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Organisatie / deelnemers

Initiatief

Werkgroep ‘Lage Emissie
CO2’ en CO2prestatieladder Eiffage
Benelux

Werkgroep Masterplan
industriepark N47

AB, De Graeve, Duchêne,
Herbosch-Kiere, OVMB, Perrard,
PIT, Reynders, Sodemat, Valens ,
Vuylsteke,

Samen met pioniers binnen Eiffage Benelux zijnde OVMB en
Herbosch-Kiere neemt Romarco mee het voortouw voor de
introductie van de CO2-prestatieladder binnen de verschillende
filialen van Eiffage Benelux.

Romarco – Geert Steeman
Externe consult : Cryus
- VOKA regiodirecteur
- Gemeente Zele: Burgemeester,
Schepen en Administratie
- Vereniging Zeelse Industriëlen (VZI)
- Bedrijven bedrijfsterrein N47:
Transport Heirwegh, CRC Industries,
CTF-2000, Dombrecht Distribution
- Bedrijven Wijnveld:
Abatec, Nebim
- Romarco – Geert Steeman

Werkgroep sustainability /
CO2

Omschrijving

-

Peter Rooms
Irmlind Verlaeckt
Katrijn Versmessen
Geert Steeman

Het is de bedoeling om te komen tot een meerjarig masterplan dat
leidt tot een betere mobiliteit, meer veiligheid, een kleinere
ecologische voetafdruk, een optimaler ruimtegebruik en een
aantrekkelijke look & feel van de industriezone, naar het voorbeeld
van het Wijnveld.
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Bijdrage
Actief lid van de werkgroep:
- Uitdelen ervaringen op vlak van CO2 reductie
- Mogelijkheden tot verbetering
- Opvolgen stand van zaken voor de CO2
Prestatieladder binnen de verschillende filialen
- Adviezen / toelichtingen
Verslaggeving hoofdzakelijk via mail
Actief lid aan de werkgroep:
- delen van ervaringen/ knelpunten
- Mogelijkheden tot verbetering
- Opstellen enquête
Verslaggeving hoofdzakelijk via mail

De voorbije maanden heeft de werkgroep een 1e inventaris gemaakt
van de knelpunten en opportuniteiten op het bedrijventerrein.
De volgende fase is input verzamelen van alle bedrijven. Om tot een
finaal masterplan te komen, voor te stellen en uit te werken.
Vanuit de werkgroep Eiffage communicatie wordt er aangestuurd om
te werken en te communiceren rond Sustainability.
Op 16/09/2021 was er een eerste overleg met de werkgroep over wat
en hoe te rapporteren en dit in het kader van de European
Sustainability Development Week.
Het doel is te werken naar de 17 ontwikkelingsdoelstellingen zoals
vastgelegd door de Verenigde Naties.
Een werkgroep voor Romarco werd opgestart op 21/09/2021. De
reeds lopende acties en de te nemen acties werden uitgeschreven en
zal op regelmatige basis opgevolgd en gecommuniceerd worden.

Actieve deelname aan de werkgroep:
Voorstellen initiatieven
Uitvoeren initiatieven
Interne rapportering en opvolgen actieplan
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Denuo is de Belgische
federatie van de afval- en
recyclagesector. In een
wereld waar grondstoffen
schaarser worden en
bedrijven duurzaam willen
produceren, zijn onze
meer dan 250 leden de
essentiële schakel tussen
gebruikte materialen en
hergebruik , recyclage en
eindverwerking.

Organisatie / deelnemers

Omschrijving

Bijdrage

Ledenlijst zie:
https://denuo.be/leden?search_api_fu
lltext=

We inspireren en adviseren de overheid en producenten om de juiste
stappen te zetten naar een circulaire economie.
We ontwikkelen een ecosysteem waarbinnen producenten en
materiaalverwerkers elkaar vinden om innovatieve oplossingen te
ontwikkelen voor materiaalstromen.

Romarco wordt als lid op de hoogte gehouden en
betrokken over nieuwe technieken en wetgeving
aangaande afvalverwerking.
Daarbij wordt tijdens interne werkgroepen
eveneens de impact op duurzaamheid beoordeeld.

Romarco – Geert Steeman
- Peter Rooms

We helpen onze leden bij het formuleren en uitdragen van
gemeenschappelijke standpunten, informeren en adviseren hen over
nieuwe regelgeving en de implementatie ervan.
Door een actieve dialoog met andere maatschappelijke actoren te
voeden met expertise over herbruikbaarheid, recyclage en
milieubewuste eindverwerking, zal Denuo een toonaangevende stem
zijn op het vlak van intelligente materiaalstromen in een
toekomstgerichte en circulaire economie.

Ledenlijst
BOVA ENVIRO+ is een
advies- en studiebureau
met meer dan 20 jaar
ervaring, actief in
Vlaanderen, Brussel,
Wallonië en Nederland.
Wij zijn een
multidisciplinair en
dynamisch team van een
45-tal gepassioneerde
experts op het vlak van
milieu & natuur,
veiligheid, bodem,
ruimtelijke ordening en
energie.
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Romarco – Geert Steeman
- Peter Rooms

BOVA ENVIRO+ biedt zo een compleet dienstenpakket voor
bedrijven uit alle sectoren, overheidsinstellingen en nonprofitorganisaties. Wij verzorgen ook opleidingen en seminaries over
deze thema’s waarin wij onze kennis en ervaring graag met u willen
delen.
Ons advies is pragmatisch en op maat, ons studiewerk
wetenschappelijk onderbouwd en resultaatgericht en ons specifiek
opleidingsaanbod is van hoog niveau.
Tot slot wil BOVA ENVIRO+ via haar dienstverlening ook haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en een bijdrage
leveren tot het evenwicht tussen People, Planet & Profit.

Deelname aan de jaarlijkse verplichte opleiding van
30u voor de milieucoördinator.
Romarco maakt ook gebruikt van de
dienstverleningen van BovaEnviro+; ikv de
omgevingsvergunningsaanvragen,
bodemonderzoeken, GPBV evaluatie, enz..

