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1.

Inleiding

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering.
Samen met de sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen
getroffen worden. Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. levert hieraan graag een
actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijke sector- en keteninitiatieven.
Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. investeert in samenwerking, het delen van
onze eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is
ontwikkeld.
Dit document beschrijft de lopende initiatieven waaraan wij deelnemen. Dat kan een door
een ander bedrijf opgestart innovatieproject voor CO2-reductie zijn, maar wij kunnen ook
overwegen om een eigen initiatief te starten. Ook worden initiatieven ontplooid door
brancheverenigingen of kennisinstituten.
Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de mogelijke initiatieven die relevant
kunnen zijn voor ons bedrijf. Deze initiatieven dienen in ieder geval in belangrijke mate
verband te houden met onze projectenportefeuille. Vervolgens is een keuze gemaakt.
Het gekozen initiatief, inclusief een korte omschrijving, de initiatiefnemers en de
reductiedoelstellingen evenals de voortgang zijn in rapport beschreven.
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2.

Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven

2.1
Onderzoek naar bestaande initiatieven
Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 4 en 5
gecertificeerde bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en daar
voor een sectorinitiatief te kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven
verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar collega bedrijven en bedrijven waar wij in
andere gebieden al mee samenwerken om na te gaan wat er in onze branche gebeurt aan
initiatieven. Tevens hebben wij ons laten adviseren door een extern consultant.
Enkele relevante bestaande initiatieven die tijdens ons onderzoek naar voren kwamen zijn:
- De duurzame leverancier,
- Nederland CO2 Neutraal,
- Sturen op CO2,
- Initiatieven van Heijmans Infrastructuur B.V.
- Bouwend Nederland (Branche organisatie)
2.2

Initiatieven besproken in het management

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementoverleg
besproken. Tijdens dit overleg is de keuze gemaakt om actief deel te nemen aan het
volgende initiatief:
2.3

De Duurzame Leverancier

Keuze voor actieve deelname

Wij hebben gekozen voor de ‘Duurzame leverancier’ omdat hier diverse bedrijven bij
betrokken zijn die in onze branche actief zijn. Wij geloven dat dit ons de beste gelegenheid
zal geven om ervaringen te delen en nieuwe kennis op te doen die relevant zijn voor onze
belangrijkste emissies.
Wat ook heeft bijgedragen aan deze keuze is het feit dat de duurzame leverancier naast CO2
reductie nog meer onderwerpen op de agenda heeft staan die ook van belang zijn voor ons
bedrijf zoals; “Social Return on Investment” en veiligheid.
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3.

Toelichting op het initiatief

3.1

Naam en inhoud van het initiatief

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid.
Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en
opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers. De Duurzame Leverancier
voorziet in gereedschappen die het mogelijk maken voor opdrachtgevers om in te zien welke
bedrijven inspanningen te leveren om CO2 reductie te bereiken.
3.2

Initiatiefnemer

Duurzame Leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton,
Grontmij en Antea groep. Het initiatief wordt ondersteund door Provincie Utrecht, de Kamer
van Koophandel en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).
3.3

Doelstelling van het initiatief

Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt
leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken.
3.4

Actieve deelname aan het initiatief

De actieve bijdrage van de deelnemende bedrijven bestaat uit het bijwonen van
klankbordgroepen en het bijhouden van de “Duurzaamheidindex” op de website van de
Duurzame Leverancier.
3.4.1 Activiteiten

-

Aantoonbare deelname in werkgroepen
Minimaal twee maal per jaar wonen wij de klankbordgroepen van het initiatief bij. Wij
maken hier verslag van.

-

Publiekelijk uitdragen van het initiatief:
Wij dragen onze deelname uit via onze bedrijfswebsite www.verdambv.nl en via de
website van SKAO www.skao.nl. Tevens zullen wij onze reductie prestatie vermelden
op de ‘duurzaamheidindex’ dat deel uit maakt van het initiatief.

-

Brengen en halen van informatie
Tijdens de klankbordgroepen zullen wij onze ervaringen op het gebied van CO2
reductie delen met de aanwezige bedrijven. Tevens hopen wij te leren van de
aanwezige sprekers over nieuwe mogelijkheden, technieken en ervaringen.

-

Actieplan
Het initiatief streeft naar een CO2 reductie van de deelnemende bedrijven van 20% in
2020 t.o.v. 2010. De actieplan wordt tijdens de klankbordbijeenkomsten uiteengezet.
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3.4.2 Budget
Voorlopig is een budget bepaald op € 50,= voor de inschrijvingen en de benodigde uren voor
het bezoeken van de bijeenkomsten en de eventuele werkzaamheden die daaruit volgen. Wij
gaan nu uit van 40 werkuren per jaar.
Gedurende de voortgang van het initiatief kan dit worden bijgesteld.

4.

Voortgang van het initiatief

4.1

Gerealiseerde doelstellingen

Begin 2018 zullen wij inventariseren welke bijdrage het initiatief aan onze doelstelling heeft
geleverd.
4.2

Continuering initiatief

Onlangs hebben wij wederom een klankbord bijeenkomt bijgewoond. Dit is als zeer nuttig en
leerzaam ervaren. Vooralsnog voldoet het initiatief aan onze verwachtingen.
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