
Van: Stichting Samen Duurzaam Ondernemen <info@samenduurzaamondernemen.nl>  

Verzonden: woensdag 2 november 2022 12:37 

Aan: ase-consultancy@ziggo.nl 

Onderwerp: Participatie initiatief Zuinig met CO2 in de GWW 

Geachte heer Seltenrijch, 

Zoals telefonisch besproken wil Stichting Samen Duurzaam Ondernemen graag meewerken en initiator zijn van het 

door jullie gekozen initiatief ’Zuinig met CO2 in de GWW’ Voor dit initiatief zullen in ieder geval de volgende 

bedrijven zich gaan aanmelden: 

- Simon Weerdenburg (RWD groep) 

- Van Eijk Leiden 

- Aannemersbedrijf Sloos en Zoon 

Wij gaan ervan uit dat gezien de omvang van deze sector meer bedrijven zich zullen melden voor dit praktische en 

mooie initiatief waarbij we ten doel hebben gesteld om binnen de sector de klimaatdoelen te halen die de Nederland 

heeft gesteld, namelijk: 

In 2030 moet de GWW-sector 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990, het streven is zelfs 

60% vermindering. In 2050 wil de GWW-sector klimaatneutraal zijn. 

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat we periodiek met de deelnemende bedrijven bij elkaar komen om de doelen 

en de daarbij horende maatregelen met elkaar bespreken en verschillende ervaringen uitwisselen. Wij verwachten van 

de deelnemers dat bij iedere bijeenkomst aanwezigheid en een actieve deelname in het halen, maar uiteraard ook het 

brengen van informatie naar elkaar toe. De eerste bijeenkomst zal gepland worden in het vroege begin van 2023 

Stichting Samen Duurzaam Ondernemen zal het gehele proces van deze bijeenkomsten uiteraard coördineren. 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben zien wij uit naar een mooie, duurzame en CO2 reducerende 

samenwerking 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Samen Duurzaam Ondernemen 

 

Vredenburg 40 

3511 BD Utrecht 

T: +31 (0)85 00 43 649 

E: info@samenduurzaamondernemen.nl 

U: www.samenduurzaamondernemen.nl 

Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien 

u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te 

verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. 

Stichting Samen Duurzaam Ondernemen, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 84753994, sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische 

verzending. 
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