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Actieve deelname sector-initiatief (3.D.1) 
 
Dit document beschrijft de actieve deelname van C. Kamer en Zn. BV  aan initiatief CO2-prestatieladder niveau 3. 
Deze actieve deelname is conform de eisen van de CO2-Prestatieladder 3.0 De directie van C. Kamer en Zn. BV 
wenst haar MVO beleid vast te leggen in een managementsysteem volgens het ISO 9001 / V.C.A.** zorgsysteem 
en het managementsysteem volgens de normering CO2 prestatieladder 3.0 trede 3. Doelstelling hierbij is het 
onderhouden van een continu verbeterproces binnen de organisatie m.b.t. de kwaliteit van de activiteiten, 
leveringen, veiligheid, gezondheid, milieudoelstellingen en CO2 reductie. Om dit beleid te kunnen realiseren stelt 
de directie adequate middelen ter beschikking. Hierbij wordt voldaan de eisen van de CO2-Prestatieladder 3.0: 

 Aantoonbare deelname bijeenkomsten;  

 Publiekelijk uitdragen van het initiatief; 

 Aanleveren van informatie aan het initiatief. 

C. Kamer en Zn. BV neemt actief deel aan twee initiatieven, die in dit document beknopt beschreven worden. 
 
C. Kamer en Zn BV wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en 
initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden 
uitgenodigd om contact op te nemen. 

Initiatief 1. 

C. Kamer & Zn BV heeft zich vanaf december 2019 ingeschreven voor deelname aan het sectorinitiatief “Sturen 
op CO2”. Dit initiatief wordt door CUMELA Nederland georganiseerd. Voor deelname moet een 
abonnementsvergoeding worden betaald en er moet een actieve inbreng geleverd worden op het gebied van 
CO2 reductie en brandstofbesparing. Per jaar worden er drie bijeenkomsten gehouden, waarvan twee in de eigen 
regio en één centrale bijeenkomst. Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema in verband met de CO2 
prestatieladder, waarbij deelnemers knelpunten, verbetervoorstellen en ideeën aandragen. Voorafgaand aan 
deze bijeenkomsten dient elke deelnemer gerichte voorbereidingen te verzorgen, gericht op de opgegeven 
probleemstelling. Op deze wijze kan elke deelnemer informatie “brengen en halen”. 

Initiatief 2. 

Daarnaast is C Kamer & Zn BV lid van de GVZHN. De GVZHN stelt zich o.a. als doel het overdragen van kennis 
op diverse vakgebieden. C.W. Kamer is sinds 2016 bestuurslid van de GVZHN en organiseert samen met de 
andere bestuursleden studie-avonden voor de GVZHN-leden.  

Tijdens de winterperiode organiseert de GVZHN twee studiebijeenkomsten.  

Tijdens de studieavond op 7 februari 2019 heeft Ton Maas van Holthausen Clean Technology een presentatie 
gegeven, waarbij uitvoerig gesproken is over de mogelijkheden van waterstof en de mogelijke toepassing hiervan 
binnen de Groen, grond en infra sectoren. De rol van C.W. Kamer bestond uit het voorbereiden van de 
bijeenkomst, bedenken van vragen voor de spreker en het optreden als gespreksleider. De belangrijkste 
conclusies / leerpunten van deze avond zijn: van de aanwezige leden is de meerderheid actief op het gebied van 
vermindering van CO2 emissie; er is al veel mogelijk op gebied van waterstof, maar nog niet echt toepasbaar in 
de Groen, grond en infra sector; voordeel van waterstof t.o.v. elektriciteit is dat waterstof opgeslagen kan worden; 
naast waterstof zijn er diverse andere alternatieve energiebronnen, waar sommige leden al enige ervaring mee 
hebben. Op 15 maart 2020 staat een bedrijfsbezoek gepland aan Holthausen Clean Technology in Hoogezand. 

Op 12 november 2019 heeft het bestuur van de GVZHN een kennissessie georganiseerd over PFAS en Stikstof. 
Het doel van deze avond was naast kennis delen en achtergronden toelichten vooral focussen op “hoe gaan we 
een werkbare toekomst tegemoet?”. Ook deze avond is voorbereid door C.W. Kamer. 

C. Kamer 
18-12-2019 
 
 
 
 


