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Wie ondersteunt de VHG?



Agenda en Doel

18.00 – 18.30 : Uitleg Sectorplan CO2

18.30 – 19.30 : Bespreken initiatieven

19.30 – 20.00 : Initiatieven kiezen



Aanleiding



Aanleiding
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Aanleiding
Meer CO2 maakt de planeet (voorlopig) 

groener. Die vergroening helpt, ook, 

volgens het IPCC, een beetje bij het 

tegengaan van de opwarming van de 

aarde. Het is echter misleidend om de 

toename van CO2 in de lucht positief te 

noemen. 

„Dat kan ook niet anders want zonder die 

extra opslag zou er nu veel meer CO2 in 

de atmosfeer zitten”, aldus Vicca. „Het 

gaat om zeker 80 ppm (deeltjes per 

miljoen, de maat voor CO2-concentratie in 

de lucht). Zonder die extra CO2-opname 

zou het nu al niet meer mogelijk zijn om 

de opwarming onder de 2 graden te 

houden.” 
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Weer = klimaat?
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Het klimaat is het gemiddelde weer 
over een bepaalde periode. Een 
klimaat is niet stabiel, het kan door 
natuurlijke en menselijke invloeden 
veranderen.

Het weer is de toestand van de 
atmosfeer (zeg maar: de lucht) op een 
bepaalde plaats en op een bepaald 
moment.



Kansen voor de groene sector

http://www.klimaateffectatlas.nl https://www.waterlabel.net

https://www.nationalehittestresskaart.nl/

http://www.klimaateffectatlas.nl/
https://www.waterlabel.net/


Aanpak



Aanpak



Samengevat

• CO2 concentratie stijgt te snel: klimaatcrisis
• Groen is van groot belang voor klimaat:

• Opname CO2

• Wateropvang
• Voorkomen hittestress

• Sector heeft veel kennis om er iets aan te doen
• Dus VHG neemt verantwoordelijkheid…
• …. en pakt de kansen



Doel sectorplan CO2

• CO2 prestatieladder nodig voor niveau 3, 4 en 5
• Dit wordt in toenemende mate gevraagd bij 

aanbestedingen
• Niet alle huidige initiatieven zijn even efficiënt
• Ontwikkelen sectorspecifieke initiatieven
• Verbinding leggen met andere partijen in groen



Uitleg CO2 prestatieladder
ProRail 2009 > SKAO

75 opdrachtgevers

Inzicht > reductie > transparantie > Participatie

Fictieve korting

Vanaf niveau 3: deelnemen aan initiatief



Uitleg CO2 prestatieladder



Aanpak

• Inventarisatie bestaande initiatieven
• Eigen kennis (levende tuin, waarde groen, 

levend gebouw, MVO Wijzer)
• Identificeren relevante thema’s
• Selecteren thema’s en initiatieven op basis van:

 Effectiviteit en efficiëntie
 Impact op CO2

 Schaalbaarheid
 Praktische haalbaarheid



Bestaande initiatieven (65)



Samenvatting bestaande initiatieven

1. Inzicht en monitoring energiegebruik

2. Energiebesparing

3. Elektrificatie machines, materieel en voertuigen 

4. Bio-energie uit biomassa zoals hout- en 

groenafval

5. Zonne-energie 

6. Circulaire economie (minder grondstoffen 

verbruiken betekent ook minder CO2 uitstoot)



Voorstel VHG initiatieven
1. CO2 reductie op bedrijfsniveau

(Verbruik > besparen > verdienen)

2. Elektrificatie van materieel

(machines, voertuigen)

3. Circulariteit

(Groene reststromen en materialen)

 Effectiviteit/efficiëntie
 Impact op CO2 
 Schaalbaarheid 
 Praktische haalbaarheid



1. CO2 reductie op bedrijfsniveau
(Verbruik > besparen > verdienen)

Waar staan we nu? Hoeveel duurzame energie wordt 
ingekocht/opgewekt bij VHG bedrijven?

Waar willen we naar 
toe?

Hoeveel kan er door isolatie, energiezuiniger 
apparatuur etc. worden bespaard op 
inkoop/opwekken van energie? En wat zou de 
sector zelf aan duurzame energie op kunnen 
wekken?

Wat willen we bereiken? Welke mogelijkheden zijn er om “eigen 
opgewekte” energie te vermarkten binnen en 
buiten de sector?

Hoe gaan we dat doen? Hoe?
Met wie?
Wanneer?



2. CO2 Elektrificatie van materieel
(machines, voertuigen)

Waar staan we nu? Hoe ver is het proces van elektrificatie van 
materieel en materiaal?

Waar willen we naar 
toe?

Welke bijdrage kan verdere elektrificatie leveren 
aan vermindering van de CO2 uitstoot van de 
sector?

Wat willen we bereiken? Wat kan collectief inkopen en/of nadrukkelijker 
samenwerken met leveranciers bijdragen?

Hoe gaan we dat doen? Hoe?
Met wie?
Wanneer?



3. Circulariteit
(Groene reststromen en materialen)

Waar staan we nu? In hoeverre is circulariteit echt een onderdeel van 
het werkproces?

Waar willen we naar 
toe?

Wat kan circulariteit bijdragen aan de 
vermindering van de CO2 uitstoot van de sector?

Wat willen we bereiken? Kunnen we aansluiten bij andere initiatieven in de 
markt of hebben we een eigen rol?

Hoe gaan we dat doen? Hoe?
Met wie?
Wanneer?


