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1.

INLEIDING

Voor u ligt het document “keteninitiatieven” van RPS. Hierin beschrijven wij initiatieven die in de keten
en/of sector om CO2 te reduceren.
In dit document komen de volgende eisen vanuit de CO2 prestatieladder aan bod.
• 1.D.1 Inventarisatie van sector- en keteninitiatieven
• 1.D.2 Rapportage management overleg
• 3.D.1 Overzicht initiatieven omtrent CO2 reductie
• 3.D.1: Actieve deelname initiatieven
• 3.D.2: Budgetoverzicht initiatieven
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2.

INVENTARISATIE VAN SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN

Tabel 2.1: Inventarisatie van initiatieven in de sector/keten die iets direct of indirect iets met CO2 reductie te maken hebben.

Titel

Titel
Het initiatief van de Aanpak Duurzaam GWW streeft ernaar om projecten te
verduurzamen, waarbij een duidelijke co-creatie wordt gezocht in zoeken naar
duurzame mogelijkheden als combinatie opdrachtgever en opdrachtnemer.
Aan de opdrachtgever de taak goede ambities vast te leggen, aan de

Vanuit Overheid:

opdrachtnemer de taak hier de beste kansen bij te vinden
Binnen de Aanpak Duurzaam GWW zijn een zestal heldere en vernieuwende

Green Deal: Duurzaam GWW

procesmatige stappen benoemd die bij goede invulling kunnen leiden tot
verduurzaming van projecten. Tevens zijn er vier instrumenten,
(Omgevingswijzer, Ambitieweb, DuboCalc en de CO2-prestatieladder) als
onderdeel van het stappenplan welke gebruikt kunnen worden om
duurzaamheid handen en voeten te geven.
Utrecht2040 is een levendig en actief netwerk van bedrijven, overheden,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, die samenwerken aan
een duurzame en aantrekkelijke provincie Utrecht.
Dit doen zij sinds 2008 vanuit de Strategie Utrecht2040. Deze is kort samen te
vatten als een integrale duurzaamheidsstrategie, gericht op een goede
kwaliteit van leven voor alle inwoners van de provincie Utrecht. Met een
evenwicht tussen people, planet en profit, zonder afwenteling naar elders en

Utrecht 2040:
op weg naar een duurzame
provincie

later. 10% duurzame energie in 2020 (en dus CO2 reductie) is één van de vier
sleutelprojecten.
Dat doen zij door:
•

concrete projecten, activiteiten en nieuwe ideeën te ontwikkelen
binnen een aantal sleutelthema's;

•

successen en kennis te delen en elkaar te ontmoeten tijdens

•

bottom-up initiatieven een podium te bieden via de

•

met elkaar de dialoog aan te gaan over de urgente

netwerkbijeenkomsten;
Duurzaamheidsprijs;
ontwikkelopgaven voor de regio vanuit de Staat van Utrecht.
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.
Wij doen dit op de volgende manieren:
1.

Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen
in de database van de Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan
het streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010).

Duurzame leverancier

Daarnaast leggen zij hun historische CO2-footprint en doelstellingen vast
in de database. Met een duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf meten met
andere bedrijven uit de sector. Op grond van het ingevulde profiel wordt
een duurzaamheidsindex bepaald.
2.

Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de
Duurzame Leveranciers. Hierin kunnen zij duurzame leveranciers
selecteren. Zij zien de CO2-footprint, doelstellingen en een
duurzaamheidindex van leveranciers.

3.

Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie
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op duurzaamheid te delen en samen de keten te versterken in
klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven.

De VVM, netwerk van milieuprofessionals, is hét kennis- en relatienetwerk
voor milieuprofessionals. De VVM zet zich in voor alle milieuprofessionals,
ervaren krachten en nieuw talent. Niet de genoten opleiding geldt als criterium
Vereniging van Milieuprofessionals
(VVM)

om lid te worden, maar het werkveld. De achtergrond van de leden is daarom
heel divers. Juist die variatie van werkgevers en disciplines maakt de VVM al
ruim twintig jaar lang tot een wervend en inspirerend platform voor haar leden.
Door de open cultuur komen intercollegiale contacten tot stand en is het
mogelijk om discussie te voeren en opinies te vormen over alle mogelijke
milieuonderwerpen.
Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit
organisatie

Dutch Green Building Council
(DGBC)

die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in
Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een
onafhankelijke
beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het
gebied van duurzaamheid.

Overheid: Het Nieuwe Rijden (HNR)

Het nieuwe rijden is een initiatief om het brandstofverbruik
te reduceren en zodoende de CO2 uitstoot.
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3.

OVERZICHT VAN INITIATIEVEN OMTRENT CO2 REDUCTIE

Hieronder geven wij een overzicht van de initiatieven waar wij aan deel nemen die direct of indirect iets
met CO2 reductie te maken hebben.
Tabel 2

Initiatief

Wie/wat

Bekendmaking

Heike Gaasbeek en Ike van

Actieve deelname maken wij

Vereniging van Milieuprofessionals

der Putten zijn lid van de VVM

bekend middels dit rapport die

(VVM)

en participeren actief in de

te vinden is op onze site

werkgroep klimaat.

CEN TC350

LeAF Wageningen

Ike van der Putte is actief in de

Deelname maken wij bekend

standaardisatie van duurzame

via dit rapport die te vinden is

gebouwen.

op onze site.

Ike van de Putte is bestuurslid

Deelname maken wij bekend

van LeAF Wageningen.

middels dit rapport die te

(http://www.leaf-

vinden is op onze site

wageningen.nl/nl/leaf.htm)

Overheid: Het nieuwe rijden (HNR)

RPS zal middels informatie de

Deelname maken wij bekend

werknemers voorzien van

middels dit rapport die te

HNR. Er gaat een mailing rond

vinden is op onze site

hierover en naar aanleiding
van deze mail zal het verbruik
actief gemonitord worden.
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4.

BUDGETOVERZICHT INITIATIEVEN
•
•
•
•
•
•

Lidmaatschappen VVM
Uren te besteden aan VVM
Uren om informatie over HNR te maken
Monitoren verbruik auto’s
Kosten CEN TC350
Kosten LeAF Wageningen

Vanuit RPS is er op jaarbasis een reservering van €5000 euro voor keteninitiatieven in relatie tot CO2
reductie. Er kan Bij Edith Sweep een aanvraag gedaan worden om geld te krijgen om deel te nemen
aan een initiatief. Per aanvraag wordt beoordeeld of dit initiatief voor RPS en CO2 reductie van belang
is en of hier geld aan besteed gaat worden.

