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Initiatieven CO2-reductie
Binnen de sector vinden initiatieven plaats op het gebied van het verminderen van
energieverbruik en CO2-uitstoot. Onder staat een overzicht met initiatieven binnen de sector
die bekend zijn.
Op de hoogte blijven/informatiebehoefte
Western blijft op de hoogte van initiatieven die spelen in de markt door:
- Website van SKAO, adviseurs en collega’s
- Bezoek van beurs/seminar/leveranciers
- Ontmoetingsplaats voor de sector
Lopende deelnames
- Vereniging Warmtepompen (voorheen Dutch Heat Pump Association)

o Op 28-01-2020 aan de branchevereniging het voorstel gedaan om een
agendapunt op te nemen voor “CO2 gerelateerde marktinformatie &
ontwikkelingen”.
o Op 13-02-2020 inbreng gedaan in de vergadering t.a.v. SKAO CO2prestatieladder. Werd positief ontvangen en ook te bespreken met de VWPleden utiliteit.
o Per 1 januari 2022 is hiervan het lidmaatschap opgezegd. Deze organisatie
had nauwelijks focus op utiliteit maar voornamelijk op particulieren.
-

Energiebesparen doe je nu

-

Energiebeurs 2019 - 2020 in Den Bosch (niet gehouden i.v.m. COVID-19). In 2021 is
de Energiebeurs gehouden op 12-14 oktober in Den Bosch. Vakbeurs Energie is het
grootste zakelijke evenement in het kader van duurzame opwekking en besparing
van energie in Nederland. 3 dagen innovatie, kennisdeling en business. Western
heeft een eigen stand op deze beurs.

-

De Installatie vakbeurs Hardenberg is gehouden op 14-16 september 2021. Western
had een eigen stand op deze beurs.

-

Regiobijeenkomsten branchevereniging NVKL
o Microsoft Teamsmeeting op 12-11-2020.
o Microsoft Teamsmeeting op 22-11-2021.

-

Duurzame leverancier, aanmelding deelname 30 maart 2021 (deze bijeenkomst heeft
het thema Co2/Duurzaamheid)

Nieuwe initiatieven
- Informatie opgegenomen in de nieuwe Western catalogus 2021-2022:
o Pagina certificering
o Pagina F-gassen
o Pagina voorwoord

Keteninitiatieven

Afgeronde deelnames
- Ontwikkeling TEWI tool. Rekenmodel dat de CO2 footprint uitrekent van een
koelmachine of warmtepomp, op basis van koudemiddel, energieverbruik en
milieubelasting bij buitengebruikstelling. Tool is extern gecommuniceerd op de
Western website.
Budget
Voor keteninitiatieven heeft de directie jaarlijks Euro 5.000,- begroot en daarmee
beschikbaar gesteld.

