Initiatieven

Harkboot.nl BV

Overzicht deelname initiatieven 2020

CO2 reductie toegankelijk maken.
Startdatum: januari 2020.
Duur: Gehele certificeringsperiode

Harkboot.nl BV heeft een eigen initiatief gestart met de volgende doelen.
-

HVO 100 toegankelijker maken voor ondernemers.
Bewustzijn over CO2 reductie verbeteren.
Borgen van de kwaliteit van werken.

Het bedrijf neemt deel bij het Koploperproject Noordenveld-Westerkwartier. Hierbij worden bedrijven
geholpen een goed werkend CO2 beleid op te stellen. Harkboot.nl BV was al bekend hiermee door de
certificering voor CO2 prestatieladder niveau 3. Door dit initiatief hebben we verschillende bedrijven kunnen
vertellen over het gebruik van HVO 100 als transitiebrandstof.
De volgende bedrijven maken gebruik van HVO 100:
-

Bokschoten Sleepdienst / Hooghalen (maart 2019)
Gemeente Noordenveld / Roden (Augustus 2020)
Ondernemers in Gemeente Noordenveld / Roden (2020)

Door onze eigen reductie doelstelling hebben we initiatief genomen voor het realiseren van een
tankmogelijkheid bij een tankstation voor HVO 100. Dit werd gerealiseerd mede doordat Gemeente
Noordenveld ook gebruik wilde maken van HVO 100.
Door Harkboot.nl BV werd het raar bevonden om meer te moeten betalen voor een milieuvriendelijker
product. Dit komt onder andere door de accijns en extra belasting voor oudere dieselmotoren. Om hier
verandering in te brengen hebben we twee Tweede Kamer leden benadert die het met ons eens waren. Zij
hebben hierover Kamervragen gesteld in de hoop de regelgeving hierover aan te passen.
Daarnaast is Harkboot.nl BV begonnen met het opstarten van een Nederlands Technische Afspraak (NTA).
Waarin de werkwijze van de harkmethode wordt vastgelegd. Een van de eisen die gesteld wordt is het bezitten
van minimaal een CO2 prestatieladder niveau 3 certificaat. Zodat meer bedrijven mee zullen werken aan een
betere toekomst.
Harkboot.nl BV gaat ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties na streven.

Noot! Dit initiatief is dynamisch en zal derhalve regelmatig worden aangevuld.
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