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1. Huidige situatie
Sinds 2020 neemt BouWatch deel aan het sector initiatief
Brandstofreductie Noordoost-Nederland. Het sector
initiatief heeft als doel het verzamelen en delen van
informatie gericht op het reduceren van CO2-emissies
voortkomend uit brandstofverbruik. Het samen
reduceren van brandstofverbruik staat in dit initiatief dus
centraal. BouWatch heeft zich aangesloten bij het
initiatief omdat brandstofverbruik, de grootse groep is
als het om emissies gaat. Wanneer er gereduceerd kan
worden in het brandstofverbruik wordt er direct een
belangrijke stap gemaakt in de reductie van de CO2
uitstoot. Dit zal goed zichtbaar zijn in de Footprint van
BouWatch.

2. Huidige verbruiken
Alle onderdelen van BauWatch Group B.V. (BouWatch) hebben samen een wagenpark welke jaarlijks flink
groeit. Het wagenpark bestaat uit vrachtauto’s, bestelbusjes, personenauto’s en auto’s met een hoogwerker.
In de afgelopen jaren is op het verbruik van brandstof een lineaire stijging te zien. Dit is uiteraard te verklaren
door de groei van het bedrijf. Ondanks deze groei blijft het doel van BouWatch om te reduceren in Brandstof
verbruik. Om te reduceren zijn een aantal actiepunten opgenomen in het actieplan. Deze actiepunten zullen
tezamen met actieve deelname aan het sector initiatief er voor moeten zorgen dat de getankte liters (relatief)
omlaag gaan.
3. Actieve deelname initiatief
Op 24 mei 2022 was de eerste bijeenkomst van het sector initiatief in 2022
gepland in Nieuw-Dordrecht. Na het welkomstwoord van de heer Vosse
werd een voorlichting gegeven over duurzame subsidies, the road to zero,
en elektrisch materieel in de infra. Voor BouWatch was dit een goede
inspiratie bron om een interne onderzoek te starten voor de mogelijkheden
voor gebruik van elektrisch materieel binnen BouWatch.
Ook is een menukaart beschikbaar voor deelnemende bedrijven waarin
verschillende soorten maatregelen om brandstof te besparen worden
beschreven.
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Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website
https://www.brandstofreductie.nl/nieuws-van-het-initiatief/.

