Actieplan Stichting Nederland CO2 Neutraal
In dit actieplan worden de volgende onderdelen beschreven die behoren bij het initiatief van
Stichting Nederland CO2 Neutraal:
1. Een beschrijving van de activiteiten van het initiatief
2. De doelgroep (en het beoogde aantal) deelnemers van het initiatief
3. De reductiedoelstelling van het initiatief
4. Een prognose van de reductie bij sector brede toepassing van het initiatief
5. Een tijdsplanning voor de activiteiten en de reductiedoelstelling
Activiteiten
De activiteiten van het initiatief bestaan uit de volgende onderdelen:
- Het organiseren van inspirerende bijeenkomsten met als doel bedrijven zelf te bewegen om
met CO2 reductie aan de slag te gaan;
- Het aanbieden van innovatieve producten/diensten op het gebied van CO2 reductie met als
doel bedrijven kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen en CO2 te laten reduceren;
- Het opzetten van werkgroepen en het ondersteunen van de ontwikkelingen binnen deze
werkgroepen met als doel het ontwikkelen van nieuwe producten en of diensten die leiden
tot CO2 reductie.
Doelgroep
De doelgroep van het initiatief zijn alle bedrijven in Nederland die aan de slag willen met CO2
reductie. In het bijzonder, maar niet beperkend tot, bedrijven die een certificaat hebben op de CO2Prestatieladder.
Het initiatief heeft geen maximum aantal deelnemers. Gestreefd wordt om op korte termijn toe te
groeien naar 50 deelnemers.
Voor de werkgroepen wordt gestreefd naar een maximum van 10-15 bedrijven per werkgroep.
Reductiedoelstellingen
Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als lange termijn (>10 jaar) doelstellingen bedrijven CO2
neutraal te maken.
Op korte termijn willen wij deelnemers in 2020 20% CO2 laten reduceren door het aanbieden van
diverse innovatieve oplossingen.
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