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2.

Reikwijdte

In dit document worden de sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie
geïnventariseerd en hoe deze initiatieven verband houden met de bedrijfsvoering. Tevens is
besproken of BM van Houwelingen B.V. gaat deelnemen aan het genoemde initiatief. Tevens
zal aangeven worden of er sprake is van een passieve of actieve deelname. Als laatste wordt
het vrijgemaakte budget voor het initiatief weergegeven.
De initiatieven waaraan BM van Houwelingen B.V. deelneemt, worden op de website
https://www.bmvanhouwelingen.nl/ en op de website van SKAO gepubliceerd.
Dit document geeft daarmee invulling aan de eisen 1.D.1, 1.D.2, 2.D.2, 3.D.1 en 3.D.2 van de
CO2-Prestatieladder versie 3.1, 22 juni 2020.

3.

Inventarisatie sector- en keteninitiatieven

3.1

BlauwZaam

BlauwZaam is meer dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. BlauwZaam is een
initiatief ontwikkeld door ondernemers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Blauwzaam is gestart in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
Bij een aantal ondernemers bestond de behoefte aan kennis vergaren en delen aangaande
MVO. Men wilde werkelijk met MVO aan de slag. Blauwzaam heeft meerdere
energieconvenanten met ondernemers afgesloten. De gezamenlijke doelstelling is om over een
periode van drie jaar minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken.
Website: www.blauwzaam.nl

3.1.1 Deelname
BM van Houwelingen B.V. neemt deel aan Blauwzaam.
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3.2

FSC gecertificeerd

FSC staat voor Forest Stewardship Council. Bossen zijn misschien wel ons kostbaarste bezit.
Zowel voor mensen als dieren die er direct of indirect afhankelijk van zijn. Bossen zijn een
bron van biodiversiteit en onmisbaar voor een stabiel klimaat. Als bijna 30 jaar is het de missie
van FSC om bossen te herstellen en te beschermen. Als FSC-bosbeheer plaatsvindt, waar ook
ter wereld, is sprake van een gezond bos dat leeft. Dat maakt FSC-bosbeheer een belangrijk
instrument tegen ontbossing. Door te kiezen voor FSC-producten geef je de boseigenaar de
middelen om het bos duurzaam te beheren. Dat betekend ook dat bos niet kan worden
omgezet in gebieden voor palmolie-, soja- of veeteelt.
Website: https://nl.fsc.org/nl-nl
BM van Houwelingen B.V. is FSC-gecertificeerd.

3.3

De Nederlandse klimaatcoalitie

Om organisaties, bedrijven en overheden te ondersteunen met klimaatneutraal ondernemen
hebben het Ministerie van IenM, Klimaatverbond, MVO Nederland en Natuur en Milieu de
handen ineengeslagen. Samen met de deelnemers bouwen ze aan een sterke coalitie om voor
2050 klimaatneutraal ondernemen de norm te maken. Leden van de Nederlandse
Klimaatcoalitie ondertekenen een Code of Conduct waarin zij aangeven voor 2050
klimaatneutraal te opereren. Daarnaast berekenen zij hun CO₂-footprint voor de nulmeting:
waar staat de Nederlandse Klimaatcoalitie in 2015? De leden van de Nederlandse
Klimaatcoalitie formuleren ook een klimaatambitie voor een kortere termijn.
Website: www.klimaatcoalitie.nl

3.3.1 Deelname
BM van Houwelingen B.V. gaat niet deelnemen aan De Nederlandse Klimaatcoalitie.

3.4

Stichting Nederland CO₂ Neutraal

Vier keer per jaar organiseert deze stichting bijeenkomsten om de passie voor CO 2-reductie te
delen met de deelnemers. Met maar één doel: het leukste CO 2-reductie initiatief van Nederland
worden! Vol waarde, inspiratie, tips en nieuwe inzichten waar een onderneming direct mee aan
de slag kan.
Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte om kennis en praktijkervaring uit te wisselen. Daarnaast
kunnen ondernemingen putten uit de ideeën en het netwerk van andere deelnemers.
Website:www.nlco2neutraal.nl

3.4.1 Deelname
BM van Houwelingen B.V. gaat niet deelnemen aan Stichting Nederland CO₂ Neutraal.
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3.5

De Duurzame Leverancier

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid.
Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en
opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers. Dit doen zij op de volgende
manieren:
Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database
van de Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan het streven naar een CO2-reductie
van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). Daarnaast leggen zij hun historische CO 2-footprint
en doelstellingen vast in de database. Met een duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf
meten met andere bedrijven uit de sector. Op grond van het ingevulde profiel wordt een
duurzaamheidsindex bepaald.
Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leveranciers.
Hierin kunnen zij duurzame leveranciers selecteren. Zij zien de CO 2-footprint,
doelstellingen en een duurzaamheidindex van leveranciers.
Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid
te delen en samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven.

-

-

-

Website:duurzameleverancier.nl

3.5.1 Deelname
BM van Houwelingen B.V. gaat niet deelnemen aan De Duurzame Leverancier.

3.6

Gideon building transition stribes

De bouwsector heeft een belangrijke rol in het fors reduceren hiervan. Doordat de bouwsector
de afgelopen jaren nauwelijks minder CO₂ heeft uitgestoten voor productie van materialen
moet de sector geen 60% halen maar 75% in 2030. In het huidige tempo gaat de bouw echter
hooguit 10% minder CO₂ uitstoten. Er ligt dus een uitdagende opgave waar we met de hele
bouwsector keihard ons best voor moeten doen.
Vanuit dat besef en die urgentie is Gideonbuilding transition stribes ontstaan. Gideon wil de
noodzakelijke transitie van de bouw versnellen. Zij gaan, met veranderingsgezinde mensen
van binnen en buiten de bouw, de juiste condities creëren, zodat we de Parijse klimaatdoelen
wél halen.
Website:gideonstribe.nl

3.6.1 Deelname
BM van Houwelingen B.V. neemt deel aan Gideon building transition stribes.
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4.

Budgetverantwoording initiatieven

De volgende budgetten zijn beschikbaar gesteld voor deelname aan sector- en
keteninitiatieven.
BM van Houwelingen B.V. heeft een jaarlijks budget voor innovatie en vernieuwing van
€ 200.000,00. Vanuit dit budget worden ook de deelnames aan de sector- en keteninitiatieven
bekostigd.
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