
 

De CO2-prestatieladder en RvB-groep 

Een beter milieu met minder CO2 . Wie wil dit nu niet? 
In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van onze plannen met betrekking tot de CO2 -
prestatieladder binnen ons bedrijf. 
Bijna dagelijks horen we nieuwsberichten dat we wereldwijd onze CO2 uitstoot moeten verminderen. 
Dat geldt in de privésfeer maar nog veel meer voor het bedrijfsleven. We moeten zuinig zijn op onze 
aarde, op het milieu,…….. voor onze kinderen. 
Samen moeten we zorgen voor minder CO2. Een beter milieu is wat ons aanspreekt. Maar het begint 
bij jezelf. We mogen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden.  
Als bedrijf willen we laten zien dat het ons aangaat en dat we er aan willen meewerken om die 
uitstoot te verminderen. Dat gaat niet van het ene op het andere moment.  
 
Certificeren op niveau 3 
CO2 reductie had al onze aandacht. We willen het echter nog meer omarmen en ook zichtbaar 
maken. 
Om dat aantoonbaar te maken hebben wij ons laten certificeren voor de CO2-prestatieladder op 
niveau 3. Dat betekent dat we eerst hebben geïnventariseerd waar we nu precies staan en dit ook 
aantoonbaar hebben gemaakt aan een certificerende instelling, te weten KIWA. Vervolgens zullen  
we de komende jaren ons best gaan doen om als bedrijf minder CO2 uit te gaan stoten. Jaarlijks 
zullen we onze voortgang moeten tonen aan de certificerende instelling.  
We gaan dit niet alleen doen want daar hebben we ook onze medewerkers, onze opdrachtgevers, 
leveranciers en onderaannemers voor nodig. 
Ons bedrijf zal ook samen met collega’s in de branche werken aan initiatieven die er voor zorgen dat 
de CO2 uitstoot daadwerkelijk gaat afnemen. Specifiek wijzen we op onze kennis op het gebied van 
grondstabilisatie hetgeen we nog veel meer onder de aandacht willen brengen bij opdrachtgevers. 
We zijn daar uniek in, in Nederland. We maken het dan ook tot ons eigen keteninitiatief waarin we 
actief bezig zullen zijn. (naar onze klanten en op de infracampus in Harderwijk) 
 
Reductiedoelstellingen 
Als bedrijf hebben we ons ten doel gesteld om in 5 jaar 8-9% minder CO2 uit te stoten. Onze uitstoot 
in 2020 bedroeg ca 650 ton. Het grootste gedeelte wordt veroorzaakt door onze bedrijfsvoertuigen 
(26%) en ons (zwaar) materieel (65%). Hoe we hier precies aankomen kun je lezen in ons Plan van 
Aanpak. Dat kun je vinden op onze bedrijfswebsite. 
 
Reductiemaatregelen 
Scope 1:                     Verantwoordelijk voor implementatie: 

 -Bij vervanging personenwagens overgaan  directie 

naar elektrische of hybride auto’s. 

-Bewustwording en informatievoorziening  directie / KAM- coördinator 

naar het personeel 

-Gasverbruik proberen te verlagen door   directie / Alle medewerkers   

efficiënter om te gaan met stookgedrag 

 

Scope 2: 

-Gedrag verbeteren in- en uitschakelen   directie / alle medewerkers 

verlichting in de werkruimtes. 

-Eventueel plaatsen van bewegingsmelders  directie 

-vervangen computers/printers (energiezuinige) directie 

-Energiezuinig inkopen echte groene stroom directie 
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-Onderzoeken duurzame energie zonnepanelen directie 

-Op den duur vervangen van de TL-buizen  directie 

naar Led TL’s. (Units) 

-Mogelijke overgang naar elektrische of hybride 

 auto’s          directie / alle medewerkers 

 
Procedure 
Door ons te laten certificeren krijgen we inzicht in wat we doen en hoe we dat wellicht beter en of 
slimmer kunnen doen waarbij we minder energie verbruiken en verspillen.  Op die manier kunnen we 
ons doorontwikkelen  en ons steentje bijdragen aan een beter en duurzamer milieu.  
Vaak snijdt het mes aan 2 kanten als je maatregelen neemt want uiteindelijk komen we tot een beter 
milieu en bespaar je vaak ook nog eens in de kosten. 
Hieronder geven we een aantal mogelijkheden die we op voorhand al zien. 

• Trainen van medewerkers om duurzamer om te gaan met energie, machines en materialen. 

• Toepassen van technische en organisatorische maatregelen voor energiebesparing. 

• Adviseren van opdrachtgevers voor keuze van CO2 neutrale of gereduceerde oplossingen. 

• Investeren in een duurzamer wagen- en machinepark. 
 
Op dit moment zijn we druk bezig met de afronding van onze certificering op niveau 3.  
Onze CO2-footprint is gemaakt. Dat is dan het uitgangspunt en ons referentiejaar is 2020. 
In een plan van aanpak hebben we beschreven hoe we dit de komende jaren gaan aanpakken 
In de communicatie zal het een vast onderwerp worden in onze overlegstructuren. Projecten welke 
worden verkregen met gunningsvoordeel zullen goed moeten worden gedocumenteerd zodat we dit 
ook bij een vervolgaudit kunnen aantonen. Tevens documenteren we dit op de SKAO-website. 
Zo gauw wij in het bezit zijn van het certificaat zullen wij dat aan u kenbaar maken en tonen op onze 
website 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Directie RvB  
 
 
 
 
 
 
NB: Op onze eigen website staan inmiddels ook zaken met betrekking tot de CO2 prestatieladder. 
        Neem hier eens een kijkje want hier vindt je het Plan van Aanpak, het Energiemanagementplan  
        en het communicatieplan. 
        Kijk ook eens op de website van SKAO! 
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