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Deze Memo geeft inzicht in de actieve deelname van Hollandia BV aan diverse initiatieven. Deze
actieve deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder.

Samenwerkende Nederlandse Staalbouw
Hollandia is lid van vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS), waarin directielid dhr.
N. Noorlander lid is van het algemeen bestuur. Middels deze weg blijft Hollandia op de hoogte van de
sector en keteninitiatieven.

SNS Greenteam
Daarnaast neemt Hollandia door actieve deelname in een werkgroep, deel aan het initiatief SNS
Greenteam. SNS Greenteam is een initiatief van vereniging SNS. Doel van de SNS Greenteam
werkgroep is het in kaart brengen/reduceren van de milieubelasting van staal in de verwerkingsfase,
oftewel duurzaamheid van staal als bouwmateriaal. Om juiste invulling aan dit initiatief, wordt naast
actieve deelnamen, ook bedrijfsgegevens beschikbaar gesteld.

CO2 reductie in de bouw
Ook neemt Hollandia deel aan De Nationale CO2 database, CO2 reductie in de bouw, door periodiek
haar CO2 emissie prestaties en doelstellingen hierin te publiceren. De aanleiding om deze database
op te zetten is de bedrijven te ontlasten van administratieve taken en een eenduidigheid in
informatieverstrekking mogelijk te maken. Daarnaast is het een centrale plek om informatie in te
winnen van bijvoorbeeld leveranciers en subcontractors.

Waardzaam
Een regionaal initiatief in de directe omgeving van Hollandia, Waardzaam, van bedrijven en
gemeenten in de regio Krimpenerwaard om gezamenlijk kennis te delen en gezamenlijk te werken
aan energie reductie. Door kennisdeling vindt onderlinge versnelling plaats. Hollandia deelt via de
Milieu Barometer haar energie gegevens met overige deelnemende partijen en door actieve
deelname aan kennissessie deelt ze haar kennis en inzichten met andere deelnemers.
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