
1.1 Afgewezen initiatieven 

• Deelname aan CUMELA  

- Delen van uitstoot gegevens en werkgroepen; 

- Deelnemen aan bijeenkomsten om gezamenlijk de uitstoot van CO2 te reduceren; 

- Versterken van de keten door middel van bijeenkomsten; 

- Kosten bedragen € 500,- per jaar. 

- Het initiatief is niet van toepassing, omdat Flexcorail van mening is dat het initiatief zich niet 

bevindt in deze branche en hier dus ook onvoldoende aansluiting kan vinden. 

 

• Milieubarometer 

– De Milieubarometer maakt de milieuscore, CO2-footprint en bijbehorende kosten van uw 

bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar; 

– Daarnaast biedt de milieubarometer benchmarks met collega-bedrijven, waardoor een goede 

impressie kan worden verkregen van het niveau waarop Flexcorail opereert. 

– Kosten bedragen € 198,- eerste jaar en erna € 65,-. 

– Het initiatief is niet van toepassing, omdat Flexcorail van mening is dat het initiatief te weinig 

interactie en vernieuwing biedt.  

 
1.2 Deelname aan volgende initiatieven 

• Deelname aan Duurzame leverancier  

- Delen van uitstoot gegevens; 

- Deelnemen aan bijeenkomsten om gezamenlijk de uitstoot van CO2 te reduceren; 

- Versterken van de keten door middel van bijeenkomsten; 

- Kosten bedragen € 75,- per jaar. 

- Het initiatief is van toepassing, omdat Flexcorail gebruik maakt van de rekentool van de Dzl, 

en zich tevens profileert als een bedrijf dat werkt aan haar CO2-reductie 

 

• Greenbizz IJmond 

– Greenbizz IJmond is een samenwerkingsverband op CO2 initiatieven binnen het 

bedrijvengebied waar Flexcorail is gevestigd 

– Er worden diverse gezamenlijke initiatieven ontplooid op het gebied van CO2- reductie of het 

opwekken van CO2 neutrale energie 

– Initiatief is van toepassing, omdat Flexcorail samen met andere bedrijven een goede CO2 

reductie kan bereiken voor het omringende gebied 

 

• Nederland CO2 neutraal 

– Dit initiatief voorziet in workshops en lezingen door bekenden op het gebied van CO2 reductie 

– Er wordt actief van gedachten gewisseld hoe reducties te bereiken en wat daarbij de 

eventuele valkuilen zijn 

– Tijdens de workshops wordt informatie verstrekt en ook door andere bedrijven gevraagd 

– Dit initiatief wordt samen met een ander bedrijf samen gedragen v.w.b. de kosten 

– Het initiatief is van toepassing, omdat Flexcorail samen met andere bedrijven in contact komt 

en daar belangrijke informatie vandaan haalt en kan delen 

 

 


