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Actieve deelname sector-initiatief (3.D.1)
Dit document beschrijft de actieve deelname van Loon- Grondverzet- en transportbedrijf Geurs BV
aan twee keteninitiatieven. Deze actieve deelname is conform de eisen van de COz-Prestatieladder

3.0 De directie van Loon- Grondverzet- en transportbedrijf Geurs BV wenst haar MVO beleid vast te
leggen in een managementsysteem volgens de normering CO2 prestatieladder 3.0 trede 3.
Doelstelling hierbijis het onderhouden van een continu verbeterproces binnen de organisatie m.b.t.
de kwaliteit van de activiteiten, leveringen, veiligheid, gezondheid, milieudoelstellingen en COz

reductie. Om dit beleid te kunnen realiseren stelt de directie adequate middelen ter beschikking.
Hierbij wordt voldaan de eisen van de COz-Prestatieladder 3.0:

.
.
.

Aantoonbare deelname bijeenkomsten;
Publiekelijk uitdragen van het initiatief;
Aanleveren van informatie aan het initiatief.

Onderzoeksproject Opslag eigen opgewekte stroom
Middels dit project willen wij in samenwerking met onze subsidieadviseur van Subvast en Contour
Advanced Systems BV uit Varsseveld onderzoeken of wijopslag mogelijk kunnen maken van eigen op
te wekken stroom middels zonnepanelen. Doel is dan ook om zodoende het investeren in elektrisch
gereedschap zoalstrilstampers, kleine kranen en shovels interessant te maken evenals het plaatsen
van zonnepanelen. Dooreigen opgewekte stroom opte slaan in accupakketten die wijkunnen
meenemen naar de bouw en plaatsen in machines, dan wel kunnen plaatsen op bijvoorbeeld de
vrachtwagens met verrijdbare autolaadkraan (stenenauto's)zal het verbruik van diesel afnemen.
Dit ligt naar omstandigheden even stil en staat on hold.
Werkgroep Waterstof, gemeente Hof van Twente.
Onder leiding van projectleider innovatie van gemeente Hof van Twente, Rene Kleiweg is LoonGrondverzet- en transportbedrijf Geurs BV deelnemer aan deze werkgroep. Tezamen met 20 andere
ondernemers uit Twente en gemeente Hof van Twente wordt gepoogd een netwerk te realiseren
met waterstof vulpunten. Hiertoe vindt regelmatig overleg en bijeenkomsten plaats. Wanneer dit
netwerk is gerealiseerd zal ook het investeren in een waterstof aangedreven voertuig worden
onderzocht. De gemeente heeft vanwege uitvoerbaarheid het project even stil gelegd.
Hier hebben wij in de l-' week van 202l informatie van gekregen.

Hof van Twente op Rozen.
ln de gemeente Hof van Twente is er een initiatief van de stichting Hof van Twente op Rozen om
daken en ruimte te benutten voor het opwekken van duurzame zonne-energie.
Om te kunnen voorzien in onze eigen energie behoefte en de mogelijkheid van het benutten van de
beschikbare ruimte op de aanwezige daken zijn we hierover in gesprek met Henk Roossink.
Vanuit onze kant zijn we aan het onderzoeken welke variant voor ons en het bedrijf interessant zijn.
Ook wordt er nu gekeken naar het constructieve deel of de gebouwen er geschikt voor zijn.
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Duurzaam op weg.
De afgelopen jaren zijn we al druk doende geweest om

te zorgen dat ons materiaal beschikt over een
goeie bandespanning. Door het rijden op de juiste bandenspanning wordt er minder brandstof
verspilt en bespaar je op banden.
Ook de veiligheid voor onszelf en de omgeving proberen we hiermee te verhogen.
Door hierin nog een stap verder te gaan certificeren wij ons voor Duurzaam op de weg van Profile.
Ook bij vervanging van banden en signalering van scheve slijtage wordt direct actie ondernomen om
alles juist te balanceren.

Conclusie
Door actief deel te

nde initiatieven krijgen wij een uitgebreide stroom aan

informatie, nieuwe

benodigde documenten om de COz sturing te verbeteren.

Daarnaast hebben

ing op het reduceren van de meest elementaire emissie

(brandstof) binnen

Johan Vogt
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