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1. INTRODUCTIE  

Voor u ligt het document “sector- en keteninitiatieven” behorende bij de CO2-prestatieladder van Cable Partners B.V. Deze 

rapportage gaat in op initiatieven in de keten en/of sector om de CO2-uitstoot te reduceren. Hierin wordt onderscheid gemaakt 

tussen het bewustzijn van mogelijke initiatieven en de deelname aan initiatieven door Cable Partners B.V. 

 

Met dit document komen de volgende eisen vanuit de CO2-prestatieladder aan bod: 

- 1.D.1; Inventarisatie van sector- en keteninitiatieven; 

- 1.D.2; Rapportage managementoverleg 

- 3.D.1; Overzicht initiatieven omtrent CO2-reductie; 

- 3.D.1; Actieve deelname initiatieven; 

- 3.D.2; Budgetoverzicht initiatieven. 

 

De CO2-prestatieladder is een middel om de CO2-uitstoot voor organisaties inzichtelijk te maken en hierbij een beleid op te 

stellen voor het reduceren van de CO2-uitstoot. 

 

In het kader van de CO2-prestatieladder heeft Cable Partners B.V. haar CO2-productie in kaart gebracht. Wij streven ernaar om 

niveau 3 te behouden op de CO2-prestatieladder. Naar aanleiding van de berekende CO2-productie zijn reductie doelstellingen 

opgesteld. 

 

1. Cable Partners wil in 2017 ten opzichte van 2013 25% minder CO2 per orderregel uitstoten. 

2. Cable Partners wil in 2020 ten opzichte van 2013 30% minder CO2 per orderregel uitstoten. 

3. Cable Partners wil in 2025 ten opzichte van 2013 50% minder CO2 per orderregel uitstoten. 

 

De wijze waarop Cable Partners B.V. dit tracht te realiseren staat beschreven in de Jaarrapportage t.b.v. de CO2-productie en is 

vanuit een algemene doelstelling vertaald naar de afdelingen. Afdelingen ontwikkelen zelf reductiedoelstellingen om de 

gezamenlijke doelstelling te kunnen realiseren. In 2014, 2015 en 2016 is met name aandacht besteed aan verdere 

bewustwording en werd een slag geslagen door inkopen van groene stroom. Initiatieven verder ontwikkelen zal in 2020 

wederom de nodige aandacht krijgen. 
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2.  INVENTARISATIE VAN SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN 

In dit hoofdstuk worden de relevante keteninitiatieven op een rijtje gezet die in de sector en keten waarin Cable Partners B.V. 

haar activiteiten uitvoert, zijn opgezet. 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 

beheert de CO2-prestatieladder waarmee leveranciers 

worden beoordeeld op hun inspanningen om CO2 uitstoot 

te beperken. 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze 

maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze 

opdrachtgevers. Bij aanbestedingen wordt er steeds vaker 

gevraagd naar de CO2 uitstoot van onze organisatie. Dit 

wordt gedaan aan de hand van de CO2-prestatieladder en 

wordt beheerd door SKAO. 

Overheid 

De overheid gaat steeds duurzamer inkopen (Kyoto 1997). 

Dit initiatief zien wij terug bij de gemeenten en overheden 

waarvoor belangrijke opdrachtgevers van Cable Partners 

haar werkzaamheden uitvoert. 

Het nieuwe rijden 

Het nieuwe rijden is een initiatief van de overheid en 

diverse branches. 

Het nieuwe rijden is een initiatief om het brandstofverbruik 

te reduceren en zodoende de CO2 uitstoot.  

In 2019 werd onder de medewerkers opnieuw een 

instructie verspreid en worden steeds meer plug-in 

hybride, volledig elektrische en op basis van waterstof 

aangedreven voertuigen aangekocht. 

Door ontwikkelingen in de automobielbranche te volgen 

sluiten wij ons beleid bij die ontwikkelingen aan. 

Personenauto’s worden meer en meer uitgerust met 

hulpmiddelen om zuinig rijden te stimuleren. Ook bij de 

keuze voor nieuwe voertuigen wordt hiermee rekening 

gehouden. 

Naast de instructies die eerder werden verspreid onder 

onze medewerkers besteden wij sinds 2016 ook op 

persoonlijk vlak meer aandacht voor reductie van 

brandstofverbruik bij het gebruik van zakelijke auto’s. Dit 

komt met name aan de orde tijdens 

functioneringsgesprekken, maar ook het persoonlijke 

verbruik per medewerker wordt gemonitord. Met de 

introductie van de volledig elektrische voertuigen moeten 

we hierin een andere modus vinden. 

Duurzameleverancier.nl 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties 

die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt 

leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering 

en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame 

leveranciers. 

Duurzame leverancier staat voor een duurzame 

bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om 

duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Dit is 

een platform voor organisaties die investeren in 

duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Dit 

initiatief sluit dan ook goed aan bij het beleid en de visie 

van Cable Partners B.V. op het gebied van duurzaam 

ondernemen. Dit initiatief wordt door Cable Partners 

uitsluitend gebruikt om haar prestatie in relatie tot CO2-

reductie  en CO2-emissies te publiceren. 

Gezamenlijk investeren zonnepanelen Majoppenveld 

Gezamenlijk initiatief van de ondernemers op het industrie 

terrein Majoppenveld in Roosendaal. 

Het opwekken van groene stroom door het plaatsen van 

zonnepanelen op de beschikbare daken van de bedrijven 

op het Majoppenveld. Samenwerking tussen gemeente en 

ondernemers. 

Toekomstbestendigheid Majoppenvel “Footprint” 

Gezamenlijk initiatief van de ondernemers op het industrie 

terrein Majoppenveld in Roosendaal. 

Het toekomstbesteding maken van het ondernemen op 

het Majoppenveld in Roosdendaal door duurzame 

investeingen. Kopgroep van 20 bedrijven die een initiële 

footprint gaan vaststellen. 

Duurzaam bouwen op nieuwe locatie 

Samen met de bouwer en de verhuurder zoeken naar de 

best passende oplossing binnen de wensen van Cable 

Partners voor de bedrijfsvoering en het voldoen aan 

BREAM ontwerpeisen. 

Samen met de bouwer en de verhuurder zoeken naar de 

best passende oplossing binnen de wensen van Cable 

Partners voor de bedrijfsvoering en het voldoen aan 

BREAM ontwerpeisen. 
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Duurzaam ondernemen op Borchwerf II 

Gezamenlijk initiatief van de ondernemers op het industrie 

terrein Borchwerf II in Roosendaal. 

Initiatief van de gezamenlijke ondernemers op het 

industrieterrein Borchwerf II. Opgezet vanuit de lokale 

ondernemersvereniging. Programma moet nog concreet 

vorm worden gegeven. 
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3.  RAPPORTAGE MANAGEMENTOVERLEG 

Het managementoverleg bij Cable Partners vindt op basis van behoefte plaats. Eenmaal per jaar vindt er een 

managementbeoordeling plaats in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de ISO 9001. Deze 

managementbeoordeling wordt ook gezien als het managementoverleg in het kader van de CO2-prestatieladder. CO2-emissie 

onderwerpen en doelstellingen worden in het verslag als standaard onderwerp meegenomen. 

3.1 Input 

Voor de input van de managementreviews in het kader van de CO2-reductie wordt verwezen naar hoofdstuk 2 “inventarisatie 

van sector- en keteninitiatieven” van dit document. Deze inventarisatie heeft de leidraad gevormd tijdens het overleg. 

 

3.2 Output 

Naar aanleiding van de input die is verzorgd zijn de volgende besluiten c.q. acties opgenomen: 

 

1. Cable Partners B.V. heeft vooralsnog niet de ambitie een trede hoger te klimmen op de CO2-prestatieladder. Niveau 3 

biedt voldoende mogelijkheden om verder te werken aan CO2-reductie. 

2. Het initiatief duurzameleveranciers.nl sluit goed aan bij het beleid van Cable Partners B.V. op het gebied van duurzaam 

ondernemen. Cable Partners B.V. zal dit initiatief gebruiken om haar resultaten te publiceren. 

3. Cable Partners wil zich (nog) meer richten op duurzaam inkopen. Dit doet zij gezamenlijk met ondernemers op het 

Majoppenveld in Roosendaal. Dit komt tot uitdrukking in twee werkgroepen, namelijk ten aanzien van het investeren 

in zonnepanelen en de kopgroep voor het toekomstbestendig maken van het industrieterrein. Met de verhuizing naar 

de nieuwe bedrijfslocatie in 2021 loopt dit initiatief eind 2020 op het eind. 

4. “Het Nieuwe Rijden” onder de medewerkers van Cable Partners B.V. is een goed initiatief om het brandstofverbruik 

alsmede de CO2-uitstoot te reduceren. Naast de instructie die intern wordt herhaald is er nu ook meer aandacht voor 

de brandstofreductie op individueel niveau. 

5. Aansluitend op het “Nieuwe Rijden” is het beleid om bedrijfsvoertuigen naar de stand der techniek in te zetten. Dit 

betekent voor vrachttransport wordt bij vervanging voor de meest recente euro-6 motor gekozen. Voor elektrisch 

aangedreven voertuigen voor vrachtvervoer en transport is het nog te vroeg. Wel wordt er voor het vrachtvervoer 

meer en meer gekozen voor BIO-brandstoffen. Voor wat betreft personenvervoer zal er meer en meer gekozen 

worden voor volledig elektrische en op basis van waterstof aangedreven voertuigen. 

6. In het kader van de nieuwbouw en vestiging van Cable Partners stimuleert zij duurzaam bouwen en voldoen aan de 

stand der techniek, maar ook energiezuinig en gasloos bouwen. Daarnaast sluit zij zich aan bij de lokale 

ondernemersvereniging, op zoek naar samenwerking in dezelfde doelstellingen 

 

Er werden inmiddels verschillende voertuigen vervangen waar bij vervanging werd gekozen voor volledig elektrische auto’s en 

auto’s met een waterstof motor. Ook met de auto’s voor vrachtvervoer wordt er steeds vaker ook BIO-diesel getankt. 

Berekenen we de CO2-emissies op basis van de conversiefactoren uit de CO2-prestatieladder dan is er hierdoor winst behaald 

en heeft dit ook bijgedragen aan reductie van de CO2-emissies. Doelstellingen op dit vlak werden geëvalueerd in de 

jaarrapportage CO2-emissies. 

 

In het kader van besparingen zullen de aanbevelingen uit hoofdstuk 2 verder worden onderzocht. Het doel is om hiermee een 

reductie van de CO2-productie door activiteiten van Cable Partners B.V. te realiseren tot 30% in 2020 (t.o.v. 2013; gerelateerd 

aan het aantal orderregels). Het initiatief m.b.t. zonnepanelen en het toekomstbestendig maken van Majoppenveld leidt niet 

direct tot CO2-emissie reductie. Cable Partners koopt immers al groene stroom in waardoor de emissie door 

elektriciteitsverbruik reeds tot nul is teruggebracht. Door gasloos te bouwen op de nieuwe vestigingslocatie kan de CO2-

emissies met nog eens 7,5% worden gereduceerd. 
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4.  OVERZICHT VAN INITIATIEVEN OMTRENT CO2 REDUCTIE 

Hieronder volgt het overzicht van alle initiatieven waar Cable Partners B.V. aan deelneemt die direct of indirect iets met de CO2-

reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen e.d. 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

SKAO 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 

beheert de CO2-prestatieladder waarmee leveranciers 

worden beoordeeld op hun inspanningen om CO2 uitstoot 

te beperken. 

Cable Partners B.V. neemt actief deel aan de CO2-

prestatieladder door het initiatief om niveau 3 van de ladder te 

behalen en te laten certificeren. 

Overheid 

De overheid gaat steeds duurzamer inkopen (Kyoto 1997) 

Cable Partners B.V. brengt samen met partners duurzame 

oplossingen op de markt zoals bijvoorbeeld het buss-bar 

system. Een modulair, ruimte- en materiaalbesparend 

systeem voor het transport van elektriciteit in gebouwen / 

installaties. Dit ter vervanging van de reguliere kabels. 

Het nieuwe rijden 

Het nieuwe rijden is een initiatief van de overheid 

Het Nieuwe Rijden is geïntroduceerd bij de medewerkers om 

het energiebewustzijn te vergroten met als doel de reductie 

van het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2-emissies. 

Het verdient aanbeveling om in navolging van 2018 ook in 

2019 hier opnieuw aandacht aan te besteden. Herhaling 

vergroot namelijk over het algemeen het effect. In 2017 is er 

meer aandacht geweest voor het brandstofverbruik op 

individueel niveau. 

Duurzameleverancier.nl 

De Duurzame Leverancier is het platform voor 

organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief 

helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame 

bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van 

duurzame leveranciers. 

Duurzame leverancier staat voor een duurzame 

bedrijfsvoering. Het beleid van Cable Partners B.V. is erop 

gericht duurzaam te ondernemen. Zodoende sluit dit initiatief 

goed aan bij het beleid van onze organisatie. Cable Partners 

heeft zich geregistreerd op de website 

duurzameleverancier.nl  

Gezamenlijk investeren zonnepanelen Majoppenveld 

Gezamenlijk initiatief van de ondernemers op het 

industrie terrein Majoppenveld in Roosendaal. 

Het opwekken van groene stroom door het plaatsen van 

zonnepanelen op de beschikbare daken van de bedrijven op 

het Majoppenveld. Samenwerking tussen gemeente en 

ondernemers 

Toekomstbestendigheid Majoppenvel “Footprint” 

Gezamenlijk initiatief van de ondernemers op het 

industrie terrein Majoppenveld in Roosendaal. 

Het toekomstbesteding maken van het ondernemen op het 

Majoppenveld in Roosdendaal door duurzame investeringen. 

Kopgroep van 20 bedrijven die een initiële footprint gaan 

vaststellen. 

Duurzaam bouwen op nieuwe locatie 

Samen met de bouwer en de verhuurder zoeken naar de 

best passende oplossing binnen de wensen van Cable 

Partners voor de bedrijfsvoering en het voldoen aan 

BREAM ontwerpeisen. 

Samen met de bouwer en de verhuurder zoeken naar de best 

passende oplossing binnen de wensen van Cable Partners 

voor de bedrijfsvoering en het voldoen aan BREAM 

ontwerpeisen. 

Duurzaam ondernemen op Borchwerf II 

Gezamenlijk initiatief van de ondernemers op het 

industrie terrein Borchwerf II in Roosendaal. 

Initiatief van de gezamenlijke ondernemers op het 

industrieterrein Borchwerf II. Opgezet vanuit de lokale 

ondernemersvereniging. Programma moet nog concreet vorm 

worden gegeven. 
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5. ACTIEVE DEELNAME INITIATIEF 

Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van Cable Partners aan het initiatief “Duurzaam inkopen” en het initiatief 

“Nederland CO2-neutraal”, “het investeren in zonnepanelen op Majoppenveld”, “het toekomstbestendig maken van het 

bedrijventerrein Majoppenveld in Roosendaal” en het “duurzaam bouwen op nieuwe locatie”. Deze actieve deelname is 

conform de eisen van de CO2-prestatieladder versie 3.0. 

5.1 Initiatief Duurzameleverancier.nl 

Duurzameleverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een 

bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting 

te verminderen. Duurzaam inkopen en voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij. 

De voornaamste reden tot deelname aan dit initiatief is dat het beleid van Cable Partners B.V. erop is gericht om duurzaam te 

ondernemen. Cable Partners B.V. wil investeren in duurzaamheid. Daarbij richten wij ons op een duurzame bedrijfsvoering en 

treffen wij maatregelen om het bewustzijn van duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers. Reeds in 

2009 met de nieuwbouw van het kantoor en de magazijnen in Roosendaal werd hiermee al voor een deel invulling gegeven. Bij 

de nieuwbouw op de locatie Borchwerf II zal dit weer nieuwe kansen geven voor duurzaam inkopen. Maar ook in het 

productenpakket dat Cable Partners in de markt zet is dit terug te zien. 

5.2 Initiatief deelname SKAO (CO2 prestatieladder) 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze opdrachtgevers. Vaker wordt er 

gevraagd naar de CO2 uitstoot van onze organisatie. Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de CO2 prestatieladder. Met 

de CO2 prestatieladder worden bedrijven bovendien uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te 

verminderen. Zodoende heeft Cable Partners B.V. zich in 2014 laten certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. 

De voornaamste reden tot actieve deelname aan dit initiatief bestaat uit het feit dat Cable Partners B.V. hierbij ondersteunend 

wil zijn aan het duurzaam ondernemen van haar belangrijke klanten. 

5.3 Initiatief investeringen zonnepanelen Majoppenveld. 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze collega ondernemers op het 

industrie terrein Majoppenveld. Om reductie van CO2-emissies te realiseren en te werken aan duurzaam en toekomstbestendig 

ondernemen hebben de ondernemers van Majoppenveld de handen ineen geslagen om een tweetal initiatieven gezamenlijk op 

te pakken. Dit betreft het investeren in zonnepanelen voor het opwekken van groene stroom. Daarnaast is er een kopgroep van 

20 bedrijven samengesteld die een Footprint zullen vaststellen op basis waarvan naar mogelijkheden tot gezamenlijke 

ontwikkelingen in relatie tot duurzaam ondernemen kan worden gekomen. 

De voornaamste reden tot actieve deelname aan dit initiatief bestaat uit het feit dat Cable Partners B.V. hierbij ondersteunend 

wil zijn aan het duurzaam ondernemen van het industrieterrein waarop zij gehuisvest is. 

5.4 Initiatief toekomst bestendig maken Majoppenveld Roosendaal 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze collega ondernemers op het 

industrie terrein Majoppenveld. Om reductie van CO2-emissies te realiseren en te werken aan duurzaam en toekomstbestendig 

ondernemen hebben de ondernemers van Majoppenveld de handen ineen geslagen om een tweetal initiatieven gezamenlijk op 

te pakken. Dit betreft het investeren in zonnepanelen voor het opwekken van groene stroom. Daarnaast is er een kopgroep van 

20 bedrijven samengesteld die een Footprint zullen vaststellen op basis waarvan naar mogelijkheden tot gezamenlijke 

ontwikkelingen in relatie tot duurzaam ondernemen kan worden gekomen. 

De voornaamste reden tot actieve deelname aan dit initiatief bestaat uit het feit dat Cable Partners B.V. hierbij ondersteunend 

wil zijn aan het duurzaam ondernemen van het industrieterrein waarop zij gehuisvest is. 

5.5 Duurzaam bouwen op nieuwe bedrijfslocatie Brochwerf II 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij de ontwikkeling van nieuwe 

bedrijfspanden. Zo wordt de nieuwe bedrijfslocatie waar Cable Partners zich in 2021 wil gaan vestigen gebouwd onder BREAM 

voorwaarden. Dit geeft ook Cable Partners de kans verder invulling te geven aan duurzame bedrijfsvoering en reductie van CO2-

emissies. 
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5.6 Betreffende eisen 

De invalshoek D “Deelname aan initiatieven” dient te voldoen aan de eisen conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder versie 

3.0. Een eis die hierbij hoort betreft de eis 3.D.1 “Actieve deelname aan minimaal één sector of keteninitiatief op het gebied 

van CO2 reductie”. 

Om dit aan te tonen dient er een actieve deelname te zijn doormiddel aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk 

uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. 
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Hieronder volgt een overzicht van de hiervoor genoemde initiatieven met een beschrijving van de bijhorende aspecten. 

Initiatief Deelname werkgroep Publiekelijk uitdragen Informatie aanleveren 

Duurzameleverancier.nl Om de drie maanden zijn er 

klankbord-bijeenkomsten. 

De werkgroepen hebben 

onvoldoende aansluiting bij 

de activiteiten en ideeën van 

Cable Partners gehad. Tot 

op heden werd aan een 

werkgroep nog niet 

deelgenomen. 

De actieve deelname aan dit 

initiatief willen wij bekend 

maken door het vermelden 

hiervan op onze website als 

onderdeel van de CO2-

rapportages. 

Op de website van 

duurzameleverancier.nl is 

een vragenlijst ingevuld in 

relatie tot de duurzaamheid-

scan. Hiervoor wordt de 

CO2-jaarrapportage van onze 

organisatie aangeleverd c.q. 

ingevuld. Dit is voor het jaar 

2019 gebeurd. 

Nederland CO2-Neutraal Met regelmaat zijn er 

bijeenkomsten van 

werkgroepen. Cable 

Partners heeft zich 

aangesloten bij één van deze 

werkgroepen, namelijk  

“Gas & Elektra” en neemt 

hier actief aan deel wanneer 

mogelijk. 

Actieve deelname aan 

Nederland CO2-Neutraal 

wordt uitgedragen op basis 

van een getekende 

intentieverklaring en door 

vermelding op de website 

van Nederland CO2-neutraal. 

Deelname aan werkgroepen 

zal in de nabije toekomst 

meer aansluiten bij 

deelname aan workshops. 

Inhoudelijk heeft deelname 

aan werkgroepen 

onvoldoende 

aanknopingspunten 

opgeleverd. 

Deelname SKAO (CO2-

prestatieladder) 

Door www.co2adviseurs.nl 

worden bijeenkomsten / 

seminars georganiseerd. Er 

werd het afgelopen jaar 

geen bijeenkomst / seminar 

georganiseerd waarvan het 

onderwerp heeft geleid tot 

actieve deelname door 

Cable Partners. 

Ons CO2-reductie beleid 

publiceren wij via onze 

website. 

Voor het behalen van niveau 

3 op de CO2 prestatieladder 

dienen de gedocumenteerde 

en geïmplementeerde eisen 

te worden aangeleverd aan 

de CI. De laatste 

beoordeling in 2019 heeft 

geleid tot continuering van 

het certificaat op trede 3. 

Tevens worden onze CO2-

reductieresultaten via e-

mailing gecommuniceerd 

met zowel interne als 

externe belanghebbenden. 

Het Nieuwe Rijden Er is in dit kader geen 

deelname aan werkgroepen. 

Dit dragen wij publiekelijk uit 

door dit toe te passen in de 

praktijk. 

Het onderwerp werd 

uitgewerkt in een instructies 

en informatie die eerder al is 

overgebracht op onze 

medewerker. Om tot 

verdere optimalisatie te 

komen is er nu meer 

aandacht voor 

brandstofreductie op 

persoonlijk vlak. 

Investeringen zonnepanelen 

Majoppenveld 

 Actieve deelname door 

onderzoek naar 

investeringsmogelijkheden. 

Er is een actief overleg. 

Behaalde resultaten zullen in 

de media worden 

uitgedragen. 

Actief overleg met 

gemeente en laten 

doorrekenen van 

investeringsmogelijkheden. 

http://www.co2adviseurs.nl/
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Kopgroep 

Toekomstbestendig 

Majoppenveld 

Een werkgroep van 20 

bedrijven op Majoppenveld 

die gezamenlijk haar 

Footprint gaan vaststellen 

Dit dragen wij publiekelijk uit 

door deelname aan de 

kopgroep 

Er is een kopgroep 

samengesteld van 20 

bedrijven. Cable Partners zal 

als onderdeel van de 

kopgroep haar Footprint 

vaststellen. 

Ook was er in mei 2019 

deelname aan de themadag 

duurzaamheid van de 

ondernemersvereniging 

Majoppenveld.  

Duurzaam bouwen 

bedrijfslocatie Borgwerf II 

Samen met de bouwer en 

de verhuurder komen tot 

een duurzaam pand en 

zoveel mogelijk reductie van 

CO2-emissies bij 

bedrijfsvoering 

Aktieve deelname door 

overleg met betrokken 

partijen 

Uitwisseling van wensen 

voor bedrijfsvoering en 

programma van eisen uit 

BREAM. 

Duurzaam ondernemen 

Borchwerf II 

Samen met locale 

ondernemers zoeken naar 

duurzame, gezamenlijke 

oplossingen voor 

bedrijfsvoering. 

Actieve deelname door 

lidmaatschap en 

betrokkenheid bij 

werkgroepen. 

Deelname en onderzoek van 

mogelijkheden staan nog in 

de kinderschoenen. Deze zal 

na de verhuizing actiever 

worden opgepakt. 


