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1.

Inleiding

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering.
Samen met de sector en in onze voortbrengingsketen kunnen verdere CO2-reducerende
maatregelen getroffen worden.
A van Ooijen Woerden B.V. levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen
aan dergelijk sector- en keteninitiatieven.
A. van Ooijen Woerden 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 het rapport beschreven.

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.
Sinds wij bezig zijn met de CO2 prestatieladder hebben wij nagedacht en ons geïnformeerd
over mogelijke initiatieven waar wij als bedrijf aan kunnen deelnemen of initiatieven die wij
zelf kunnen starten binnen onze branche. Hierbij hebben wij gekeken naar mogelijke
partners binnen onze kring met opdrachtgevers en leveranciers.
Afgelopen jaar is actieve deelname vorm gegeven door deelnemer te zijn in het initiatief
‘Duurzame Leverancier’. Daarnaast zijn we vanaf 2017 deelnemer geworden in de werkgroep ‘Innovatie en duurzaamheid’ vanuit de commissie ‘Vereenvoudig erkenningsregeling
MVO MKB Infra / CO2-prestatieladder.
2.2

Initiatieven besproken in het management

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementoverleg
besproken. Tijdens dit overleg is gesproken over de keuze om actief deel te nemen aan de
volgende initiatieven:
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Initiatief Duurzame Leverancier
Commissie-Initiatief ‘Innovatie en duurzaamheid’ van de
brancheorganisatie MKB-Infra
Samenwerking met Sweco
Netwerkinitiatief U15

Er is voor 2019 gekozen om het initiatief ‘Duurzame Leverancier’ te continueren. Er is tevens
een keuze gemaakt om aangesloten te blijven bij het commissie-initiatief van MKB-Infra.
Ook zal de samenwerking met Sweco en het netwerk U15 worden voortgezet.

3.

Toelichting op initiatieven

3.1

Duurzame leverancier

A. van Ooijen Woerden B.V. is aangesloten bij het platform ‘Duurzame leverancier’
(www.duurzameleverancier.nl) en neemt deel aan de door het platform georganiseerde
evenementen.
De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat het beleid van
A. van Ooijen Woerden B.V. erop gericht is duurzaam te ondernemen. Dit initiatief helpt bij
de opzet van een duurzame bedrijfsvoering.
Achtergrond van het initiatief
Duurzameleverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en
een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt
gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen.
Duurzaam inkopen en voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij.
Doel van het initiatief
Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt
leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken.
Reden / aanleiding van actieve deelname
De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat het beleid van
A. van Ooijen Woerden B.V. erop gericht is duurzaam te ondernemen. Dit initiatief helpt bij
de opzet van een duurzame bedrijfsvoering.
A. van Ooijen Woerden B.V. wil investeren in duurzaamheid. Bij realisatie van het nieuwe
pand in 2018 is er - in overleg met architect en installateurs - gekeken naar mogelijkheden
voor aanbrengen zonnepanelen, duurzame verlichting en apparatuur, warmte-/koudeinstallatie voor verwarming en de isolatie van het pand. Daarnaast richten wij ons op een
verder verduurzaming van de bedrijfsvoering, zoals duurzamer inkopen.
Verder treffen wij maatregelen om het bewustzijn van duurzaamheid verder te vergroten bij
onze medewerkers. Via deze site kunnen wij aan externe belanghebbenden laten zien wat
wij al doen op dit gebied.
Door deelname aan dit initiatief wordt dus inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie is en
welke kansen er nog liggen. Via deelname aan bijeenkomsten wordt extra kennis opgedaan
over duurzaam ondernemen en kunnen contacten gelegd worden met andere bedrijven.
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3.1.1 Activiteiten
In het jaar 2019 zullen minimaal weer 2 bijeenkomsten bijgewoond gaan worden, afhankelijk
van de agenda en onderwerp van de bijeenkomsten. Bijeenkomsten waren in 2019 gepland
op 29/01/19 (en is ook bijgewoond) en 10/12/19. De bijeenkomsten gepland op 10/09/19 en
05/11/19 zijn namelijk door Duurzameleverancier.nl zelf verschoven.
3.1.2 Budget
Voorlopig is een budget bepaald op 12 uur en €500,3.1.3 Voortgang van het initiatief
Dit initiatief zal minimaal nog 1 jaar worden voortgezet om goede afweging te kunnen maken
of dit initiatief voldoende rendement geeft of er gekeken dient te worden naar beter en voor
ons meer opleverende initiatieven. Bepaalde thema’s, relevant voor GWW, hebben duidelijk
toegevoegde waarde, de algemene thema’s zijn inmiddels bekend en worden al toegepast.
Voor inrichting van onze duurzame nieuwbouwlocatie hebben we veel gehad aan de
informatie en het netwerk van dit initiatief.
3.1.4 Gerealiseerde doelstellingen
Er zijn geen concrete doelstellingen bepaald. Het is meer een platform waar ideeën worden
gebracht en opgedaan. Hier is veel bereikt, waar we bij de duurzame inrichting van onze
nieuwe locatie gebruik van hebben gemaakt.
3.1.5 Continuering initiatief
Initiatief wordt gecontinueerd in 2020.

3.2

Innovatie en duurzaamheid MKB-Infra

A. van Ooijen Woerden B.V. is aangesloten bij MKB-Infra. In 2017 zijn we lid geworden van
de werkgroep ‘Innovatie en duurzaamheid’. De voornaamste reden/aanleiding tot actieve
deelname aan dit initiatief is dat het beleid van A. van Ooijen Woerden B.V. erop gericht is
duurzaam te ondernemen. Dit initiatief helpt bij de verdere opzet van een duurzame
bedrijfsvoering.
Achtergrond van het initiatief
Eerder werd binnen MKB-Infra een werkgroep MVO opgezet. Er werd geconcludeerd dat de
werkgroep CO2-prestatieladder geïntegreerd kan worden in de werkgroep MVO.

Doel van het initiatief
Aansluiting vinden bij initiatief om tot verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering te
komen. In 2017 is de Green deal Duurzaam GWW 2.0 tot stand gekomen. Overheden,
marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen
in het GWW platform.
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Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo samen te zorgen voor
een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Nederland, dat infrastructuur een dienst
voor een duurzame dynamische samenleving en creativiteit en het innovatief vermogen van
de markt ten volle wordt benut.
Op het gebied van Duurzaam GWW werkt ook het Platform WOW (voor partijen in weg- en
waterbeherend Nederland) mee om de verschillende partijen tot elkaar te brengen, meerwaarde te creëren en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor Nederland. Zo heeft de
Unie van Waterschappen bijvoorbeeld samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW.
Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten. De handreiking geeft onder andere een stap-voor-stap-toelichting voor de toepassing
van de Omgevingswijzer en het Ambitieweb. Het beter benutten van bestaande infrastructuur
en het inzetten van slimme technologie voor mobiliteit, Smart Mobility, is één van de uitdagingen voor de toekomst in de infrasector.
Reden / aanleiding van actieve deelname
De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat het beleid van
A. van Ooijen Woerden B.V. erop gericht is duurzaam te ondernemen. Dit initiatief helpt bij
de opzet van een duurzame bedrijfsvoering.
Als bedrijf willen we investeren in duurzaamheid. Bij realisatie van het nieuwe pand in 2018
is er in overleg met architect en installateurs gekeken naar brede mogelijkheden voor het
aanbrengen van zonnepanelen en andere duurzaamheidszaken.
Daarnaast richten wij ons op een duurzame bedrijfsvoering (bijvoorbeeld duurzaam inkopen).
Verder treffen wij maatregelen om het bewustzijn van duurzaamheid onder de aandacht te
brengen bij onze medewerkers en externe belanghebbenden. Via onze site kunnen wij laten
zien wat wij doen op dit gebied en wat de voortgang is.
Door deelname aan dit initiatief krijgen we inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie al is en
welke kansen er nog liggen. Verder door deelname aan bijeenkomsten kan extra kennis
vergaard worden over duurzaam ondernemen en kunnen contacten gelegd worden met
andere bedrijven.
3.2.1 Activiteiten
In 2018 zullen bijeenkomsten bijgewoond gaan worden. Wanneer dit zal zijn is afhankelijk
van de agenda en onderwerp van de commissie. Er zijn nog geen bijeenkomsten gepland
vanuit MKB-Infra.
3.2.2 Budget
Voorlopig is een budget bepaald op max. €500,-.
3.2.3 Voortgang van het initiatief
In 2017 zijn we lid geworden van de werkgroep. Er zijn nog geen bijeenkomsten gepland.
3.2.4 Gerealiseerde doelstellingen
Nog geen concrete doelstellingen bekend.
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3.2.5 Continuering initiatief
Continueren voor 2020.

3.3

Overige initiatieven

Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. werkt in het kader van de activiteiten op het
(bagger)depot veel samen met Sweco (voorheen Grontmij). Sweco is landelijk opererend.
Zij zijn vanaf de oprichting van het (bagger)depot betrokken bij bestemmingsplan-procedures, aanvraag milieuvergunning en aanvraag watervergunning.
Bij de inrichting en exploitatie van het (bagger)depot is constant aandacht voor de bodem en
alle milieu-aspecten. Doelstelling is dat alle producten die hier worden aangevoerd er ook
met een nuttige toepassing weer uitgaan en er zo min mogelijk afvalstoffen worden
gecreëerd, alles in het kader van duurzaamheid.
De gegevens die in de loop van de jaren met de exploitatie van het (bagger)depot zijn verzameld worden geregistreerd en kunnen gebruikt worden door de Sweco als naslagwerk. Dit
zijn gegevens over bodem beschermende voorzieningen bij doorgangdepots. Het contact
met de Sweco is erg relevant voor ons. Ook al is dit wellicht niet aan te merken als een
keteninitiatief. Beide partijen ondersteunen elkaar echter wel op dit werkgebied en vullen
elkaar aan.
Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. oriënteert zich tevens op U15. U15 is een
netwerk van werkgevers in de regio Midden Nederland, die zich richten op duurzame
mobiliteit. Inmiddels zijn er meer dan 200 leden en is men voortdurend in gesprek met het
Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Utrecht en de grote steden in MiddenNederland.
U15 is partner in Goedopweg en vertegenwoordigt het bedrijfsleven in Beter Benutten
Midden-Nederland. Leden delen niet alleen kennis en ervaringen met elkaar, maar bieden
ook volop projecten met concrete oplossingen, zoals het stimuleren van fietsen en het
invoeren van een mobiliteitsbudget.
Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. heeft veel belang bij mobilteitsbevordering in
Midden Nederland. Zij ondergaat dagelijks de hinder van slechte mobiliteit in veel van haar
projecten.
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