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Inventarisatie CO2-emissie reductie programma’s  
 

Datum: 11-05-2020  

Onderwerp:  Inventarisatie mogelijkheden 5.C.1 en 5.C.2 

 

Onderstaande programma’s worden verder beoordeeld om tot een passend programma te komen wat past 

bij Avitec en waar Avitec aan gaat committeren. Deze beoordeling vindt plaats door directie en 

management. Het doel is om voor 1 september tot een gerichte keuze van één of twee programma’s te 

komen waar Avitec zich aan committeert.  

CO2-emissie reductie programma’s overheid en NGO 

Nederland CO2 Neutraal 

 
Door lid te worden van Stichting Nederland CO2 Neutraal 

committeren de deelnemers zich aan een CO2-emissie 

reductieprogramma en voldoen dus aan de eis 5.C.1 op het 

hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Ook hiervoor 

besteden we weer aandacht aan drie belangrijke punten: 

Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft statuten laten 

opstellen door een notaris en is ingeschreven bij de KvK als 

stichting. 

Door het tekenen van een (door ons aangeleverde) 

intentieverklaring tonen bedrijven aan dat zij zich hebben 

gecommitteerd aan het reductieprogramma. 

Als laatste sporen wij onze deelnemers aan om het initiatief 

om de website te vermelden waardoor het voor iedereen 

(publiekelijk) zichtbaar is dat bedrijven deelnemen aan het 

CO2-emissie reductieprogramma Stichting Nederland CO2 

Neutraal. 

Duurzaam GWW 2.0 

 
Doel van de Green Deal GWW (Grond- weg- en waterbouw) 

2.0 is het borgen van duurzaamheid in de hele 

aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een 

duurzame aanpak aan de hand van projecten en 

praktijkervaringen. Op deze wijze willen partijen komen tot 

oplossingen die voor de hele sector werkzaam en uitvoerbaar 

zijn. Zie https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzaam-

gww-20  De gemeente Groningen is deelnemer aan dit 

programma 

CO2 en KAM bewust ondernemen 

 
Dit initiatief is mede door ons opgezet als alternatief voor 

CO2 neutraal. Wij nemen actief deel aan dit initiatief. Tot op 

heden zien wij het als een positief initiatief. Of hier een 

initiatief conform eis 5.C.1 van de norm van gemaakt kan 

worden dient onderzocht te worden. 

https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzaam-gww-20
https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzaam-gww-20
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Nederlandse Klimaatcoalitie 

 
Een platform voor kennisdeling en innovatie op het gebied 

van duurzaamheid. De deelnemers aan de Nederlandse 

Klimaatcoalitie (NKC) laten zien dat klimaatneutraal 

ondernemen haalbaar en rendabel is. Als netwerk waren zij 

verbonden via de Nederlandse Klimaatcoalitie  en online op 

Futureproof.community. 

MVO Nederland betonakkoord 

 
Het Betonakkoord 

Eén keer in de zoveel tijd komen bijzondere kansen voorbij 

dankzij een samenloop van omstandigheden. Een 

samenwerkingsverband van publieke en private partijen ziet 

zo'n kans om de betonketen verder te verduurzamen en er als 

keten sterker uit te komen middels een Betonakkoord. Een 

nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector, 

enigszins vergelijkbaar met het Energieakkoord. 

Speerpunten zijn CO2-reductie, circulariteit, natuurlijk 

kapitaal en sociaal kapitaal. De betonsector heeft hierbij een 

interessante propositie voor de BV Nederland: kosteneffectief 

een significant positieve maatschappelijke impact realiseren 

door innovaties, kennis en de wil tot samenwerking. 

Het Betonakkoord staat open voor alle partijen uit de 

Betonketen.  

Energieakkoord 

 
Nederland heeft op 6 september 2013 een belangrijke stap 

gezet op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig 

organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, 

vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, 

maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, 

hebben zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei 

verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen 

afspraken over energiebesparing, schone technologie en 

klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren 

in een betaalbare en schone energievoorziening, 

werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone 

technologiemarkten.  

 

Er is gekozen door Avitec om zich aan te sluiten bij Duurzaam GWW 2.0. Hiervoor is budget voor de contributie 

vrijgemaakt en is er een intern uren budget van 50 vastgesteld om bijeenkomsten te volgen om de kennis op het 

gebied van duurzaam ondernemen te vergroten en interne projecten te ondersteunen. 


