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1 Over dit document 
 

1.1 Over dit document 
 

Dit document is opgesteld in het kader van de CO2 Prestatieladder certificatie van Timmermans 
Infra. 
 
Conform het handboek CO2 prestatieladder neemt Timmermans Infra deel aan een of meerdere 
CO2-reductie initiatieven.  
 
Deelname aan een initiatief heeft als doel dat Timmermans Infra 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 Timmermans Infra wordt 
deelgenomen 
 
In hoofdstuk 4 wordt het budget nader omschreven. 
 

2 CO2  reductie initiatief 
 

2.1 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 Doel van het initiatief 
 
Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20 % in het jaar 2020 
(t.o.v. 2010).  
 

2.1.3 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. 
 

2.1.4 Rol van Timmermans Infra 
Timmermans zal haar footprint delen op de pagina en via nieuwsbrieven en mogelijke deelname aan 
CO2 Themabijeenkomsten mogelijkheden verkennen om verdere reductie van CO2 te realiseren. 
 

http://www.duurzameleverancier.nl/
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2.2 Nederland CO2  Neutraal  
 

2.2.1 Achtergrond van het initiatief 
Nederland CO2  Neutraal is een netwerk van organisaties die regelmatig bij elkaar komen om 
inspiratie op te doen en informatie uit te wisselen. 
De stichting organiseert daartoe vier keer per jaar een bijeenkomst op een mooie, inspirerende en 
duurzame locatie om de deelnemers hun passie te laten delen.  
Tijdens deze bijeenkomst worden inspirerende sprekers uitgenodigd die een verhaal vertellen over 
duurzaamheid.  
Daarnaast wordt in kleine actieve werkgroepen van gelijksoortige organisaties dieper ingegaan op 
specifieke onderwerpen die de deelnemers verder helpen in hun streven naar CO2  reductie. 
In deze bijeenkomst is er ruimte om kennis en praktijkervaring uit te wisselen. 
 

2.2.2 Doel van het initiatief 
Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te 
ondersteunen om toe te groeien naar een klimaat-neutrale onderneming. Dit gebeurt omdat 
Nederland CO2  Neutraal erin gelooft dat op deze manier een betere toekomst kan worden 
gecreëerd voor nu maar zeker ook voor later. 
 

2.2.3 Participerende partijen 
 
Bij dit initiatief project zijn veel leden aangesloten (zie nlco2neutraal.nl) 
Namens Timmermans Infra neemt Arjan van der Meijden (KAM-Coordinator) deel aan dit initiatief. 
 

2.2.4 Nadere omschrijving initiatief 
Minimaal eenmaal per kwartaal komt de werkgroep bij elkaar en worden maatregelen besproken. 
 

3 CO2  reductie platform 
 
Timmermans Infra neemt deel aan de volgende belangengroepen/platforms. 
Primaire doel is het delen van kennis en verschaffen van inzichten in CO2  reductie mogelijkheden. 
Tevens omvat deelname een commitment om CO2  actief te reduceren. 

 Bouwend Nederland 
 

4 Budget 
 
Voor de deelname aan CO2  reductie initiatieven is onderstaand budget voorzien. 
Vanzelfsprekend maakt het streven naar CO2-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. 

Doel Bedrag 

Branchevereniging € 2.000 

www.duurzameleverancier.nl € 1.000 

Deelname Nederland CO2  Neutraal € 1.000 

Lidmaatschap SKAO € 500 

Totaal € 7.500 

 
 
 

http://nlco2neutraal.nl/
http://www.duurzameleverancier.nl/

