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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. A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. levert hieraan graag een
actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven.
A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. investeert in samenwerking, het delen van
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 de branchevereniging om na te gaan wat er
in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in samenwerking met opdrachtgevers.
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op:
- www.skao.nl
- www.cumela.nl
- www.nlco2neutraal.nl/
- www.duurzaammkb.nl
- www.duurzameleverancier.nl
- www.cumula.nl
In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. op de
hoogte is van sector en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke
mate verband houden met de projectenportefeuille.
Enkele relevante bestaande initiatieven zijn:
- Toepassen innoverende processen en producten
Innovatieve werkmethoden die de belasting voor mens en milieu zo veel mogelijk
beperken en een duidelijke bijdrage leveren aan milieudoelstellingen.
- Het nieuwe rijden
Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te reduceren en
zodoende de CO2-uitstoot.
- Duurzaam inkopen overheid
Dit initiatief zien wij ook terug bij grotere opdrachtgevers, zoals waterschappen e.d..
Deze stellen vaker eisen dat haar aannemers gecertificeerd zijn op het gebied van
duurzaamheid zoals FSC hout of CO2-prestatieladder.
- Brandstofbesparing
Reductie van het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2-productie door gebruik
van speciale brandstof. Brandstofbesparing met ECO2FUEL diesel - Initiatief
“Duurzaam inkopen en gezamenlijk duurzamer opereren middels het gebruik van
Eco2Fuel Diesel”.
- “Sturen op CO2” (Cumela Nederland)
Cumela Nederland organiseert “Sturen op CO2”: twee bijeenkomsten per jaar waarbij
de deelnemers uitgebreid informatie met elkaar uitwisselen, studiemateriaal inzake
CO2-reductie ontvangen en gratis toegang hebben tot een speciaal telefonisch
spreekuur over het thema. Tevens worden de onderwerpen dusdanig gekozen dat
ook de invalshoeken A, B en C van de norm aan bod komen.
- “Nederland CO2-Neutraal”
Lidmaatschap wordt afgetast en bezoek seminar
- Duurzameleverancier.nl
toegespitst op de bouw.
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2.2

Initiatieven besproken in het management

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam
besproken om actief deel te nemen met een keuze uit de volgende initiatieven:
-

Duurzameleverancier.nl
NLCO2Neutraal

Naast de bestaande aandachtspunten zal in ieder geval worden toegespitst op
mogelijkheden van brandstofbesparing.
Voor de aantoonbaarheid om op de hoogte te blijven van mogelijke initiatieven volgens
1.D.1/1.D.2 wordt dit tevens besproken in MT en zullen vervolgacties worden gepland.
2.3

Keuze voor actieve deelname

Er is voor het initiatief van duurzame leverancier / bijeenkomsten van Movares gekozen
omdat dit in belangrijke mate verband houdt met onze projectenportefeuille en meest
materiële emissies.
Eind 2015 had een aanmelding plaatsgevonden bij het initiatief. Er worden jaarlijks
bijeenkomsten georganiseerd en gemiddeld worden 1 à 2 bijeenkomsten bezocht. Op 21
februari 2018 heeft de Klankbordbijeenkomst plaatsgevonden. Het initiatief is behoorlijk
vernieuwd en ook de website is vernieuwd. Door de aansluiting van grote advies- en
ingenieursbureaus is het nu mogelijk om LCA’s (LevensCyclusAnalyses) uit te voeren.
Hiervoor heeft Duurzame Leveranciers haar database met CO2-reductiemiddelen en
duurzaamheidstools ter beschikking gesteld aan de deelnemers
Wij hebben onze gegevens ingevoerd in het systeem en op deze wijze hebben wij een
analyse laten plaatsgevonden. Voorlopig zal dit initiatief worden gevolgd en diverse
bijeenkomsten worden gevolgd.
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3.

Toelichting op het initiatief

Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname aan het initiatief “Duurzame Leverancier”.
Deze actieve deelname is conform eisen van het handboek / de norm van de
CO2-Prestatieladder 3.0.
3.1

Deelname aan bijeenkomsten van Duurzame leverancier bij Movares

3.1.1 Achtergrond van het initiatief
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook
terug bij onze opdrachtgevers. Steeds vaker zal er gevraagd worden naar de
CO2- uitstoot van onze organisatie.
3.1.2 Doel van het initiatief
Movares streeft samen met haar medewerkers, opdrachtgevers en andere
betrokkenen naar duurzaamheid. Voor Movares betekent dit dat er gericht wordt op
een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk
milieuverantwoord gehandeld wordt en innovatieve methoden worden ontwikkeld om
de milieubelasting van ons werk te verminderen. Duurzaam inkopen van producten
en diensten ten behoeve van onze eigen bedrijfsprocessen hoort hier ook bij, net als
het aantoonbaar voldoen aan de eisen die opdrachtgevers van ons vragen
3.1.3 Reden/aanleiding van actieve deelname
In dit kader heeft Movares een sector initiatief gestart, genaamd “De Duurzame
Leverancier”. Samen met andere marktpartijen uit de sector, van ingenieursbureau’s
tot aannemers, bouwt Movares aan een platvorm van partijen die hun leveranciers
actief gaat ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een duurzame
bedrijfsvoering. Te beginnen door van de belangrijkste leveranciers te vragen wat
men al doet. Bijvoorbeeld t.a.v. het opstellen van een CO2-footprint van de eigen
organisatie. Leveranciers zullen hierin o.a. ondersteund worden met een online (webbased) CO2-footprint tool met tips voor het reduceren van hun footprint. Eveneens
kunnen leveranciers in een benchmark, na invullen van een online vragenlijst, zelf
snel zien hoe ze er voor staan t.o.v. andere leveranciers.
Zie tevens de websites https://movares.nl/duurzaamheid en
www.duurzameleverancier.nl/
3.1.4 Rol van A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V.
Bezoeken van de bijeenkomsten en actief deelnemen.
3.1.5 Activiteiten die bij deze rol horen
De eisen die behoren bij het certificatieproces van Niveau-3 op de
CO2-prestatieladder. Idem als bij 3.1.4/
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3.1.6 Wat heeft A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. aan deelname?
Dit initiatief heeft als gevolg dat wij onze CO2-uitstoot kunnen reduceren om
vervolgens een duurzamere onderneming te worden.
3.1.7 Budget
Voorlopig is een budget bepaald op € 500,= voor de geplande activiteiten.
Gedurende de voortgang van het initiatief kan dit worden bijgesteld.
3.2

Betreffende eisen

De invalshoek D “Deelname aan initiatieven” dient te voldoen aan de eisen conform Niveau3 op de CO2-prestatieladder 3.0. Een eis die hierbij behoort betreft eis 3.D.1 “Actieve
deelname aan minimaal één sector of keten initiatief op het gebied van CO2-reductie”. Om dit
aan te tonen dient er een actieve deelname te zijn door middel van aantoonbare deelname in
werkgroepen, het publieke uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie
aan het initiatief.
3.3

Voortgang initiatieven

Voor het initiatief Duurzame Leverancier heeft de organisatie zich eerder aangemeld.
Jaarlijks worden bijeenkomsten georganiseerd, die geregeld worden bezocht. Alle gegevens
zijn in het systeem ingevoerd en heeft op deze wijze een analyse plaatsgevonden. Door het
vernieuwen van het initiatief lijkt dit initiatief voorlopig voldoende om te volgen.
3.4

Gerealiseerde doelstellingen

De Doelstelling voor 2019 was een percentuele verlaging van de CO2 uitstoot met 50% per
euro omzet in 2020 t.o.v. 2014.
De uitstoot is gedaald van 461,7 ton/€ 100.000,-- omzet in 2014 naar
344,4 ton/€ 100.000,-- omzet in 2019. Dit betekent een daling van 25,4%. De doelstelling is
niet gehaald.
De doelstelling voor 2020 is bijgesteld naar 27% daling in 2020 t.o.v. 2014.
3.5

Continuering initiatieven

A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. zal verdere reductiemogelijkheden blijven
onderzoeken en telkens evalueren of men doorgaat met huidige initiatieven en/of deel gaat
nemen aan andere initiatieven.
Het lijkt erop dat het initiatief van Movares / Duurzameleverancier.nl nieuw leven is
ingeblazen door de aansluiting van diverse grote bedrijven en de daarop volgende
vernieuwing van de website. We hebben alle gegevens ingevoerd in het systeem en we
hebben op deze wijze een analyse gemaakt. Het lijkt momenteel niet nodig om een nieuw
initiatief op te starten.
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4.

Voortgang van het initiatief
Budgetoverzicht initiatieven

Voor de hiervoor genoemde initiatieven heeft A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V.
een budget vrijgemaakt.
Voor de initiatieven is een budget vrijgemaakt van € 500,00. Er zal voornamelijk kosten
worden gemaakt op plaatsen van informatie op de website en interne communicatie
(manuren).
Budget:
Kosten zijn:

4.1

Initiatieven

€

500,00

Gerealiseerde doelstellingen

Zie eerder.
4.2

Continuering initiatief

Zie eerder.

A.E.N. van Impelen, directie
Voor akkoord,
Werkhoven, 18 april 2020
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