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1 Inleiding 
De BK Groep streeft ernaar om de milieueffecten die worden veroorzaakt door bedrijfsactivi-

teiten van BK zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken. Onnodige milieubelasting dient 

te worden voorkomen. 

 

Een milieuzorgsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 14001 geldt als een bewezen 

methode om de zorg voor milieu structureel in de bedrijfsvoering te verankeren. Door middel 

van het milieuzorgsysteem wordt in de bedrijfsvoering passend milieubeleid ontwikkeld en 

wordt de uitvoering ervan geborgd. 

 

Door middel van de CO2-prestatieladder geeft BK Groep invulling aan preventie en reductie 

van CO2-belasting. De CO2-prestatieladder is een instrument om te stimuleren tot CO2-bewust 

handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. 

 

Door het milieuzorgsysteem in te richten passend voor de ISO14001 alsmede de CO2-prestatie-

ladder wordt de verankering in de organisatie optimaal geborgd en de transparantie en 

communicatie concrete vormgegeven. 

 

In onderliggend plan zal zowel functioneren als een milieuzorgprogramma conform ISO14001 

als een CO2-beleidsplan volgens de methodiek van de CO2-prestatieladder. Er zal inzichtelijk 

worden gemaakt wat de CO2-uitstoot is, welke milieuaspecten van belang zijn, welke reduc-

tie-ambities er geformuleerd zijn, welke maatregelen hiervoor worden getroffen, hoe hier over 

wordt gecommuniceerd, op welke manier het verbruik zal worden gemonitord en hoe het 

systeem zal worden beoordeeld door de directie.  

 

Het management team (MT) is eindverantwoordelijk voor het te voeren beleid maar heeft 

(een deel van) de taken gedelegeerd aan medewerkers binnen de organisatie. 

2 ISO 14001 en CO2 prestatieladder 
De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 

14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem: 

 De continue verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling; 

 Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen. 

  

De scope van het certificaat van de ISO14001 beperkt zich tot het hoofdkantoor in IJmuiden 

en voor de labels welke 100 % in eigendom zijn van de BK Ingenieurs Holding. Dit zijn; BK As-

best, BK Bodem, BK Civiel & Sport, BK Arbo & Veiligheid (BK Opleidingen valt hier niet onder). 

Hiermee is de scope voor certificering van de ISO14001 beperkter dan voor de CO2 prestatie-

ladder. Om te komen tot een optimale integratie van beide systemen, zal voor het beleid, de 

maatregelen en monitoring de scope van de CO2 prestatieladder worden aangehouden. 

3 Organisatorische grens 
De organisatorische grens waarop de CO2 prestatieladder betrekking heeft ligt hoog in de 

organisatie. De gehele BK Groep en alle deelnemingen en vestigingen vallen hieronder; 

 BK Ingenieurs Holding bv, 

 BK Ingenieurs bv, 

 BK Participaties bv, 

 BK Arbo, Veiligheid & BK Opleidingen bv, 
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 BK Asbest bv, 

 BK Bodem bv, 

 BK Civiel & Sport bv, 

 BK Handhaving bv, 

 BK Geluid & Trillingen bv, 

 BK Professionals bv, 

 CEGE Caribbean bv, 

 Certijn bv, 

 Stern Milieutechniek bv. 

 

BK Ruimte en Milieu bv is vanaf het vierde kwartaal 2012 geen onderdeel van de BK Groep 

meer. Vanaf 1 januari 2013 is BK Grondlogistiek geen onderdeel meer van de BK Groep. De 

bijdrage van deze deelneming aan het verbruik in 2011 en heel 2012 is wel meegenomen.  

Waar BK Asbest voorheen voor 49 % onder de BK Groep viel, is deze sinds 1 januari 2013 voor 

100 % in eigendom van BK Ingenieurs Holding. Dit heeft geen effect op de verbruik gegevens. 

3.1 Vestigingen & werkgebied 

De BK Groep heeft een landelijke dekking. Per 1 januari 2012 zijn de vestigingen Dordrecht, 

Elst, Udenhout en Zoetermeer bij de BK Groep gekomen door een fusie en is de vestiging Ca-

pelle a/d IJssel opgeheven. Per 1 januari 2013 is er een vestiging in Helmond geopend. 

 

In onderstaande overzicht zijn de vestigingen welke vallen binnen de scope van de CO2 pres-

tatieladder opgenomen. 

 

Vestiging IJmuiden (hoofdvestiging) 

Dokweg 17A 

Postbus 264  

1970 AG IJmuiden 

T 088 321 25 20 

F 088 321 25 29 

 

Vestiging Dordrecht * 

Pieter Zeemanweg 61 

3316 GZ Dordrecht 

T 078 630 65 55 

F 078 630 65 65 

 

Vestiging Elst 

Einsteinweg 13 

6662 PW Elst 

T 0481 36 53 40 

F 0481 37 22 96 

 

Vestiging Houten 

De Bouw 1F 

3991 SX Houten 

T 088 321 25 30 

F 088 321 25 39 

 

Vestiging Joure * 

Marconiweg 16 

8501 XM Joure 
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T 088 321 25 50 

F 088 321 25 59 

 

Vestiging Udenhout 

Nijverheidsweg 26-12 

Postbus 123 

5070 AC Udenhout 

T 013 511 44 70 

F 013 511 46 06 

 

Vestiging Zoetermeer 

Koraalrood 131  

2718 SB Zoetermeer 

T 079 360 17 00 

F 079 360 17 09 

 

Vestiging Helmond (sinds 01-01-2013) 

Kasteel Traverse 68 

5701 NR Helmond 

T 088 321 25 00 

F 088 321 25 19 

 

Vestiging Willemstad (Curaçao)  

Nightingaleweg 18 

Willemstad, Curaçao 

 Tel.: +5999 461 34 79 

 Fax: +5999 465 28 99 

 

* De kantoren in Dordrecht en Joure zullen in de loop van 2013 worden verlaten. 

3.2 Aard & soort projecten 

De BK Groep is een allround ingenieurs- en adviesbureau, opgericht in 1987. Samen met onze 

opdrachtgevers realiseren zij concrete plannen, van de eerste ontwikkeling tot en met het 

civieltechnisch bouw- en woonrijp maken van (her)-ontwikkellocaties.  

 

De BK Groep biedt diverse diensten aan op het gebied van bodem, asbest, civiele techniek, 

vastgoedbeheer, vergunningenmanagement, arbo & veiligheid, handhaving, opleidingen, 

omgevingsmanagement, detachering, geluid & trillingen,  projectmanagement en duur-

zaamheid. Daarbij nemen zij projecten aan van planfase tot het bouwrijp opleveren. 

 

Opdrachtgevers variëren van diverse overheden, nutsbedrijven, industrie, projectontwikke-

laars, woningbouwverenigingen tot aan aannemers en bedrijven. 

4 Beleidsverklaring BK Groep  
De beleidsverklaring van de BK Groep is te raadplegen via de website www.bkgroep.nl en 

intern via Q-net. In het onderstaande kader is het deel aangegeven dat relevant is voor de 

CO2 prestatieladder en het milieuzorgsysteem conform ISO 14001. 

 

http://www.bkgroep.nl/
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5 Inventarisatie CO2 verbruik 
Ten behoeve van de CO2 prestatieladder is de CO2 uitstoot van de organisatie bepaald. 

Hierbij is in de CO2 prestatieladder de volgende onderverdeling gemaakt; 

 

Scope 1: Directe CO2 emissies 

- brandstofverbruik van ver-

voersmiddelen (personen ver-

voer en bedrijfswagens); 

- aardgasverbruik voor perso-

nenvervoer; 

- aardgasverbruik voor verwar-

ming. 

 

Scope 2: Indirecte CO2 emissies 

- Elektraverbruik van de kanto-

ren;  

- Elektraverbruik op projecten; 

- Stadsverwarming van kanto-

ren; 

- Zakelijke kilometers in privé au-

to’s; 

- Vliegtuigkilometers. 

 

Scope 3: overige indirecte CO2 emissies  

- Waterverbruik;  

- Papier verbruik; 

- (Rest)afval. 

 

De manier waarop deze data zijn gegenereerd is vastgelegd in het Meetplan 2011. Jaarlijks 

zal worden beoordeeld of het meetplan nog voldoet aan de feitelijke situatie. Indien noodza-

kelijk zal dit document worden geactualiseerd. 

6 CO2 footprint & referentiejaar 
De CO2-footprint van 2011 is opgenomen in bijlage 1. Voor het vaststellen van de footprint zijn 

de conversiefactoren gebruikt zoals vermeld in bijlage C van het Handboek CO2-prestatie-

ladder, versie 2.1. 

 

Van de vestigingen Houten en Joure zijn geen verbruiksgegevens van elektra, water en gas 

beschikbaar, aangezien de huurcontracten inclusief servicekosten zijn. Voor het verbruik is 

een correctie uitgevoerd op basis van de verbruiksgegevens van Velserbroek en Capelle a/d 

IJssel in relatie tot het aantal FTE per vestiging. 

 

Aangezien per 1 januari 2012 de vestigingen Dordrecht, Elst, Udenhout en Zoetermeer zijn 

bijgekomen door een fusie (en de vestiging Capelle a/d IJssel is opgeheven), is het verbruik 

figuur 1: scope indeling CO2-prestatieladder 
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over 2012 dan ook hoger dan over 2011 en 2010. Dat hebben we zoveel mogelijk getracht te 

corrigeren door de getallen terug te voeren naar de CO2 belasting per FTE. 

In onderstaande figuur is de variatie in FTE’s te zien tussen 2011 en 2012. 

 

 

figuur 2: aantal FTE per maand voor 2011 en 2012 

 

Vanwege de aanloop naar de eerder genoemde fusie is 2011 geen optimaal referentiejaar. 

Toch zullen we dit jaar gebruiken als referentiejaar voor de volgende CO2 footprint rapporta-

ges en als ijkpunt voor de evaluatie van de gerealiseerde CO2  reductiemaatregelen.  

 

De totale CO2 uitstoot conform scope 1, 2 en 3 door de BK Groep in 2011 bedroeg  

562 ton CO2. De BK Groep is hiermee een middelgroot bedrijf.  

Gerelateerd aan het aantal FTE’s komt dit neer op 5,06 ton CO2 per medewerker.  

7 Milieuaspectenregister 
De milieuaspecten en milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten van BK zijn bepaald en vast-

gelegd in het milieuaspectenregister (MAR). Het milieuaspectenregister is gepubliceerd op 

het interne Q-net, waar middels versiebeheer de meest actuele versie beschikbaar is voor alle 

medewerkers. Van de milieuaspecten die worden genoemd in het milieuaspectenregister 

heeft BK bepaald welke zij als meest belangrijk aanmerkt. Dat zijn de milieuaspecten waar-

voor twee keer of vaker ‘ja’ of ‘groot’ is ingevuld.  

 

De milieuaspecten welke als meest belangrijk worden aangemerkt in het milieuaspectenregis-

ter zijn eveneens de zaken welke in het kader van de CO2-prestatieladder voor de grootste 

belasting zorgen. De maatregelen komen daarom overeen. 

 

Voor de belangrijkste milieuaspecten zijn maatregelen ingesteld waarmee hun invloed zal 

worden teruggedrongen, deze zijn beschreven in hoofdstuk 8. 

8 Reductiedoelstellingen en maatregelen 
De doelstelling van de BK Groep is om tot en met 2015 de totale CO2-uitstoot te verminderen 

met 20 % in de periode 2012 tot en met 2015, dat is jaarlijks 5% ten opzichte van 2011. Hierbij 

nemen we de CO2-uitstoot per FTE als uitgangspunt. 

 

Om na te gaan welke maatregelen het meest effectief zijn, is er een analyse uitgevoerd van 

de verbruikscijfers. Hierbij hebben we ons niet beperkt tot scope 1 en 2 maar zijn eveneens de 
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verbruikscijfers van scope 3 meegenomen. Het resultaat is in onderstaande figuren 3 en 4 

weergegeven. 

 

 

figuur 3: CO2-verbruik BK Groep 2011 per scope 

 

 

figuur 4: CO2-verbruik BK Groep in 2011 per categorie 

 

Uit de analyse van de CO2-verbruik door de BK Groep blijkt dat brandstof voor personenver-

voer en bedrijfswagens de grootste bijdrage leveren. Er zal dus vooral ingezet worden op 

duurzame mobiliteit. 

Een andere categorie die een grote bijdrage levert is het elektriciteitsverbruik. Behalve het 

treffen van maatregelen om het verbruik te verminderen, zal eveneens een goed resultaat 

behaald kunnen worden door over te gaan op groene stroom. 

 

Om CO2-reductie te kunnen realiseren, zijn maatregelen benoemd waaraan een datum is 

gekoppeld wanneer met de betreffende maatregel gestart zal worden. Deze planning dient 

scope 1

scope 2

scope 3
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daarmee tevens als energiemanagement plan. De planning voor de CO2 reductiedoelstelling 

en maatregelen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

 

Tabel 1: Maatregelen voor CO2 reductie / energiemanagementplan 

Nr Maatregel mogelijke reduc-

tie 

totaal CO2 uitstoot 

plandatum verantwoordelijke scope 

1. Proeftuin Duurzame Mobiliteit 4 % Nov 2012 MT & manager duur-

zaamheid 

1 

2. Duurzaam aanbesteden 

nieuw printerpark 

0,1 % Nov 2012 MT & ICT 3 

3. Overstappen naar groene 

energieleverancier 

15 % Vanaf 2013  MT & manager duur-

zaamheid 

2 

4. Lease auto’s, alleen klasse A, 

B, of C 

1 % Vanaf 2013 

ieder jaar 

MT & wagenpark be-

heerder 

1 

5. Verminderen restafval 0,4 % Vanaf 2013 

ieder jaar 

Manager duurzaamheid 

& facilitaire zaken 

3 

 

Ad 1 Proeftuin Duurzame Mobiliteit 

In de Proeftuin Duurzame Mobiliteit zal een deel van het wagenpark (circa 26 stuks) worden 

verduurzaamd. Dat gebeurd op 3 verschillende vlakken; 

- Technische aanpassingen (installeren air twister en digitale bandenspanningsmeter); 

- Cursus het Nieuwe Rijden voor de bestuurders; 

- Tankpassen welke gekoppeld zijn aan een verbruiksmonitor. 

In competitieverband zullen de deelnemers aan de proeftuin worden gestimuleerd worden zo 

zuinig mogelijk te rijden. Binnen deze proeftuin is een reductie ambitie geformuleerd van  

10 % CO2 reductie van de deelnemende voertuigen. 

 

Ad 2 Duurzaam aanbesteden printerpark 

Voor de vervanging van de het printerpark zijn de aanbiedingen van drie partijen beoordeeld 

op duurzaamheid. Deze beoordeling heeft zwaar mee gewogen in de gunning. Hiermee 

heeft de BK Groep reeds een stap gezet in reductie van energieverbruik, tonerverbruik en 

papierverbruik. Eveneens zal de leverancier een CO2 footprint ter beschikking stellen. 

 

Ad 3 Overstappen naar groene energieleverancier 

Vanaf 2013 zal er een overstap gemaakt worden van grijze stroom naar groene stroom. Aan-

gezien niet bekend is wat de looptijd is van de huidige contracten, gaan we ervanuit dat het 

mogelijk gefaseerd per vestiging zal worden uitgevoerd. 

 

Ad 4 Lease auto’s, alleen klasse A, B of C 

Vanaf 2013 zullen de nieuwe lease auto’s alleen nog bestaan uit klasse A, B of C. Vanaf 2015 

zal dit alleen nog klasse A of B betreffen. 

 

De directie promoot de keuze voor duurzame leaseauto’s. Indien gekozen wordt voor een 

duurzame leaseauto, wordt het normleasebedrag verhoogd. Duurzame auto’s zijn beter voor 

het milieu en hebben een lagere fiscale bijtelling (0 of 14%). De geselecteerde leasebedrijven 

bieden keus aan duurzame auto’s.  

Deze regel is van kracht zolang het fiscale regime voor de auto’s met een lager percentage 

qua bijtelling van kracht is.  

 

Ad 5 Verminderen restafval 

De hoeveelheid afval zal worden verminderd door het invoeren van digitaal werken, het kri-

tisch kijken naar verpakkingsmateriaal van leveranciers en bewustwordingsacties voor mede-

werkers. 
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9 Monitoring 
Ieder jaar word nagegaan wat het resultaat is van de reductiemaatregelen. Indien blijkt dat 

de reductieambitie niet gehaald is of gehaald zal worden met de voorgestelde maatregelen, 

dan is het mogelijk om daar tussentijds op bij te sturen. Daarvoor zullen nieuwe of aangepaste 

maatregelen benoemd worden en gecommuniceerd worden. Dit is de taak en verantwoor-

delijkheid van de projectmanager Duurzaamheid. 

 

In het kader van de voortgang zullen de verbruiksgegevens voor het vaststellen van de CO2-

footprint ieder half jaar worden gerapporteerd aan het MT en intern gecommuniceerd. Het 

aanleveren van de verbruiksdata is de verantwoordelijkheid van de ondersteunende afdeling 

en het rapporteren en evalueren is de verantwoordelijkheid van de procesmanager Duur-

zaamheid. 

 

Jaarlijks zal een directiebeoordeling worden uitgevoerd en vastgelegd. Hierin worden de 

resultaten van het afgelopen jaar kort beschreven, eventuele wijzigingen door omstandighe-

den en aandachtspunten voor de komende periode. Eveneens zal het geformuleerde beleid 

worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

10 Communicatie 
Transparantie is van groot belang binnen de BK Groep en voor de CO2 prestatieladder.  

De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en reductiedoelstellingen van de BK 

Groep, de benoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie 

betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het bedrijf. 

 

De CO2 uitstoot, de reductiedoelstellingen en maatregelen worden besproken in diverse over-

leggen die zijn vast gelegd in het managementsysteem en worden gecommuniceerd via 

diverse kanalen. In onderstaande tabel is dat schematisch weergegeven. 

tabel 2 communicatieplan CO2 

communicatie methode stakeholder frequentie verantwoordelijke 

CO2 beleidsplan Internet 

Social media 

Personeel 

Klanten 

Leveranciers 

Prospects 

Overheden  

Vier jaarlijks Manager duurzaamheid 

CO2 footprint en 

Meetplan 

Internet  

Social media 

Personeel 

Klanten 

Leveranciers 

Prospects 

Overheden  

jaarlijks Manager duurzaamheid 

Proeftuin Duur-

zame mobiliteit 

 

Persbericht 

Social media 

BKrant 

Bestickering auto´s 

Personeel 

Klanten 

Leveranciers 

Prospects 

Overheden 

eenmalig Perfecqt 

Voortgang  Overleg proces-

eigenaren (vertegen-

woordigers per  deel-

neming) 

Personeel  1x per kwartaal Manager duurzaamheid 

/KAM-coördinator 

Voortgang Aanspreekpunt per 

vestiging 

Personeel Minimaal 1x per 

jaar, rest ad hoc 

Manager Duurzaamheid 

Voortgang Email  

Intranet  

Personeel  Circa 5x per jaar Manager duurzaamheid 
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communicatie methode stakeholder frequentie verantwoordelijke 

Personeelsvergadering 

BKrantje verspreiden Personeel  Circa 2x per jaar Redactie BKrantje 

BK Breed  Versturen 

Internet 

Personeel 

Klanten 

Leveranciers 

Prospects 

Overheden  

2x per jaar Redactie BK Breed 

Leaflets  Versturen 

Internet  

Personeel 

Klanten 

Leveranciers 

Prospects 

Overheden  

Bij contact mo-

ment 

Medewerker BK 

Presentaties, 

beurzen, lezingen 

Powerpoint,  

beursstand 

Personeel 

Klanten 

Leveranciers 

Prospects 

Overheden  

Ad hoc Manager duurzaamheid / 

Medewerker BK 

Persberichten Gedrukte pers 

Internet  

Social media 

Personeel 

Klanten 

Leveranciers 

Prospects 

Overheden  

Ad hoc Manager duurzaamheid 

Voertuigen Belettering Personeel 

Klanten 

Leveranciers 

Prospects 

Overheden  

Ad hoc Wagenpark beheerder 

 

De manager duurzaamheid is Monique van Alphen, de KAM-coördinator is Pim Mulder.  

 

Per vestiging is eveneens een collega aanwezig die het eerste aanspreekpunt is voor vragen 

gerelateerd aan de CO2 prestatieladder of de ISO14001. Een overzicht van de actuele aan-

spreekpunten per vestiging is voor medewerkers beschikbaar op het intranet en het netwerk. 

11 Participatie 
De BK Groep is actief in diverse werkgroepen en samenwerkingsverbanden voor maatschap-

pelijke thema’s en duurzaamheid. De gedachte hierbij is dat er gezamenlijk meer bereikt kan 

worden. Het betreft hierbij initiatieven welke eveneens relevant zijn voor de bedrijfsvoering 

van de BK Groep of de diensten die ze levert. Hieronder zal een korte samenvatting worden 

gegeven. 

 

Samenwerking ALcontrol 

Het laboratorium van ALcontrol is een grote leverancier voor de BK Groep. Op het gebied 

van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is er een samen-

werking aangegaan om projecten te initiëren en uit te voeren. 

Dat begint met het leren kennen van elkaars bedrijfsprocessen en bij behorende knelpunten 

op het gebied van duurzaamheid en MVO. Zo hebben we de CO2 footprint onderling uit ge-

wisseld en zullen onderling interne audit worden uitgevoerd in het kader van de ISO14001. 

Verder zal invulling gegeven worden aan het terug brengen van het verspillen van monster-

verpakkingen en mogelijk reductie van de vervoerskilometers voor monstervervoer. 

 

IJmond bereikbaar 

IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en 

de wegbeheerders van de IJmondgemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest). 
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Samen wordt hard gewerkt om de IJmond bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Een 

goede bereikbaarheid is van belang voor de economische ontwikkeling van de IJmond. IJ-

mond Bereikbaar richt zich op het bereikbaar houden van de regio door: 

 Een gezamenlijke bereikbaarheid visie te ontwikkelen 

 Mobiliteitsmanagement woon-werkverkeer 

 Mobiliteitsmanagement goederenvervoer 

 Collectief verzamelen en beheren van informatie over wegwerkzaamheden 

 Afstemming over planning van wegwerkzaamheden 

 Gezamenlijke communicatie over werkzaamheden 

 

De uitvoering van een belangrijk deel van het programma is in handen gelegd van de Stich-

ting IJmond Bereikbaar. Het stichtingsbestuur (bestaande uit FED IJmond, Tata Steel en Milieu-

dienst IJmond) heeft het initiatief genomen tot een gezamenlijke aanpak om de bereikbaar-

heid en de leefbaarheid in de IJmond te verbeteren, waarbij de focus ligt bij mobiliteitsma-

nagement van personen en goederen. 

 

Onze directeur is als voorzitter van de FED IJmond hierbij nauw betrokken. In samenwerking 

met de afdeling HRM wordt na gegaan op welke manier hier invulling aan kan worden gege-

ven voor de vestiging IJmuiden. 

 

Inzameling oude mobiele telefoons 

In de vestigingen Elst, Dordrecht, IJmuiden en Zoetermeer worden oude mobiele telefoons  

ingezameld. Bruikbare toestellen worden ingezet als leentoestel als een reguliere mobiel ge-

repareerd moet worden. Overige mobiele telefoons worden bewaard voor het mogelijk ge-

bruik van onderdelen ter reparatie van andere toestellen. 

De mobiele telefoons die overblijven worden gedoneerd aan een goed doel. Behalve dat de 

mobiele telefoons hiermee niet bij het restafval verdwijnen maar zo lang mogelijk gebruikt en 

tenslotte door een inzamelingsbedrijf worden gerecycled, komt de opbrengst van de donatie 

van oude telefoons ten goede aan de maatschappij. 

De coördinatie hiervan wordt gedaan door de afdeling ICT. 

 

Werkgroep IJmond rijdt alternatief (2007-2011) 

In deze werkgroep heeft BK actief deel genomen. Een van de resultaten hieruit is dat er een 

elektrische auto is aangeschaft door BK Grondlogistiek. 

 

IJmond rijdt alternatief geldt als succesvolle samenwerking tussen de overheid en het bedrijfs-

leven. Gedurende de drie jaren zorgde de samenwerking voor diverse initiatieven en ruime 

bekendheid regionaal van de voordelen van alternatieve brandstoffen. Er is veel tijd gestoken 

in het benaderen van bedrijven die veel kilometers maken in de eigen regio. Een consulent 

alternatieve brandstoffen bezocht meer dan vijftig kansrijke bedrijven. Voor geïnteresseerde 

ondernemers zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, zoals een conferentie tijdens de Week 

van de Vooruitgang in 2007, met een karavaan aan voertuigen ter introductie. In 2009 be-

zocht een karavaan met duurzame voertuigen wederom de IJmond. De werkgroep IJmond 

rijdt alternatief was ook aanwezig tijdens twee duurzame bedrijvendagen in Wijk aan Zee 

(2009 en 2011). Openingen van tankstations in Heemskerk (2010) en Velsen-Noord (2011) wer-

den aangegrepen om successen te delen met ondernemers en informatie uit te wisselen en 

in 2011 kreeg rijden op groengas via de campagne GasBas een extra stimulans. 

 



 

 

    

Bijlage 

  

1 CO2 footprint BK Groep 2011 

    

 

 




