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1. Inleiding  
Dit document betreft informatie over de deelname aan het CO2 sector- en keteninitiatief 
door Kooi voor invalshoek D. Participatie van de CO2 Prestatieladder niveau 3. 
 
In dit document komt het volgende aan bod: 

- Hoofdstuk 2: een inventarisatie van de mogelijke initiatieven; 
- Hoofdstuk 3: de keuze van de directie voor deelname aan een initiatief; 
- Hoofdstuk 4: een omschrijving van het initiatief waaraan wordt deelgenomen; 
- Hoofdstuk 5: het budget van Kooi voor deelname. 

  

2. Inventarisatie 
De deelname aan een sector- en keteninitiatief staat geregeld in invalshoek D. De volgende 
initiatieven zijn geïnventariseerd als mogelijke initiatieven: 

- Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost-Nederland 
(https://www.brandstofreductie.nl/) 

- Nederland CO2
  Neutraal (https://nlco2neutraal.nl/) 

- Fossylfrij Fryslân (https://fossylfrij.frl/)  
- Circulair Friesland (https://circulairfriesland.frl/) 

 

3. Keuze initiatief 
De directie heeft gekozen om vanaf 2023 deel te nemen aan Fossylfrij Fryslân. Het initiatief 
past het beste bij de organisatie, aangezien het niet alleen uitstoot reductie betreft maar 
ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor Kooi is het belangrijk om aan CO2 
reductie te doen op meer vlakken dan alleen brandstofreductie. Daarnaast zijn er in de 
omgeving van Kooi veel ‘freonen’ waarmee eventueel de samenwerking kan worden 
aangegaan.  
 

4. Omschrijving initiatief 
De stichting Fossylfrij Fryslân zet zich in voor een fossielvrije samenleving. Bedrijven welke 
zich aanmelden bij de stichting worden een ‘freon’. Het doel is om samen als ‘freonen’ te 
verduurzamen, freonen helpen elkaar hierbij om dit doel te realiseren. Zo zijn er 4 
kernonderwerpen; Bedrijven, Woningen, Energie en Mobiliteit. Kooi zal zich vooral focussen 
op Bedrijven en Mobiliteit.  
Daarnaast worden er evenementen en colleges georganiseerd voor geïnteresseerden over 
bijvoorbeeld circulaire samenleving en klimaatverandering.  
 
 

5. Budget 
De kosten voor het initiatief zijn €1.000,- per jaar. Daarnaast is er nog budget benodigd in de 
vorm van uren. Dit bedraagt ongeveer 32 uur per jaar. Er zijn per jaar meerdere interessante 
evenementen en colleges.  
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