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1 Initiatief 

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. Jac 

Barendregt leveren hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en 

keteninitiatieven en 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 dit rapport 

beschreven.  

1.1.  Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven  

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  

 

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat we op de hoogte zijn 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”.  

 Stuurgroep Duurzaam MKB Infra 

MKB INFRA is de brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht door ondernemers vóór 

ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven 

werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, 
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kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw 

rechtstreekse invloed.  Het Bestuur bestaat uitsluitend uit ondernemers. 

 “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.  

 Duurzameleverancier.nl  

Toegespitst op de bouw.  

1.2.  Initiatieven besproken in het management  

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam besproken. Na selectie is 

het initiatief Stuurgroep Duurzaam MKB Infra over gebleven. Hier zal door R. Barendregt aan worden 

deelgenomen.  

1.3. Keuze voor actieve deelname  

De keuze is op genoemde initiatieven gevallen omdat men met gelijkgestemden kan brainstormen over 
mogelijke CO2 reductiemaatregelen voor de eigen organisatie alsmede voor de gehele branche. 

1.4. Toelichting op het initiatief  

De stuurgroep heeft tot doel het ontwikkelen van diverse initiatieven op het gebied van duurzaam 
ondernemen. Daarnaast is het kenniscentrum voor de leden van de groep op het gebied van duurzaam 
ondernemen. 
 
Binnen de branche is één van de speerpunten het duurzaam produceren. Dit houdt in dat het terugdringen 
van CO2-uitstoot één van de  speerpunten is. Grootste bron van CO2-emissie is namelijk voor alle 
infrabedrijven het brandstofverbruik (rond 80%). 
 
Eén van de doelstellingen van duurzaam ondernemen is ook het terugbrengen van kosten door effectiever 
en efficiënter brandstofgebruik. 
 
Rini zal actief deelnemen aan dit initiatief waardoor er ook dit jaar weer budget is vrijgemaakt om minimaal 2 
bijeenkomsten aanwezig te zijn en zijn ervaringen te delen.  

1.5. Voortgang initiatief  

Fasering project 

 

In principe is de stuurgroep “Duurzaam” een continue activiteit. 

 

Deelprojecten zullen als volgt gefaseerd worden uitgevoerd: 

 

- Ontwikkelfase 

- Uitwerkfase 

- Promotiefase 
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Ontwikkelfase 

Tijdens de deelnameperiode worden middels brainstorm en vooronderzoek initiatieven bedacht. 

 

Uitwerkfase 

Tijdens de deelnameperiode zal de stuurgroep de initiatieven (laten) vormgeven. 

 

Promotiefase 

Op branchebijeenkomsten zullen de resultaten en initiatieven worden teruggekoppeld en aan de leden 

worden aangeboden om hieraan deel te nemen (omzetten in actie) 

 

Wat levert het op? 

De Emissiereductie is per initiatief verschillend. Wat Jac. Barendregt er sowieso mee opschiet is gebruik 

maken van de denktank om ideeën voor CO2-reductie op te doen en zo haar eigen emissie mogelijk te 

verminderen. 

 

Wordt het initiatief door meerderen opgepakt is het een winst m.b.t. reductie in de branche! 

 


