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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2 

Graag willen wij jullie informeren over onze voortgang voor de certificering op niveau 3 van de  

CO2-prestatieladder. Onze doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven zijn op dit moment niet 

veranderd. Wel is er nieuws te melden over de CO2-Prestatieladder. 

Vorig jaar was er een nieuwe norm 3.0 uitgerold voor de CO2-prestatieladder. Hieruit bleek dat de 

berekening van de CO2-uitstoot ook is veranderd alsmede veel structuur en tekstuele zaken. Derhalve was  

er bij onze adviseur en begeleidende organisatie Nedcon flink aan gewerkt om alle aanpassingen en nieuwe 

benodigde zaken te creëren in een basismodel om ook certificeerbaar te kunnen blijven met alle zaken 

volgens de nieuwe norm.  

 

Er was dan ook flink door de organisatie en de begeleidende partij bezig geweest om de aanpassingen  

voor het ombouwen volgens de nieuwe norm ter hand te nemen. De implementatie heeft inmiddels ook 

verder vorm gekregen. In januari 2016 hebben wij met goed gevolg onze eerste opvolgaudit voor de  

CO2-prestatieladder doorlopen. 

Ook hebben wij verder afgetast hoe wij verder moesten gaan met ons sector- en keteninitiatief. Hiervoor 

had aanmelding plaatsgevonden bij de branchevereniging Cumela bij het sectorinitiatief “Sturen op CO2”. 

Inmiddels zijn daar een paar bijeenkomsten van bijgewoond en wordt geparticipeerd in de zogenaamde 

werkgroepen. Dit proces zal worden vervolgd. 

Verder hebben wij afgetast of wij eventueel moeten overstappen op niveau-4 of niveau-5 van de 

prestatieladder. Wij ervaren vanuit het netwerk en opdrachtgevers meer de vraag naar deze niveau’s. Echter 

ervaren wij meer en meer dat er geen gunningsvoordeel aan wordt gekoppeld. Het mee mogen blijven doen 

is vaak met niveau-3 al voldoende. Extra investering voor de hogere niveau’s en alles wat daar extra voor 

moet worden gedaan is op dit moment niet aan de orde. Wanneer er een toereikend gunningsvoordeel of 

verplichting wordt gesteld, zullen wij hier op inspelen. 

 

Uiteraard houden wij jullie weer op de hoogte. 

Indien u goede suggesties heeft, vragen wij jullie dit te melden aan onze CO2-functionaris (Dhr. Fred Reijm). 

 


