MANAGEMENTSYSTEEM

•

OOC-1030 C02 reductie initiatief

Milieu & lnfra

Versie: 1.0

Pagina 1 van 4

C02 Reductie initiatief

KSM Beheer bv
Charles Petitweg 6
4827 HJ Breda

T: +31 (0)76 572 96 66
info@ksmgroep.nl

Opgesteld door:
Marcel Kersten
Corio Consultancy b.v.
1 oktober 2018

•
Mitieu & lnfra

MANAGEMENTSYSTEEM
DOC-ID3D C02 reductie initiatief
Versie: 1.0

Pagina 2 van 4

Inhoudsopgave
1

3
3
C02 reductie initiatief """"".
3
2.1
Duurzame leverancier (www.duurzameleverancier.nl) """" .""."""""
"" ."""" 3
Achtergrond van het initiatief:
""" ."
"".""" 3
2.1.1
2.1.2
Participerende partijen ""."""."""..
3
Doel van het initiatief; . ""." "."""""""".".""""" """""."""".""".""" "". " 3
2.1.3
Rol van KSM Beheer: """""."".""".""""""""""".""".""."""""""".""""".". 3
2.1.4
Overige platforms"""""""""""""".""."." .
4
Budget"".".".. ""."""""""."""""..""" .."..".."""."".""".""""" ..."..." .."""".""".. 4
Over dit document."

1.1
2

"" "" "" """""""

•••••

.

.

•.

Over dit document ""."""."".". .

"" """""""" .."..".".""""."

•. """".""".•

"

" .. """""...

" •. " " "."" .•" " " """"""""""""""."•..

""". "". """" """" ". """"" ."".".""."""".". . . . . . .""."."•.•

.

.. " .•.

"

"

."".

"

.•..""""."" .. """""."""""" .•.•.

"..""""""."""."..."".""."".."""""".""".•

.

3
4

.

.

"

"

""""." .. " .. " . " " . " .. " . " . ".. . . " .. ".. "."""". •

MANAGEMENTSYSTEEM
DOC‐ID3D CO2 reductie initiatief
Versie: 1.0

Pagina 3 van 4

1 Over dit document
1.1 Over dit document
Dit document is opgesteld in het kader van de CO2 Prestatieladder certificatie van KSM Beheer.
Conform het handboek CO2 prestatieladder neemt KSM Beheer deel aan een of meerdere CO2‐
reductie initiatieven.
Deelname aan een initiatief heeft als doel dat KSM Beheer door haar actieve deelname een bijdrage
levert aan reductie van CO2‐uitstoot in haar branche/keten.
In hoofdstuk 2 wordt een specifieke toelichting gegeven op een CO2‐reductie initiatief waaraan
wordt deelgenomen.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven aan welke andere platform door KSM Beheer wordt deelgenomen
In hoofdstuk 4 wordt het budget nader omschreven.

2 CO2 reductie initiatief
2.1 Duurzame leverancier (www.duurzameleverancier.nl)
2.1.1 Achtergrond van het initiatief:
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van ingenieurs‐ en adviesbureaus dat een
platform biedt voor informatie uitwisseling op diverse CO2 gerelateerde onderwerpen. Tevens
worden bijeenkomsten georganiseerd waar via presentaties, discussies en netwerkactiviteiten
uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk wordt gemaakt.
Op de website www.duurzameleverancier.nl vind je informatie over het reduceren van CO2 uitstoot,
en worden handvatten aangeboden voor het opstellen en vergelijken van bedrijfs‐ en
projectfootprints en ketenanalyses. Dit biedt de mogelijkheden om te kunnen vergelijken en
afstemmen met andere bedrijven.

2.1.2 Participerende partijen
Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares, Strukton, Antea Group en Sweco. Eind 2017 zijn
Arcadis, RoyalhaskoningDHV, Witteveen+Bos en Fugro als partners toegetreden.
Daarnaast zijn vele bedrijven deelnemer aan het platform.

2.1.3 Doel van het initiatief;
Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2‐reductie van 20 % in het jaar 2020.

2.1.4 Rol van KSM Beheer:
KSM zal haar footprint delen op de pagina en via nieuwsbrieven en mogelijke deelname aan CO2
klankbordbijeenkomsten mogelijkheden verkennen om verdere reductie van CO2 te realiseren.
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Overige platforms

KSM is ook actief lid van Bouwend Nederland. Ook binnen bouwend Nederland zijn diverse
ontwikkelingen gaande op het gebied van duurzaamheid in de bouw en infra wereld.
Daarnaast worden lokale ontwikkelingen gevolgd en in samenspraak met opdrachtgevers en partners
in de keten op projectniveau gekeken naar verbetering van de duurzaamheden en beperking van de
C02 emissie.

4

Budget

Voor de deelname aan C02 reductie initiatieven is onderstaand budget voorzien.
Vanzelfsprekend maakt het streven naar C02-reductie onderdeel uit van ieders functie omdat dit
onderdeel van ons dagelijkse werk uitmaakt. Daarom worden bestede tijd van directie en
medewerkers niet expliciet in het onderstaande budget vermeld.
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Externe audit (jaarlijks) C02 Prestatieladder
Deelname duurzame leverancier
Deelname Bouwend Nederland
Lidmaatschap SKAO

Totaal

€1.500
€500
€ 3.000
€500
€ 5.500

