CO2 prestatieladder
Overzicht sector en keteninitiatieven
Eis 1.D.1 en 3.D.1

Versie:
Datum:
Eis:

Definitief
februari 2015
2.C.3

Westgaag 42b - 3155 DG Maasland
Postbus 285 - 3140 AG Maassluis
Telefoon: 010-5922888 – Fax: 010-5918621
E-mail: info@kroes.org

Versie:
Datum:
Eis:

Definitief
Februari 2018
1.D.1 + 3.D.1

Opgesteld

Gecontroleerd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

I. Bakkers

L. van Heeswijk
Royal Haskoning/DHV
Februari 2014

Directie
J.M. Kroes

Directie
E.G. Kroes

CO2 Prestatieladder
Initiatieven
Versie: 2014-01, 2015-01,
2016-01, 2017-01
Pagina: 2

1.D.1, 2.D.1 + 3.D.1
Februari 2018

Overzicht sector en keteninitiatieven eis 1.D.1 en 2.D.1
Sector en keteninitiatieven op het gebied van C02-reductie
➢ SKAO CO2 prestatieladder
www.skao.nl
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van
CO2. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven
die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs.
Middels de nieuwsbrief worden we op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en
eventueel wijzigingen met betrekking tot de CO2 prestatieladder.
➢ Overheid duurzaam inkopen
www.pianoo.nl
De overheid is vanaf 01 januari 2010 100 % gaan duurzaam inkopen.
Voor sommige producten kunnen duurzaamheidscriteria gelden.
Wij blijven op de hoogte middels de nieuwsbrief die tweewekelijks verschijnt.
➢ BMWT Het nieuwe draaien
www.hetnieuwedraaien.nl
Initiatief van Natuur en Milieu en BMWT om brandstofbesparing bij mobiele
werktuigen te stimuleren.
Onze machinisten nemen deel aan de jaarlijkse machinistenscholingsdag van
Bouwend Nederland waar het nieuwe draaien een onderdeel van is.
We blijven op de hoogte via Bouwend Nederland en de nieuwsbrief die twee keer
per maand verschijnt.
➢ MKB-Infra
www.mkb-infra.nl
MKB INFRA is een brancheorganisatie voor infrabedrijven, waar Kroes
Aannemingsbedrijf lid van is. Vanuit deze branche organisatie worden initiatieven
genomen en ondersteund op het gebied van duurzaam ondernemen en CO2
reductie. Via MKB infra laat Kroes Aannemingsbedrijf B.V. zich informeren over
ontwikkelingen en initiatieven op dit gebied. Een van de initiatieven die vanuit MKB
Infra worden ondersteund is het
samenwerkingsverband Duurzaam GWW. Dit samenwerkingsverband is tot stand
gekomen in nauw overleg tussen overheden. Dit komt voort uit de ambitie van de
rijksoverheid om 100% duurzaam in te kopen. Het doel is om duurzaamheid te
realiseren tijdens de verschillende fases van het proces, het combineren van
bouwfases en het stimuleren van de levenscyclusbenadering. Met prioriteit voor
energie en CO2, grondstoffen, materialen, hinder en bereikbaarheid.
MKB-INFRA heeft de CO2 prestatieladder omarmt als instrument om de CO2
uitstoot te beperken en terug te dringen zowel bedrijfs- als projectmatig. MKB-
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INFRA is daarom vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het bestuur van
SKAO de beheerder van de ladder en zit daarnaast in het centraal college van
deskundigen. In samenwerking met CROW en DHV hebben wij meegedaan aan
het versnellingstraject voor ondernemers om op een gedegen wijze relatief snel
naar niveau 3 op de ladder begeleid te worden.
Middels het lidmaatschap van MKB Infra laat Kroes zich informeren over
ontwikkelingen en initiatieven op het vlak van duurzaamheid/CO2 reductie in de
keten, waarbij kennis en info tevens gedeeld worden met collega’s en externe
belanghebbende.
(lidmaatschapskosten o.b.v. omzet)
➢ ODE – Organisatie voor Duurzame Energie
www.duurzameenergie.org
Kroes Aannemingsbedrijf B.V. is aangesloten bij de Organisatie voor Duurzame
Energie (ODE). Op deze wijze laat Kroes zich informeren over nieuwe
ontwikkelingen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan CO2 reductie.
Initiatief gericht op terugdringing CO2 emissie: kennisvergroting tbv aanwending in
interne organisatie.
(Kosten: € 250,00 per jaar)
➢ Milieubarometer
www.milieubarometer.nl
Kroes Aannemingsbedrijf B.V. heeft zich via de Gemeente Midden Delfland
aangesloten bij de milieubarometer van Stichting Stimular.
In de Milieubarometer zit de CO2-meter ingebouwd.
Hiermee bepaal je eenvoudig de CO2-footprint van onze bedrijfsactiviteiten.
De Milieubarometer biedt ook:
- Een selectietool met de besparingsmaatregelen voor de branche.
- Benchmarks waarmee men bedrijven kunt vergelijken met het
branchegemiddelde.
- Uitbreidingsmogelijkheden naar meer barometers (voor meer locaties) en
meerdere gebruikers.
- MVO balans samenstellen
De MVO-balans is een aan de Milieubarometer gekoppelde praktische tool om
MVO-doelen te formuleren en de vorderingen met MVO te meten en zichtbaar
te maken. In één plaatje worden de scores op gebied van milieu,
medewerkers en maatschappij samengevat. Met deze MVO-balanskaart kan je
doelgericht communiceren en verslagleggen over MVO.
(Kosten: € 65,00 per jaar)
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- Duurzaam MKB
www.duurzaammkb.nl
Is ook een onderdeel van Stichting Stimular, deze databank raadplegen wij voor
de besparingstips.
Overzicht sector en keteninitiatieven eis 3.D.1
Sector initiatief op het gebied van C02-reductie
2017 - Nederland CO2 Neutraal
2018 – CO2 n KAM Bewust ondernemen
Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te
stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaat neutrale onderneming.
Zij gaan voor schonere bedrijven en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
Deelname aan Stichting Nederland CO2 Neutraal betekent dat je actief deelneemt aan
een initiatief en dat je deelneemt aan een CO2 reductieprogramma.
KAM Coördinator is sinds 2016 voorzitter van de werkgroep “Bedrijfsmiddelen klein”.
Deze werkgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar. Alle bedrijven hebben als grootste
emissie het brandstof verbruik van het materieel. Daar we kunnen spreken van een vaste
groep bedrijven hebben we vanaf 2015 onze emissies en verbruiken verzameld en in een
compleet overzicht verwerkt. Ook worden een ieders maatregelen hierin opgenomen en
wordt deze kennis en ervaring met elkaar gedeeld. We hebben er ook gezamenlijk
reductiedoel aan gegeven. We evalueren 2 keer per jaar tijdens het werkgroep overleg.
We zitten nu 3 jaar in de werkgroep van CO2 neutraal. Onze werkgroep is actief en goed
gevuld door gedreven leden. Er zijn 4 georganiseerde bijeenkomsten, ’s ochtends
vergaderen met de werkgroep en ’s middags een bijeenkomst voor iedereen die daar
maar interesse in heeft. Wij vinden als groep dat de middagen geen toegevoegde waarde
meer heeft en de tijd in de ochtend om te vergaderen te krap. Het plan is ontstaan om
een eigen initiatief op te richten niet alleen op CO2 gebied maar ook voor andere KAM
zaken. Voordat we hier mee verder wilde gaan hebben we met de oprichter en directie
van CO2 neutraal aan tafel gezeten om te bespreken waar we tegen aan lopen en wat
we graag anders zouden willen. Helaas heeft dit geen veranderingen teweeg gebracht en
hebben we met 8 andere bedrijven in de bouw en Infra, met als grootste emissie het
dieselverbruik, onze eigen groep definitief doorgezet. “CO2 en KAM bewust
ondernemen”- het initiatief door en voor MKB-bedrijven in de bouw & Infra.
We hebben met elkaar een reglement opgezet, bewijs van deelname en intentieverklaring
ondertekend. 1 bedrijf heeft de financiële taken op zich
genomen en een bankrekening geopend.Onze eerste bijeenkomst staat gepland voor 05
maart 2018 bij Oranje in Rotterdam.
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Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl
Kroes Aannemersbedrijf B.V. is lid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland biedt
haar leden een platform en ondersteuning om kennis, informatie en ervaringen te delen.
Wij zullen kennis nemen van diverse ontwikkelingen met betrekking tot MVO,
duurzaamheid en CO2 en waar mogelijk overnemen in ons interne beleid.
(Lidmaatschapskosten o.b.v. omzet)
In 2016 is het VGR Platform CO2 van start gegaan.
In dit platform zijn we deelnemend bedrijf. Op 19-02-2016 is de eerste bijeenkomst
geweest. Deze bijeenkomst werd ondersteunt door CO2 Seminar, Thijs Lindhout. We
hebben met elkaar kennis gemaakt en informatie en kennis gedeeld. We hebben
besloten door te gaan met dit initiatief. In oktober 2017 heeft de vergadering bij Kroes
plaatsgevonden. Er bestaat twijfel om hier mee door te gaan.
(Kosten: € 500,00 bij 9 deelnemers)
Naar alle waarschijnlijk zal deze opgezegd worden omdat hier geen toegevoegde waarde
uit wordt gehaald.

