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Inleiding

Een belangrijk onderdeel van de CO2-Prestatieladder is het deelnemen aan sector- en/of
keteninitiatieven die een CO2 emissie reductie tot gevolg hebben. ITL staat daarmee nog aan de start
maar de ontwikkeling staat hoog op de agenda. Door participatie wil ITL aantonen dat het investeert
in samenwerking op allerlei gebieden en met allerlei soorten bedrijven en instellingen. Het doel van
samenwerking is om te komen tot het delen van de eigen kennis maar ook gebruik te kunnen maken
van de kennis van anderen om zo binnen de pijlers van CO2-Prestatieladder mooie projecten en doelen
te kunnen waarborgen. Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven
in het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 (versie juni 2020, hierna: Handboek).
Om bovenstaande te kunnen bewerkstellingen gaat ITL het commitment aan met onderstaande
aspecten:
- Zich verder verdiepen binnen de sector en/of keteninitiatieven;
- Zowel passief als actief deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2 binnen en buiten de
sector;
- Zorgdragen voor continuïteit in het selecteren van interessante initiatieven en het toepassen van
de opgedane kennis binnen het eigen bedrijf.

1.1

Uitvoering participatie

Marktinitiatieven
Er zal jaarlijks bekeken worden welke marktinitiatieven worden aangeboden en welke daarvan
interessant zijn voor ITL om in te participeren.
Deelname initiatieven 2021
Het belangrijkste doel om te participeren in projecten binnen de sector is het opdoen van nieuwe
kennis in samenwerking met anderen gericht op effectieve reductiemaatregelen.
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Sector- en keteninitiatieven

De onderstaande initiatieven zijn mogelijk interessant voor Installatietechniek Louwer B.V.:
Initiatief

Bedrijf /
organisatie

Het Nieuwe Rijden

O.a. ANWB

Efficiënt gebruik van personenauto’s, bedrijfsbussen en
vrachtwagens

Initiatief Duurzaam
Oudewater

Initiatief
Duurzaam
Oudewater
Duurzaam
Lopikerwaard
Provincie Zuid
Holland

Ontwikkelen van initiatieven voor energie reductie en opwek in de gemeente Oudewater

Duurzaam
Lopikerwaard
Regionale Energie
Strategie

Doel

Ontwikkelen van initiatieven voor energie reductie en opwek in de gemeente Lopik
In kader van het klimaatakkoord wordt in Nederland
voor elke regio een RES – regionale Energie Strategie –
uitgewerkt. Deze RES wordt vertaald naar
gemeentelijke doelstellingen die in samenwerking met
burgers en bedrijfsleven gerealiseerd moeten worden.
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3.1

Passieve deelname aan initiatieven
Het Nieuwe Rijden

Via informatie van de website www.hetnieuwerijden.nl en via informatie van de leasemaatschappijen worden chauffeurs attent gemaakt op hun rijstijl. Indien gewenst nemen chauffeurs
deel aan de cursus “Het Nieuwe Rijden”.

3.2

Bedrijven Vereniging Oudewater

Installatietechniek Louwer B.V. is lid van de bedrijven vereniging Oudewater (BVO) BVO ontwikkelt in
samenwerking met de bedrijven initiatieven die bijdragen aan de energie transitie initiatieven in
Oudewater en Lopik.
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4.1

Actieve deelname aan initiatieven
Initiatief duurzaam Oudewater

Installatietechniek Louwer B.V. neemt deel aan het initiatief duurzaam Oudewater. De gemeente
Oudewater heeft in 2018 een duurzaamheidsprogramma opgesteld om invulling te geven aan en
ondersteuning te verlenen aan duurzaamheidsinitiatieven van bewoners, belangverenigingen en
bedrijven in Oudewater. Gemeente Oudewater wil het duurzaamheidsbeleid lokaal aansturen. In
samenwerking met de lokale energie coöperatie Energie Oudewater en bedrijfsleven worden
initiatieven voorbereid. Installatietechniek Louwer B.V. wenst vanuit haar kennis en ervaring bij te
dragen aan deze doelstellingen.

4.2

Duurzaam Lopikerwaard

Ook Duurzaam Lopikerwaard is een vergelijkbaar initiatief, welke samenwerkt met het initiatief
duurzaam Oudewater. Met dit initiatief wordt mede invulling gegeven aan de regionale Energie
Transitie voor gemeente Lopik en Oudewater.
Voor meer informatie zie https://duurzaamlopikerwaard.nl/welkom/
Installatietechniek Louwer B.V. neemt deel aan de bijeenkomsten en brengt kennis in om bedrijven
en instellingen te ondersteunen bij:
- Inzicht in eigen energieverbruik en CO2 reductie middels de methodiek van de CO2
prestatieladder
- Te bekijken of gezamenlijk energiereductie doelstellingen gerealiseerd kunnen worden voor
bewoners en bedrijven door gezamenlijke inkoop, kennisdeling en het leren van elkaar.
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