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1.0 Notulen managementoverleg 
 
 
 
Doordat de zoektocht in de diverse losse notulen te veel tijd vergt, is hieronder een tabel met 
hyperlinks opgesteld zodat snel de juiste notulen gevonden worden. 
 

Voorzitter Datum Locatie 

A.J. van der Heul 20 december 2012 Kerkdriel 

A.J. van der Heul 1 mei 2013 Kerkdriel 

A.J. van der Heul 24 oktober 2013 Kerkdriel 

A.J. van der Heul 13 januari 2014 Kerkdriel 

A.J. van der Heul 4 april 2014 Kerkdriel 

A.J. van der Heul 9 september 2015 Kerkdriel 

A.J. van der Heul 25 februari 2016 Kerkdriel 

A.J. van der Heul 19 oktober 2016 Kerkdriel 

 
 



1

Erwin van Doornmalen

Onderwerp: Mangementoverleg

Locatie: Kantoor AJ

Begin: do 20-12-2012 16:00

Einde: do 20-12-2012 17:00

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: Aart-Jan van der Heul

Marcel en AJ; 
 
Besloten is van ons bilateraal overleg voortaan een paar keer per jaar een CO2 overkeg te maken en dit 
vast te leggen. 
AJ geeft aan dat Marcel voortaan ook de verslagen van het projectgroepje te lezen krijgt en datr het zaak is 
dit ook te ventileren bij De Rivierendriesprong. 
Duidelijk is dat ook daar de bewustwording een belangrijke rol speelt in het behalen van de toch redelijk 
hoge doelstellingen. 
Zaak is tevens de veranderde omstandigheden goed vast te leggen zeker gezien het feit dat de 
omzetgerelateerde CO2 reductie vooralsnog niet brengt wat we ervan verwachten. 
Marcel geeft aan dat hij met zijn plannen om een nieuwe breekinstallatie in Papendrecht te bouwen een 
grote reductie voorstaat. 
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Erwin van Doornmalen

Onderwerp: Managementoverleg

Locatie: Kantoor Marcel

Begin: wo 1-5-2013 7:00

Einde: wo 1-5-2013 8:00

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: Aart-Jan van der Heul

Deelnemers AJ en Marcel, 
 
CO2 uitstoot van 2010, 2011 en 2012 doorgenomen. 
Het valt ons op dat ondanks de inspanningen van ons en het personeel de uitstoot blijft stijgen. 
AJ neemt op zich zich hierin te verdiepen. 
Denk aan gasgebruik Autocentrum en dieselgebruik bij de Rivierendriesprong en het aannemingsbedrijf. 
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Erwin van Doornmalen

Onderwerp: Managementoverleg

Locatie: Kantoor AJ

Begin: do 24-10-2013 7:00

Einde: do 24-10-2013 8:00

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: Aart-Jan van der Heul

Met Marcel het een en ander door genomen. 
Hem op de hoogte gebracht van het feit dat het gasoliegebruik eerder stijgt dan daalt. 
Hij oppert het idee beter te gaan bijhouden op de werken waar en in welke machine de gasolie “verdwijnt”. 
Machinisten moeten eigenlijk bijhouden hoeveel ze tanken en wat de rest [trilplaten end] verbruikt. 
AJ gaat met Theo wat opzetten. 
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Erwin van Doornmalen

Onderwerp: Managementoverleg

Locatie: Kantoor AJ

Begin: ma 13-1-2014 15:00

Einde: ma 13-1-2014 16:00

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: Aart-Jan van der Heul

Gesprek Marcel en AJ; 
 
Na de jaarwisseling even de nieuwe doelstellingen voor 2014 op een rij gezet. 
Doel is in ieder geval voorop te blijven lopen op de reductie van brandstoffen end. 
Na het uitvechten van de vergunningen in Papendrecht is het zaak een nieuwe multifunctionele 
breekinstallatie te bouwen in Papendrecht. 
Tevens moeten we wat met Groenrecycling… 
De kranen hebben een betere bezetting dan in voorgaande jaren. 
Vaste bediening door goed geïnstrueerde mensen. 
Tevens definitief besloten te gaan voor trede 5 en nen-en-iso 14001. 
Voor het werk van de provincie hebben we trede 5 nodig! 
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Erwin van Doornmalen

Onderwerp: Managementoverleg CO2

Locatie: Kantoor AJ

Begin: vr 4-4-2014 16:30

Einde: vr 4-4-2014 17:30

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: Aart-Jan van der Heul

Deelnemers Marcel van Herwijnen en AJ. 
 
Na Marcel op de hoogte gebracht te hebben van de stand van zaken en van de vorderingen. Brainstormen 
over nieuwe breker opstelling in Papendrecht.. Marcel gaat binnenkort naar Duitsland om e.e.a door te 
nemen met de bouwer. 
Uitgangspunt is Upcycling van Inkomend materiaal. 
Gaan ervan uit dat we materiaal na inname gaan scheiden in te breken materiaal voor grondstof voor 
beton en het residu geschikt gaan maken voor bouwstof. Gaan het ook geen recycling noemen maar 
Productie eenheid maken grondstoffen…  
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Erwin van Doornmalen

Onderwerp: Directieoverleg Marcel en AJ

Locatie: Papendrecht

Begin: wo 9-9-2015 13:00

Einde: wo 9-9-2015 14:00

Terugkeerpatroon: (geen)

Categorieën: Afspraak

Met Marcel de switch doorgenomen van omzet naar machine-uren en wat daarbij komt kijken. 
 
Groene stroom voor Papendrecht bekeken. AJ’s voorstel is eerst de breker opbouwen dan over 
als we het nieuwe verbruik weten beslissen of we over gaan naar Hollandse Wind. In deze 
beslissing tevens de mogelijkheid van een windmolen meenemen. Denk aan de vergrootte kabels 
en traforuimte. Offerte voor Hollandse Wind: 
 
Onderstaande tarieven zijn berekend op basis van een jaarverbruik van 135.000 kWh (P: 92.000 kWh en D: 

43.000 kWh) voor eancode: 871689276000066415 (Noordhoek 37, 3351 LD Papendrecht) 
 

Elektra  €cent/kWh      

Periode         Piek    toeslag piek    Dal     toeslag dal     Totaal piek     Totaal dal      meerprijs SMK   Totaal 

piek met SMK     Totaal dal met SMK      

1-1-2016 t/m 31-12-2016 (12 maanden)    4,871   0,1180  3,407   0,063   4,989   3,470   0,275   5,264   

3,745   

1-1-2016 t/m 31-12-2017 (24 maanden)    4,835   0,1180  3,250   0,063   4,953   3,313   0,275   5,228   

3,588   

1-1-2016 t/m 31-12-2018 (36 maanden)    4,859   0,1180  3,168   0,063   4,977   3,231   0,275   5,252   

3,506   

Maandelijkse vergoeding €95,-                                                                   
 

 
Overige voorwaarden: 
 
•             Vaste tarieven met een vaste maandelijkse vergoeding; 
 
•             Geen bandbreedte; 
 
•             Maandelijkse facturatie op basis van werkelijk verbruik; 
 
•             Het facturatiemoment is achteraf; 
 
•             U betaalt middels automatische incasso (indien u middels automatische incasso betaalt, ontvangt 

u €10,- korting op de maandelijkse vergoeding);  
 
•             U heeft een betalingstermijn van 14 dagen. 
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De meerprijs voor Hollandse wind SMK bedraagt 0,275 €cent/kWh. Dit houdt in dat u ongeveer €371 per 

jaar meer betaalt om Hollandse Wind SMK af te nemen. Hiervoor ontvangt u wel de “meest groene” 

energie en een SMK keurmerk i.v.m. de CO2 prestatieladder.  
 
Naast de twee nieuw in gebruik genomen trailers komen er nog twee vier-assers met euro-6 
motoren. 
 
De brekerinstallatie moet 2016 operationeel zijn. Voor de nieuwe betoncentrale wachten we op de 
benodigde vergunning. 
 
Aart-Jan houdt met Jean Paul samen nog een toolbox in Papendrecht. 
 



[Paginanummer]

Aart-Jan van der Heul

Onderwerp: Management bijeenkomst Marcel
Locatie: Kerkdriel

Begin: do 25-2-2016 7:30
Einde: do 25-2-2016 8:30

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: Aart-Jan van der Heul

Er is heel veel gebeurd sinds het laatste overleg. 
Met Marcel de voortgang doorgenomen voor de herstructurering, de onderhanden werken, de 
opzegtermijnen en de nog af te maken werken. 
Zaak is de referenties en de certificeringen te behouden. 
Alleen voor de R3S is de foorprint al belangrijk. 
 
Organisatie: 
Erwin, Jaap en AJ blijven aan om de werken af te maken. 
Erwin en AJ zorgen voor de afwikkeling en proberen via “krenten uit de pap” continuïteit te behouden voor 
de aannemerij….. 
Daadwerkelijke doelstelling worden niet afgesproken en opgeschoven naar het eind van het jaar! 



[Paginanummer]

Aart-Jan van der Heul

Onderwerp: Managementoverleg Marcel
Locatie: Kerkdriel

Begin: wo 19-10-2016 12:00
Einde: wo 19-10-2016 13:00

Terugkeerpatroon: (geen)

Organisator: Aart-Jan van der Heul

Categorieën: Afspraak

Met Marcel diverse zaken door genomen. 
Wenst ons succes met de twee buitendienststellingen in Leiden de komende weekenden. 
Was verheugd dat we langzamerhand de goede kant op gingen. 
Wil ook de certificeringen behouden en uiteraard ook Trede 5. 
Afgesproken dat we de target van het aannemingsbedrijf zouden handhaven en richting einde jaar zullen 
zien of we op de goede weg zaten. 
 
De zaak rond de investeringen bij de Rivierendriesprong zien er wat anders uit. 
De vergunning voor de breker is definitief binnen, voor wat betreft de betoncentrale loopt nog. 
De eerste vergunningsaanvraag voor een windmolen in polder Nieuwland is ter inzage gelegd en wachten 
we even af voordat wij met die planvorming beginnen. 
De multifunctionele breker loopt wat vertraging op door een rechtszaak tegen de constructeur in Duitsland. 
Het is eerst zaak deze af te wachten. 
Verder heeft de Rivierendriesprong wat nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals zeven van bouwstoffen zodat 
we ze als grondstoffen kunnen inzetten en het schredderen van groenmateriaal zodat dat kan dienen als 
biobrandstof. 
De plannen blijven en worden zeker ten uitvoer gebracht. 
Voor de komende audit worden alle cijfers in beeld gebracht en zullen we evalueren of we op de goede 
weg zijn. 
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