
   

1 
3.A.1 

 
3.D.1 Participatie Ter Riele B.V.  

 
Datum: 15 oktober 2014 
Versie:  1 
 
1. Inleiding 
Dit document betreft informatie over de deelname aan sector- en keteninitiatieven door Ter Riele 
B.V. voor invalshoek D. Participatie van de CO2 Prestatieladder norm niveau 3.  
 
In dit document staat: 

 Hoofdstuk 2: een inventarisatie van de mogelijke initiatieven voor Ter Riele B.V. 

 Hoofdstuk 3: de criteria voor de selectie van deelname aan initiatieven; 

 Hoofdstuk 4: de keuze van de directie voor deelname aan een initiatief; en 

 Hoofdstuk 5: een omschrijving van het initiatief waaraan wordt deelgenomen. 
 
2. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 
Suggesties zijn: 

 Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland 'Samen reduceren van brandstofverbruik' 

 Het Nieuwe Rijden; 

 Het Nieuwe Draaien; 

 MVO Nederland; en/of 

 Brancheverenigingen (VHG);  
 
3. Criteria voor selectie van sector- en keteninitiatieven 
De directie van Ter Riele is van menig dat een sector- en/of keteninitiatief relevant is voor Ter Riele 
wanneer het betrekking heeft op de belangrijkste energiestroom en dat is brandstofverbruik voor het 
wagenpark en materieel. Daarnaast gaat de voorkeur van de directie uit naar initiatieven in de regio 
waar Ter Riele gevestigd is en die niet te groot zijn qua aantal deelnemers, zodat Ter Riele actief 
input kan leveren en ook kennis en mogelijkheden voor reductie kan halen uit het initiatief, mede 
door verwantschap vanuit de sector en diversen raakvlakken van de deelnemende organisaties.  
 
4. Directiekeuze voor deelname 
Actief en passief: Directie neemt deel aan het sectorinitiatief 'Noord-Oost Nederland 'Samen 
reduceren van brandstofverbruik'.  
 
 
5. Omschrijving van deelname aan initiatief 
Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland 'Samen 
reduceren van brandstofverbruik'; 
Will2Sustain organiseert twee tot drie keer per jaar 
een bijeenkomst voor bedrijven uit de aannemerij 
en GWW-sector om kennis en ideeën over 
brandstofreductie te delen en van elkaar  
te leren. Wij concentreren ons bewust op het brandstofverbruik omdat dit voor de deelnemers  
de grootste energiekostenpost en energieverbruiker is en daarmee ook de grootste bijdrage  
levert aan de CO2-uitstoot door deze bedrijven. Kortom, het is het meest relevante energievraagstuk 
voor deze bedrijven. Via deze bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om  
actief aan de slag te gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten  
en CO2 uitstoot te besparen! 
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De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door W2S en worden bij de deelnemende  
bedrijven georganiseerd. Per bijeenkomst wordt er een spreker uitgenodigd die deskundig is op  
een voor de deelnemers relevant onderwerp als Het Nieuwe Rijden, Het Nieuwe Draaien, registratie 
van brandstof, menselijk gedrag, waterstof etc.. Daarnaast zal er per  
bijeenkomst ruimte zijn om ervaringen en kennis te delen en zullen de aanwezigen zelf aan het  
werk gezet worden met praktische vragen rond het verminderen van het brandstofverbruik.  Verder 
omschrijving en acties staan in het plan van aanpak en voorgaande notulen van dit sectorinitiatief. 
 
Dit document is besproken door de directie en ter akkoord bevonden: 
 
15 oktober 2014, te Klarenbeek 
 
 
 
 
A.J.J. ter Riele, Directeur 
 
 


