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1. Inleiding 
De CO2-verantwoordelijke is aangeschoven bij het managementoverleg en zij hebben alle sector- en 

keteninitiatieven omtrent CO2-Reductie aan de Mt-leden gepresenteerd. Aan de hand hiervan heeft het 

management een aantal besluitengenomen, om wel of niet actief deel te nemen aan initiatieven en hier voor een 

budget vrij te maken. Deze besluiten worden puntsgewijs opgesomd. De hieruit voortvloeiende acties worden 

opgenomen in de actielijst omtrent CO2-Reductie. De CO2-verantwoordelijke draag zorg voor het uitvoeren van de 

acties. 

2. Inventarisatie sector- en keteninitiatieven  
Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-Reductie 

Overheid 
 
De overheid gaat steeds duurzamer inkopen 

De ladder wordt gehanteerd door overheidsinstellingen 
bij inkoop en aanbestedingen.  

MVO Nederland 
MVO Nederland is de nationale kennis- en 
netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO); 

Handig voor tips en suggesties en keteninitiatieven. 
Duurzame Leveranciers.nl 

CUMELA Nederland Westra BV is lid van de CUMELA Nederland en actief 
deelnemer aan de werkgroep ‘Sturen op CO2’. 

Duurzaam Nederland  Duurzaam Nederland is een website waar informatie 
wordt verzameld over de duurzaamheid in Nederland. 
Handig voor tips en reductiemogelijkheden. 

DZyzzion Het Koploperproject  

BAM, KWS, Boskalis, MNO Vervat, Dura Vermeer, 
Heijmans, Ballast Nedam, Jansma Drachten BV, 
Oosterhof Holman 

Grote opdrachtgevers 
Bezitten zelf niveau 5 van de CO2-Prestatieladder en 
hebben daardoor zelf een aantal sectorinitiatieven. 

2.1 Input  
Voor input van het managementreview CO2-redcutie wordt verwezen naar bovenstaande tabel. De Mt-leden hebben 

dit document in zijn/haar bezit en heeft leidraad gevormd tijdens het overleg. 

2.2 Output  
Naar aanleiding van de input die is verzorgd door de CO2-verantwoordelijke heeft het management de volgende 

besluiten genomen, acties uitgezet, middelen beschikbaar gesteld, budget vrijgemaakt, verantwoordelijkheden 

belegd, ect.  

2.3 Besluit  
Wij hebben de afgelopen periode aan twee initiatieven deelgenomen: 

• Sturen op CO2 van CUMELA  

• Koploper project  
(Dit is vastgelegd in Hoofstuk 3; Overzicht deelname initiatieven CO2-reductie) 

 
Beide initiatieven zijn voor ons waardevol en wij gaan door met beide initiatieven. 
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3. Overzicht deelname initiatieven CO2-reductie 
Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar Westra BV aan deelneemt, die direct of indirect, iets met 

de CO2-Redcutie te maken hebben of een relatie hebben met de onderwerpen als; duurzaamheid, MVO, Cradle to 

Cradle, Life cycle management en/of duurzame aanbestedingen ect.  

Deelname initiatieven CO2-Reductie 

CUMELA Nederland Sturen op CO2 
DZyzzion Koploper project 

 

Ook is de deelname initiatieven CO2-Reductie te vinden op onze website: https://westra.nl/over-ons/duurzaamheid 

4. Duurzaamheidsteam Westra BV  
Westra BV heeft intern een initiatief opgesteld: ‘Duurzaamheidsteam’. In deze werkgroep zitten de volgende 
personen: 

Naam Functie  

 Directie  

 Directie 

 Administratie  

 KAM-medewerkster/communicatie  

 Shovel machinist  

 Gewasbescherming 

 Gewasbescherming/akkerbouwspecialist  

 Kraanmachinist  

 Trekker chauffeur 

 Rupskraanmachinist  

 Rupskraanmachinist  

 

  

https://westra.nl/over-ons/duurzaamheid
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5. Budgetoverzicht initiatieven 
Onderstaand overzicht is gemaakt voor de komende 3 jaar. 

5.1 Initiatief CO2-Prestatieladder SKAO 
Kostenpost  Aantal uren  Eenheid  Totaal 

Actualiseren handboek 100   

Certificeringskosten  3 maal   

Follow up en onderzoek 100 *   

Totaal  

*Uren gebaseerd op +/- twee uur per week 

5.2 Initiatief werkgroep ‘Sturen op CO2’ 
Kostenpost Aantal uren Eenheid Totaal 

Inzet medewerker(s) * 30   

Bedrijf bijdrage  3 maal   

Onderzoek en uitwerken opdrachten 15    

Totaal  

*Bijwonen bijeenkomsten door CO2-verantwoordelijke incl. reistijd  

5.3 Initiatief ‘Koploper project’ 
Kostenpost Totaal 

Deelnamekosten   

Voucher MKB Fryslân 2020  

Milieubarometer (GIFT van Gemeente Waadhoeke)  

Totaal  

*Bijwonen bijeenkomsten door directielid en CO2-verantwoordelijke incl. reistijd  

 


