wasco. 

 De overige 4 sectorgenoten (Koelgroothandel van Tol, Wehako, Gafko-Altron en 
ook het zusterbedrijf van Coolmark Uniechemie) benoemen energiebesparing of 
reductie van CO2-uitstoot niet op hun website. 
 

3.2 Hoofddoelstelling 

Coolmark heeft als doel gesteld om in de komende drie jaar, gemeten vanaf het 
referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te 
realiseren. 

Scope 1 en 2 doelstellingen Coolmark 
Coolmark wil in 2022 ten opzichte van 2018 10 % minder CO2 uitstoten 

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan het aantal FTE om de voortgang in 
CO2-reductie te monitoren.  
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Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

Scope 1: 10% reductie in CO2-uitstoot in 2022 ten opzichte van 2018 per fte 
Scope 2: 0,1% reductie in CO2-uitstoot in 2022 ten opzichte van 2018 per fte, aangezien 
hier maar een miniem reductiepotentieel is, na de overstap naar groene stroom. 

3.2.1 Scope 1 | Subdoelstellingen brandstofverbruik leasewagens 

Om de 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 10% reductie in de komende vier jaar. Deze 
reductie wordt gerelateerd aan het totaal aantal gereden kilometers. 
 
Daarbij is de doelstelling om het deel van het wagenpark dat rijdt op niet-fossiele 
brandstoffen van 21% naar minimaal 35% te brengen. 

 

3.2.2 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik 

Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 
maatregelen geïnventariseerd die op Coolmark van toepassing zijn. Dit is ingeschat op 
een verlaging van het verbruik van 10% in de komende vier jaar. Om dit te kunnen 
monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal graaddagen. 

3.2.3 Scope 2 | Subdoelstelling zakelijk (vlieg)verkeer 

Om het aantal afgelegde kilometers met privéauto’s en het vliegverkeer terug te dringen 
is bekeken welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren.  Dit heeft tot de doelstelling 
geleid de komende vier jaar de CO2-uitstoot met 4% te reduceren door de inzet van 
privéauto’s en 2% door reductie van vliegverkeer.  
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4 | Maatregelen reductieplan 

In onderstaande tabel worden de maatregelen van het reductieplan weergegeven.  

Maatregel Planning 
Gasverbruik  
Bij aangaan van een nieuw huurcontract voor huisvesting 
Coolmark, energiezuinigheid (minimaal label C) als 
voorwaarde stellen en/of aanvullende maatregelen nemen 
(bijv. gasloos, goed geïsoleerd (muren, dak, vloer, ramen), 
goede zonwering, warmtepomp ipv HR-ketel/zonneboiler, 
goed ingestelde klimaatinstallatie (GBS) en ventilatie, gebruik 
maken van warmte- en koudeopslag) 

2019-2020 

Verbruik brandstoffen  
(Opnieuw) Bijhouden verbruik en CO2-uitstoot/km per auto en 
terugkoppelen naar gebruiker. Hiervoor is het nodig om 
medewerkers te stimuleren kilometerstanden (juist) in te 
vullen en een energiebeoordeling van het leasewagenpark 
periodiek te herhalen.  

2019-2020 

(Opnieuw) Competitie tussen gebruikers  2020 
Tips geven aan de medewerkers om zuiniger te rijden  2019-2022 
Inkoopbeleid leasewagens bijstellen: max uitstoot tussen 51-
100 g/km, zuiniger type brandstoffen in combinatie met 
huidige leasecontracten en arbeidscontracten evalueren en 
bijsturen  

2021 

Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's bij nieuwe 
pand Coolmark  

2019-2020 

Elektriciteitsverbruik  
Nagaan welk type verlichting toegepast wordt in huidige pand 
Coolmark en bij vervanging LED of TL T5 toepassen  

2019 

Nagaan of de verlichting in de lift aan blijft staan en zo ja, 
laten plaatsen schakeling (afh. van benodigde investering) 

2019 

Bij aangaan van nieuw huurcontract voor huisvesting 
Coolmark, energiezuinigheid als voorwaarde stellen of zelf 
realiseren, bijv. LED-verlichting (ook voor noodverlichting), 
bewegingssensoren, gebruik elekticititeit op basis van 
hernieuwbare energie (zonnepanelen, continueren inkoop 
groene stroom)  

2019-2020 

Zakelijke kilometers prive-auto’s en vliegverkeer  
Stimuleren OV en (elektrische) fiets voor zakelijk vervoer 2019-2022 
Mogelijk inzetten van een deelauto met brandstof met lagere 
CO2-uitstoot (elektrisch, biodiesel uit afgewerkte olie of groen 
gas)  

2020-2022 

Afspraken maken over minimale afstanden en reistijd voor 
vluchten (b.v. minder dan < 5 uur is trein verplicht)  

2019-2022 
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5 | Voortgang CO2-reductie 

In onderstaand figuur 1 is de voortgang van de CO2-uitstoot binnen scope 1 en 2 van 
Coolmark opgenomen, per half jaar voor de periode van de doelstelling 2015-2018.  

 

Figuur 1 |  Voortgang van de CO2-uitstoot 2015-2018 per half jaar 

De resultaten per jaar sinds het begin van de start met de CO2 Prestatieladder door 
Coolmark worden weergegeven in figuur 2. 

 

Figuur 2 Voortgang van de CO2-uitstoot 2011-2018 per jaar 
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Aangezien de hoofddoelstelling per fte is geformuleerd, is ook de CO2-uitstoot per fte (per 
jaar) gemonitord, zie figuur 3. 

 

Figuur 3 Voortgang van de CO2-uitstoot/fte 2015-2018 per jaar 

De doelstelling was: 5% reductie in CO2-uitstoot per fte in 2018 ten opzichte van 2015. 
Zoals te zien is in figuur 3 en tabel 1 is er een reductie van ruim 25% geweest in plaats 
van 5%. De doelstelling is daarmee ruimschoots behaald. 
 

2015_1 2015 2016_1 2016 2017_1 2017 2018_1 2018 
Absolute CO2 
uitstoot in % 
(per half jaar) 

100,00% 112,46% 105,28% 105,69% 71,26% 85,19% 97,37% 

Totale 
tonnage CO2-
uitstoot per 
jaar 

327,68   329,14   267,47   275,96 

Kengetal 
(fte) op 
jaarbasis 

59,4   58,6            
60,15 

           
66,83 

Relatieve 
CO2 uitstoot 
in ton/fte: 

              
5,52 

  
            

5,62 
  

           
4,45 

  
           

4,13 

Relatieve 
CO2 uitstoot 
in %/fte: 

100,00%   101,82%   80,61%   74,85% 

Verwachting: 100,00%   98,33%   96,63%   95,00% 

Naast de evaluatie van de voortgang van de totale scope 1 en 2, is de hoofddoelstelling 
ook uitgesplitst per emissiestroom om zodoende doelstellingen te formuleren die 
gedetailleerder en beter meetbaar zijn. Ieder half jaar, tijdens de evaluatie van het 
reductieplan, zal hieronder per subdoelstelling de voortgang in CO2-reductie beschreven 
worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de verzamelde emissiegegevens 
betreffende scope 1 en 2. 
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5.1.1 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik wagenpark 

Hiervoor was de subdoelstelling: 2% reductie door brandstofverbruik van het wagenpark 
in 2018 ten opzichte van 2015 in ton CO2/fte. 
In 2015 was de CO2-uitstoot wagenpark/fte: 123,5 (leasewagens)+ 1,61 (privé-auto’s) 
ton CO2/ 59,4 fte= 2,1 

In 2018 was de CO2-uitstoot wagenpark/fte: 197 (leasewagens) + 6,35 (privé-auto’s) 
ton CO2/ 63,2 fte = 3,2 

Er is dus geen reductie gerealiseerd, maar een toename van 52%. Dit is grotendeels te 
verklaren door het toename van het aantal leasewagens: in 2016 waren dit er nog 20, in 
2017: 23 en in 2018: 28. Er zijn dan ook relatief meer medewerkers verkoop 
buitendienst in dienst in 2018 én de omzet is toegenomen van 38 naar 51 mln Euro. 
Daarnaast wordt er in het kader van de reorganisatie ook meer gereden naar de 
verschillende zusterondernemingen en de toekomstige locatie van een deel van de 
bedrijfsactiviteiten in Oirschot. 

5.1.2 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik 

Deze subdoelstelling was: 4% reductie door gasverbruik in 2018 ten opzichte van 2015 
in ton CO2, met een correctie in graaddagen. 
In 2015 was de CO2-uitstoot door het gasverbruik/fte: 73,8 ton CO2/59,4 fte=1,24. 
Gecorrigeerd voor graaddagen was dit: 15,11/29,4= 0,51  
 
In 2018 was de CO2-uitstoot door het gasverbruik/fte: 67,0 ton CO2/63,2 fte=1,06 
Gecorrigeerd voor graaddagen was dit 13,26/63,2= 0,21 
 
Ongecorrigeerd was er een reductie van 15%. Gecorrigeerd voor graaddagen was dit 
zelfs een reductie van 60%. Deze doelstelling is ruimschoots behaald. De nieuwe 
instellingen van de heater in het magazijn en de wijzigingen van de instellingen op 
kantoor blijken zijn vruchten afgeworpen te hebben.  

5.1.3 Scope 2 | Subdoelstellingen elektraverbruik 

Deze subdoelstelling was: 1% reductie in elektraverbruik in 2018 ten opzichte van 2015 
in ton CO2 per fte.  
In 2015 was de CO2-uitstoot voor het elektraverbruik/fte: 112,0 ton CO2/59,4 fte= 1,89. 

In 2018 was de CO2-uitstoot voor het elektraverbruik/fte: 0 ton CO2/63,2 fte=0 
Dit is een reductie van 100%. Dit komt door de overstap naar groene stroom (wind uit 
Nederland) in 2017. De doelstelling is hiermee ruimschoots behaald. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat als de overstap naar groene stroom niet was gemaakt, de CO2-
uitstoot/fte 151,9 ton CO2/63,2 fte=2,40 was geweest. Dat zou dan een toename van 
27% zijn geweest. Ondanks dat in CO2-uitstoot hier niet meer op te besparen valt, is er 
wel ruimte voor besparing van (de hernieuwbare) energie. 

Daarnaast was er een subdoelstelling voor het gebruik van duurzame energie van een 
stijging van 10% in 2018 ten opzichte van 2015. In 2018 werd er volledig gebruik 
gemaakt van duurzame energie. Aangezien dit in 2015 0 was, is de stijging 100%. 
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6 | Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder 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. 

6.1 Actieve deelname 

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 CO2-reductie 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. 

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. 

6.2 Lopende initiatieven 

Door Coolmark wordt deelgenomen aan IcDuBO, DuurzaamGebouwd, Innovation Quarter 
en DHPA.  

IcDuBO 
Coolmark is sinds juni 2013 participant bij het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen 
(ICDuBo). Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen is met 2000 m² het concrete 
kenniscentrum voor duurzaam bouwen en informeert partijen uit de bouw- en vastgoed 
over alle relevante, actuele duurzaamheidsaspecten. Zie voor een uitgebreide 
omschrijving van de doelstellingen (beperking van de energievraag, beperking van de 
vraag naar grondstoffen, gebruik van duurzame bronnen, efficiënt gebruik van eindige 
bronnen) de website: www.icdubo.nl  
 

Coolmark wordt als participant actief deelnemer bij Meet&Greet bijeenkomsten. Bovendien 
wordt betrokken bij duurzame coalities vanuit ICDuBo. 

DuurzaamGebouwd 
Duurzaam Gebouwd is hét integrale platform voor de bouw- en vastgoedsector. 
 
De missie van platform Duurzaam Gebouwd is de samenwerking in de integrale bouw- en 
vastgoedsector een grote stap vooruit te helpen. Dit doet Duurzaam Gebouwd door drie 
concrete stappen: communiceren, verbinden en activeren. 
 
Coolmark is in 2015 partner geworden van Duurzaam Gebouwd. 
 

Verband met gerelateerd aan de door het bedrijf geïdentificeerde en in kaart gebrachte 
energiestromen: Klimaattechniek in de gebouwde omgeving is de corebusiness is van het 
bedrijf en hier de grootste impact licht van Coolmark om CO2 te reduceren. Koeling en 
verwarming is ook één van de grootste energiestromen in de eigen bedrijfsactiviteiten 
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InnovationQuarter 
InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. 
InnovationQuarter investeert in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert 
buitenlandse ondernemingen bij vestiging in Zuid-Holland en organiseert samenwerking 
tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt 
InnovationQuarter de provincie samen met het bedrijfsleven tot één van de meest 
innovatieve regio’s van Europa. 
 
Verband met gerelateerd aan de door het bedrijf geïdentificeerde en in kaart gebrachte 
energiestromen: CleanTech en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s binnen het 
Innovation Quarter. Kennis over nieuwe technieken, zoals verduurzaming van mobiliteit, 
worden hier gedeeld. Zo heeft Coolmark in 2015 een project uitgevoerd op het gebied 
van monitoring van rijgedrag wat leidt tot CO2-reductie van één van de belangrijkste 
energiestromen ‘zakelijk verkeer’. De kennis van de techniek hiervoor is opgedaan 
tijdens een bijeenkomst van InnovationQuarter. 
 
DHPA 
Coolmark is lid van en neemt deel in het bestuur van de DHPA. De Dutch Heat Pump 
Association (DHPA) is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van 
warmtepompen in de woningbouw en utiliteit. De DHPA draagt bij aan een 
verduurzaming van de gebouwde omgeving, in lijn met de landelijke doelstellingen ten 
aanzien van CO2-emissiereductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare 
energie.  
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In 2018 is er deelgenomen aan Building Holland van DuurzaamGebouwd:  

Building Holland    Huibert Baak   april 2018   
Doel: Promotie duurzaam systeem 
 Q-ton. 
Doelgroep: Adviseurs, installateurs, en  
klanten 
 
Building Holland    Arnout Filé   april 2018   
Doel: Presentatie energieverbruik  
warmtepompen en uitdagingen  
gebruik koudemiddelen. 
Doelgroep: Adviseurs, installateurs, en  
klanten  
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Bijlage A | Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
 
Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 
IcDuBO 
Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) is 
met 2000 m² het concrete kenniscentrum voor 
duurzaam bouwen en informeert partijen uit de bouw- 
en vastgoed over alle relevante, actuele 
duurzaamheidsaspecten. Zie voor een uitgebreide 
omschrijving van de doelstellingen (beperking van de 
energievraag, beperking van de vraag naar 
grondstoffen, gebruik van duurzame bronnen, efficiënt 
gebruik van eindige bronnen).  
 

Coolmark neemt deel aan dit 
initiatief.  
 
 
www.icdubo.nl 
 

Duurzaamgebouwd.nl  
Een platform voor kennisdeling en innovatie op het 
gebied van duurzaam bouwen. 
 

Coolmark neemt deel aan dit 
initiatief.  
 
http://www.duurzaamgebouwd.nl 
 

InnovationQuarter 
InnovationQuarter is de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. 
InnovationQuarter investeert in vernieuwende en 
snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse 
ondernemingen bij vestiging in Zuid-Holland en 
organiseert samenwerking tussen innovatieve 
ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo 
ontwikkelt InnovationQuarter de provincie samen met 
het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve 
regio’s van Europa. 
 

Coolmark neemt deel aan dit 
initiatief.  
 
https://www.innovationquarter.nl
/ 

DHPA 
Coolmark is lid van en neemt deel in het bestuur van 
de DHPA. De Dutch Heat Pump Association (DHPA) is 
de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs 
van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit. De 
DHPA draagt bij aan een verduurzaming van de 
gebouwde omgeving, in lijn met de landelijke 
doelstellingen ten aanzien van CO2-emissiereductie, 
energiebesparing en gebruik van hernieuwbare 
energie.  
 

Coolmark neemt deel aan dit 
initiatief.  
 
https://dhpa-online.nl/ 

Nederland CO2 Neutraal 
Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de 
boodschap die de oprichters van het initiatief 
Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers meegeven. 
Het doel achter het initiatief is het actief informeren en 
betrekken van bedrijven bij de verschillende 
mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit 
wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken 
van informatie, maar ook door het organiseren van 
bijeenkomsten en werkgroepen. 
 

 
http://nlco2neutraal.nl/ 
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Duurzameleverancier.nl  
Sectorinitiatief van Movares. Samen met andere 
marktpartijen uit de sector (van ingenieursbureaus tot 
aannemers) bouwt Movares aan een platform van 
partijen die hun leveranciers actief ondersteunen in 
het opzetten en uitvoeren van duurzame 
bedrijfsvoering, te beginnen door bij de belangrijkste 
leveranciers na te vragen wat zij op dit gebied al doen. 
 

https://www.duurzameleverancier
.nl/ 
 

DGBC  
De Dutch Green Building Council (DGBC) is een 
onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar 
blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving 
in Nederland. 
 

https://www.dgbc.nl/ 
 

Lean and Green 
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor 
bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door 
Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien 
naar een hoger duurzaamheidsniveau door 
maatregelen te nemen die niet alleen kosten 
besparen, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 
 

http://lean-green.nl/ 
 

Beter Benutten 
Een platform van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu naar aanleiding van het programma Beter 
Benutten. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit 
programma samen innovatieve maatregelen om de 
bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. 
 

http://www.beterbenutten.nl/ 
 

Leaders for Nature 
Een Programma van IUCN NL dat tot doel heeft het 
Nederlandse bedrijfsleven te helpen verduurzamen 
met bijzonder oog voor biodiversiteit. Vanaf 2016 
gaan ze de samenwerking met bedrijven intensiveren 
via langlopende individuele partnerschappen. 
 

https://www.iucn.nl/actueel/terug
blik-10-jaar-leaders-for-nature 
 
 

Groencollectief  
Groencollectief Nederland is een landelijk 
samenwerkingsverband van regionaal opererende 
zelfstandige ondernemers, allen toonaangevend op het 
gebied van professionele groenvoorziening. Door 
samenwerking op het gebied van marktbewerking, 
kennisdeling, CO2-reductie, innovatie en inkoop 
versterkt Groencollectief Nederland haar positie 
alsmede de positie van haar zakelijke relaties. 
Kortom: gebundelde krachten om samen te werken 
aan een groene toekomst. 
 

http://www.groencollectiefnederla
nd.nl/ 
 
 

Sturen op CO2 

Meerjarig initiatief opgezet door Cumela, 
brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond 
en infra. Uitwisseling van informatie en ideeën, onder 
andere in workshops. Meerdere bijeenkomsten per 
jaar. 
 

https://www.cumela.nl/cursus/br
andstof-co2/sturen-op-co2-
sectorinitiatief 
 

Platform Groene Netten  
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Alle infrabeheerders (Enexis, Gasunie, Alliander, 
Stedin, TenneT, KPN  en ProRail) hebben vanuit hun 
rol een duidelijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De verduurzaming van de 
samenleving is een uitdaging die uitstekend past 
binnen de activiteiten van de infrabeheerders. Zij 
kunnen de duurzame ontwikkeling vanuit de eigen 
ketenpositie, in samenwerking met leveranciers, 
versnellen door bewust om te gaan met 
emissiereductie en de migratie naar circulair 
materiaalgebruik. Gezien de grote collectieve impact 
van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, 
draagt dit direct bij aan significant lagere CO2-uitstoot 
in Nederland en de kanteling naar een circulaire 
economie. 
 

http://www.groenenetten.org/nl/ 
 
 

Aanpak Duurzaam GWW 
Een samenwerkingsverband tussen marktpartijen, 
overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten. Gericht 
op de Spoor en Grond-, Weg- en Waterbouwsector. De 
kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen 
van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege 
planfase en het streven naar een optimale balans 
tussen People, Planet en Profit. Het meewegen van 
duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project 
draait om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van 
ambities en deze door te geven naar de volgende 
projectfase. 
 

http://www.duurzaamgww.nl/ 
 

Railforum Netwerk/ CO2-visie 2050 
Railforum bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke 
kennisnetwerk van ruim 85 bedrijven en organisaties 
die actief zijn in de brede railsector. In november 2015 
is er een doorstart gemaakt en hebben alle grote 
stakeholders uit de sector de CO2-visie 2050 
ondertekend. Een stuurgroep in samenwerking met 
Climate Neutral Group beoogt de hele sector te 
betrekken door elk bedrijf te ondersteunen in het 
aanmaken van een footprint en het zetten van de 
eerste stappen op de CO2-Prestatieladder. Met als doel 
dat er een complete footprint van de hele sector 
ontstaat. 
 

https://www.railforum.nl 
 

InnoRail 
Een netwerk dat zich richt op verbeteringen en 
innovaties in het assetmanagement domein van 
ProRail. Dit domein is voortdurend in verandering door 
uitbreiding, vervanging, nieuwe interne en externe 
ontwikkelingen en nieuwe eisen. Het domein staat 
voor een voortdurende opgave zich aan te passen en 
haar prestaties te verbeteren. Het netwerk maakt deze 
ontwikkelingen proactief bespreekbaar. Het behandelt 
in dit kader thema’s, vraagstukken inzake techniek-, 
proces- en productinnovatie ter bevordering van 
duurzaam en economisch assetmanagement. 
Doelstelling is om technische en procesmatige 

https://www.railcenter.nl 
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innovaties rondom het werkveld van beheer en 
onderhoud te bevorderen. 
 
Nederland ICT – Milieu stichting 
Stichting ICT Milieu is onderdeel van Nederland ICT en 
organiseert met Wecycle de inzameling en verwerking 
van ruim 12 miljoen kg afgedankte ICT-apparatuur. 
ICT Milieu neemt de deelnemers zo veel mogelijk werk 
uit handen en is de spreekbuis van de ICT-sector als 
het op milieu aankomt. 
ICT-inzamelsysteem 
ICT Milieu zorgt voor de monitoring van de 
hoeveelheid ingezameld ICT-afval en de verplichte 
rapportage aan het nationaal WEEE-register. We 
publiceren jaarlijks het inzamelresultaat in de ICT 
Milieumonitor. 
 

https://www.nederlandict.nl/diens
ten/ict-milieu/ 
 

Climate Neutral Group 
Climate Neutral Group is met een groep bedrijven aan 
de slag met klimaatneutraliteit: de Coalition of the 
Doing. Hierin wordt aan een klimaatneutrale(re) 
bedrijfsvoering gewerkt en concrete CO2-reductie. De 
groep laat zien dat het nú tijd is om tot actie over te 
gaan! Alle deelnemers werken actief mee aan het 
behalen van het Klimaatakkoord en willen daarmee 
anderen inspireren. 
 

https://www.climateneutralgroup.
com/ 
 

Low Car Diet – stichting Urgenda 
Low Car Diet is de grootste duurzame 
mobiliteitswedstrijd in Nederland tussen bedrijven en 
collega's onderling. Het Low Car Diet brengt bedrijven, 
Organisaties en medewerkers in aanraking met 
verschillende vormen van duurzaam vervoer. 
Workshops en online tools leveren informatie over 
CO2-reductie. 
 

http://www.lowcardiet.nl/ 
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