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Doelstelling(en): 
In samenwerking met geselecteerde partners te komen tot een betere samenleving. Door duurzame 
ontwikkeling en inzet van elektrisch materieel. Die aansluit bij onze ketenanalyse “Aanbieden 
Groeneaansluitingen”. 

 

 
Initiatief deelnemer(s): 

Stichting ODT 
Search 
Leveranciers 
Gemeentes 
Aannemers waaronder Stam&Co 

 

Inspanning: 
Streven naar een maximale bijdrage aan duurzame ontwikkeling door: 

- De stichting wordt nu gereed gemaakt om een Platform van leveranciers, aannemers en gemeenten 
te vormen die het werken met elektrische werkmiddelen kan gaan promoten en obstakels kan 
proberen weg te nemen. Stam&Co zal hier een actieve bijdrage in leveren. 

- De stichting is nu in de fase dat ze leden van de Raad van Advies hiervoor benaderen. 
 

Stand van zaken / Planning: 
1. Platvorm vormen 
2. Raad van Advies benaderen 
3. Inventariseren knelpunten 

 
Dit betekent dat Stam&Co inzicht heeft in de volgende emissies uit scope3: 
- Terugdringen van brandstofgebruik inzet materiel. 

 
 

Daarnaast is er een ketenanalyse uitgevoerd. Deze ketenanalyses heeft betrekking op: 
- Vervanging Huisaansluitingen 

 

De ketenanalyses zijn professioneel ondersteund door “Search”. 
Vanuit de ketenpresentatie worden de volgende afspraken gemaakt: 

 
 

Doel van het sector initiatief: 

Het doel is om werken met elektrische werkmiddelen te gaan promoten en obstakels proberen weg te 

nemen. 

Subdoelen die hiermee worden bereikt zijn: 

• Ketensamenwerking bevorderen; 

• Mogelijkheid tot het behouden van niveau 5 op de CO2-prestatieladder; 

• Een CO2-neutrale (proces)keten bij “Vervanging huisaansluitingen te realiseren. Waarbij de klant 

kan kiezen uit een “grijze en/of groene huisaansluiting (CO2 neutraal) mede door inzet elektrisch 

materiel; 
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 • Publicitaire doeleinden; 

• Propositie nieuwe opdrachten Stam&Co. 
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Fase 1: 
Knelpunten inventariseren: 
1. Opdrachtgevers moeten in hun aanbestedingen waarde (gunningspunten) toekennen aan 

elektrisch werken; 
2.  moeten voldoende elektrische machines beschikbaar zijn. Een bottleneck is een elektrische 

minigraver, die gedurende een werkdag buiten kan functioneren (vooral de accucapaciteit en 
laadmogelijkheden zijn daarbij een punt van aandacht). 

3. Moet voldoende financiële ondersteuning voorhanden zijn voor kleinere aannemers om veel 
duurdere producten aan te schaffen (vooral via de overheid). De stichting weet goed de weg naar 
de RvO en naar Provincies en grote steden. 

4. Leveranciers zouden de mogelijkheid van huur of lease meer in de markt moeten zetten. 
5. Financiële instellingen zouden aantrekkelijke financiering moeten bieden. 

 

 
Monitoring en resultaten: 
Nog niet van toepassing. 

 
Samenwerking Stam en Co – en Stichting ODT 

- Realisatie inzet elektrisch materieel 
- Realiseren CO2 neutraal project. 

 
Verdere CO2 Informatie: 
www.stamenco.nl 

http://www.stamenco.nl/

