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Verduurzamen doe je niet alleen!
Onze leefwereld verandert. De wereldbevolking
groeit en die groei werkt luchtverontreiniging,
verkeersproblemen en wateroverlast in de
hand. Die druk zal alleen maar verder
toenemen. De wereldbevolking blijft groeien.
Grondstoffen raken op, het klimaat verandert
en landbouwopbrengsten nemen af. De
noodzaak om te verduurzamen is groter dan
ooit. Op de klimaatconferentie in Parijs
ondertekende Nederland samen met 194 andere
landen een bindend klimaatakkoord. Het
streven is om samen voor 2050 de uitstoot van
broeikasgassen met 80 tot 95% terug te dringen.
Dit vraagt om ingrijpende veranderingen en een
proactieve houding van overheid, bedrijfsleven
en burgers.

Voordeel bij gunning
Hoewel wij al sinds 2012 gecertificeerd zijn
voor trede 3 van de CO2-Prestatieladder,
hebben wij tot op heden nog geen
‘gunningsvoordeel’ gehad van ons certificaat.
Dit komt mede doordat wij veelal werkzaam
zijn in onderaanneming voor wegenbouwers.
Gelukkig zijn er sterke signalen dat hier
verandering in lijkt te gaan komen. De
Gemeente Renkum heeft begin dit jaar als
eerste gemeente haar certificaat voor de CO2ladder gehaald. Volgens de gemeente is dit
‘Practice what you preach’. Immers; als je
bedrijven vraagt om met CO2-reductie aan de
slag te gaan, dan is het logisch om zelf ook zo’n
certificaat te halen. Het is dus niet meer dan
logisch dat andere gemeenten en overheden dit
voorbeeld zullen volgen, zodat zij bedrijven
stimuleren hun eigen CO2-uitstoot in kaart te
brengen en aan te pakken en dit door te laten
werken naar hun leveranciers.
Technisch, politiek en mentaal begint
duurzaamheid in een stroomversnelling te raken
en hierdoor ontstaan er voor ons kansen.
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De rol van de CO2-prestatieladder
De ‘ladder’ heeft het bewustzijn en gedrag in
de bouwsector positief beïnvloed. In onze
sector zijn we minder CO2 uit gaan stoten. Toch
zit
SKAO
(Stichting
Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen) niet stil. De
volgende
stap
is
om
bedrijven
en
ondernemingen enthousiast te maken voor
klimaatneutraliteit. Dit is echter een veel
grotere stap dan de twee tot vijf procent waar
bedrijven (zoals wij) nu aan werken. Maar voor
een aantal relaties van ons zal dit niet zo’n
grote stap zijn. Begin dit jaar ontvingen wij van
een relatie het verzoek onze CO2-Footprint, ons
omzetaandeel van deze relatie en een overzicht
van de geïmplementeerde en nog in te voeren
reductiemaatregelen aan hen toe te sturen,
omdat zij bezig zijn om in 2030 klimaatneutraal
te worden.
Voor ons is het dus van belang om goed op de
hoogte te zijn van de ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid om de kansen in de
sector de kunnen aangrijpen. Een ander doel
wat wij daarnaast nog hebben is het delen van
onze opgedane kennis en het aansporen van
collega’s, bedrijven en overheden om samen
actief te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om
de CO2-uitstoot terug te dringen. Zodat wij
kunnen zeggen: WIJ GAAN VOOR DUURZAAM!

Op onze website www.platenkamp-bv.nl zijn
onder het logo van de CO2-Prestatieladder meer
details te vinden over de bovengenoemde
onderwerpen en andere CO2-Prestatieladder
gerelateerde zaken.
Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u
contact opnemen met ons kantoor of mailen
naar: algemeen@platenkampbv.nl
Mocht u in het vervolg deze nieuwsbrief niet
meer willen ontvangen, reply dan op dit emailbericht.
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