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OVERZICHT VAN INITIATIEVEN OMTRENT CO2 REDUCTIE  

 
Hieronder volgt het overzicht van alle initiatieven waar Bouwbedrijf van Schaik aan deelneemt en die direct of indirect iets met de CO2 reductie te maken hebben of een 
relatie hebben met onderwerpen als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen e.d. 
 

No. Participatie initiatieven Doel Toelichting Aantoonbaarheid 

1 Deelname SKAO (CO2 
Prestatieladder) 

SKAO Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen 
beheert de CO2-prestatieladder 
waarmee leveranciers worden 
beoordeeld op hun inspanningen 
om CO2 uitstoot te beperken. 

De voornaamste reden tot actieve deelname aan dit initiatief 
bestaat uit het feit dat Bouwbedrijf van Schaik BV in de toekomst 
niet uitgesloten wil worden bij aanbestedingen en waar mogelijk 
een gunningsvoordeel te behalen. 

Wij zijn gecertificeerd op Niveau 3 van de 
Prestatieladder. 
 

    Ons CO2-reductie beleid publiceren wij via de SKAO en 
onze eigen website; 
- Plan van Aanpak 2017 t/m 2022 
- Carbon Footprint 2017 
- Carbon Footprint 2018 
- Carbon Footprint 2019-2020 

2 Band op spanning Het verlagen van het 
brandstofverbruik 

Het verlagen van het brandstofgebruik door middel van het op 
spanning houden van de banden. Regelmatig controleert de 
Materieelbeheerder de bandenspanning van de bedrijfswagens.  

Bandcontroles niet aantoonbaar maar worden wel 
uitgevoerd. 
 

    Van Schaik Nieuwsbrief Juli 2019, Tip 2 bij hoofdstuk 
CO2 Prestatieladder 10 tips voor efficiënter rijden. 
 

3 Lidmaatschap Energie Collectief 
Utrechtse Bedrijven 

Het halen en brengen van 
informatie over CO2-reductie 

De missie van Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (hierna 
genoemd ECUB) is verduurzaming simpel, bereikbaar en 
uitvoerbaar te maken voor iedere ondernemer op een aangesloten 
bedrijventerrein. ECUB helpt ondernemers door hun 
energiehuishouding inzichtelijk te maken en hen inzicht te geven in 
verduurzamingsmaatregelen en wettelijke verplichtingen. Ze 
ontzorgen de ondernemer en bieden een duidelijk perspectief 
waardoor het ineens interessant voor bedrijven wordt om te 
verduurzamen. Dit doen ze voor PV panelen, energiebesparende 
maatregelen en groene stroom. Ook bieden ze energie quickscans 
en begeleiding bij het doorvoeren van de maatregelen. Regelmatig 
worden er bijeenkomsten georganiseerd met diverse sprekers 
waarvoor alle aangesloten ondernemers worden uitgenodigd. 

Inschrijfformulier lidmaatschap ECUB, 11-10-2018. 
 

    Bijwonen van diverse bijeenkomsten georganiseerd door 
de ECUB. 
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No. Participatie initiatieven Doel Toelichting Aantoonbaarheid 

4 Deelname “Marktdag 
Ondernemend Samen Werken 
Klimaat in Concurrentie” (07-11-
2018) 

Het halen en brengen van 
informatie over CO2-reductie 

Diverse Workshops waaronder “CO2-reductie in GWW”  Mail bevestiging deelname 01-11-2018, Programma van 
de diverse Workshops. 

5 Deelname “Collectieve Energie 
Inkoop” (06-12-2018) 

Het terugdringen van 
energiekosten en CO2 uitstoot 
door inkoop van groene stroom. 

Participeren in het project collectieve inkoop van energie onder de 
voorwaarde dat dit voor onze onderneming leidt tot lagere 
energiekosten ten opzichte van individuele inkoop voor dezelfde 
periode, op hetzelfde moment van inkoop. Tevens wordt er 
gecertificeerde groene stroom ingekocht (met GVO’s). 

Energieovereenkomsten (Elektra en Gas); 
- Poeldijk 1 en 13, doorlopende machtiging aan PM-
energie die ervoor zorgt dat gas en elektra zo gunstig 
mogelijk worden ingekocht. 
 

    Groene Energie GVO, Groenbalans 
- Cancellation Statement 11-03-2019 (Periode 2018-
2019).  
 

6 Deelname bijeenkomst 
“Zonnepanelen op Bedrijfsdaken” 

Het terugdringen van 
energiekosten en CO2 uitstoot 
door plaatsing van Zonnepanelen 
op het bedrijfsdak 

Bijeenkomst met diverse sprekers, georganiseerd door Ecub en 
ondernemingsvereniging Stichtse Vecht 

21-03-2019, Bijeenkomst is in de kantine van 
Bouwbedrijf van Schaik gegeven, Kees van Schaik is 
hierbij aanwezig geweest en heeft een presentatie 
gegeven. Zie PDF, digitaal opgeslagen. 

7 Deelname bijeenkomst 
“Zonnepanelen op Bedrijfsdaken”, 
informatie over de informatieplicht 
Energiebesparing 

Het terugdringen van 
energiekosten en CO2 uitstoot 
door energiebesparende 
maatregelen toe te passen binnen 
het bedrijf. 

Rapporteren van energiebesparende maatregelen in het eloket 
van RVO 

18-06-2019 Rapportage, aanmelding en ontvangst 
digitaal als PDF opgeslagen in map Milieu.  

8 Deelname “Just Add Waterstof” 
bijeenkomst 

Het halen en brengen van 
informatie over CO2-reductie 

Kennisbijeenkomst met als thema waterstof met betrekking tot 
mobiliteit en bedrijven. Daarnaast wordt gevraagd voor actieve 
deelname in de werkgroep Waterstof in de Mobiliteit. 

Toegangsticket 08-11-2018 t.b.v. bijeenkomst op 06-12-
2018, Organisatiedocument kennisbijeenkomst ECUB, 
Verslag, Programma. 
 

9 Deelname “Duurzaam 
Verwarmen” Bijeenkomst 

Het halen en brengen van 
informatie over CO2-reductie 

Kennisbijeenkomst met als thema duurzaam verwarmen. Diverse 
sprekers geven presentaties met diverse onderwerpen als 
“informatieplicht energiebesparing”, “visie op aardgasvrije 
bedrijventerreinen”, “toelichting op project aardgasvrij”, landelijke 
visie op aardgasvrije bedrijventerreinen met praktijkvoorbeelden”, 
“over rendementen van zonnepanelen en netbelasting” 

Toegangsticket 03-06-2019 t.b.v. bijeenkomst op 06-06-
2019, Programma, Verslag. 
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No. Participatie initiatieven Doel Toelichting Aantoonbaarheid 

10 CO2 Nieuws(brieven) t.b.v. 
Personeel  

Het halen en brengen van 
informatie over CO2-reductie 

Informeren en stimuleren van Personeel omtrent ontwikkelingen 
rondom CO2 reductie en de CO2 Prestatieladder 

Van Schaik Nieuwsbrief Oktober 2018, Geheel besteed 
aan de CO2 certificering en de prestatieladder. 
 

    Van Schaik Nieuwsbrief November 2018, Geheel 
besteed aan de CO2 certificering en de prestatieladder, 
beleidsverklaring – carbon footprint en plan van aanpak 
worden toegelicht. 
 

    Van Schaik Nieuwsbrief Februari 2019, bij onderwerp 
certificeringen wordt het behalen van het CO2 certificaat 
vermeld. 
 

    Van Schaik Nieuwsbrief April 2019, in deze nieuwsbrief 
een update van de CO2 prestatieladder. 
 

    Van Schaik Nieuwsbrief Juli 2019, Onderwerp CO2 
Prestatieladder 10 tips voor efficiënter rijden. 
 

    Van Schaik Nieuwsbrief September 2019, in deze 
nieuwsbrief een update van de CO2 prestatieladder. 
 

    Van Schaik Nieuwsbrief Juli 2020, in deze nieuwsbrief 
een update van de CO2 prestatieladder. 
 

    Van Schaik Nieuwsbrief Januari 2021 (12-2020), in deze 
nieuwsbrief een update van de CO2 prestatieladder) 

11 Training Luchtdicht Bouwen (02-
07-2019, Uitvoerdersoverleg) 

Het halen en brengen van 
informatie over CO2-reductie 

Informeren en stimuleren van de Uitvoerders, Voormannen, 
Werkvoorbereiders, Projectleiders, Directie en KAM Functionaris 
Personeel omtrent ontwikkelingen rondom het luchtdicht bouwen 
in de bouw, gesproken o.a. over CO2 bewustzijn. 

Presentatie “Luchtdicht Bouwen”. 
 

    Samengevoegd bewijs van deelname (Deelname 
Certificaten). 

12 Deelname “Tour 
Biowarmteinstallatie” bijeenkomst 
(05-03-2020) 

Verduurzaming Kennisbijeenkomst met als thema verduurzaming. Locatie de 
Biowarmteinstallatie van Eneco in Utrecht 

Toegangsticket 29-02-2020 t.b.v. bijeenkomst op 05-03-
2020, Organisatiedocument kennisbijeenkomst ECUB, , 
Programma. 
 

13 Deelname webinar “Waterstof voor 
iedereen” 

Het halen en brengen van 
informatie over CO2-reductie 

Kennisbijeenkomst rondom alle mogelijkheden en uitdagingen 
rondom het gebruik van waterstof 

Toegangsticket/aanmelding 09-06-2020, webinar op 23-
06-2020 

 



                                                                                                         Bouwbedrijf van Schaik B.V. 
 

F34 CO2 initiatieven (3.D.1 initiatieven CO2 Prestatieladder) 

 

Bedrijfshandboek Bouwbedrijf van Schaik B.V. 
Deel 4 Formulieren, Formulier F34 CO2 initiatieven (3.D.1 initiatieven CO2 Prestatieladder) 

Pagina 4 van 4 

Procedure Verantwoordelijke: KAM Functionaris 
Proces Verantwoordelijke: Adjunct Directeur 
Betrokken Personen / Afdelingen: Allen 
 

Datum: 01-11-2021 

 

No. Participatie initiatieven Doel Toelichting Aantoonbaarheid 

14 Deelname project “Informatieplicht 
Energiebesparing” 

Het halen en brengen van 
informatie over CO2-reductie 

Kennisbijeenkomst energiebesparing (CO2 verlaging) en het 
verplicht doorgeven hiervan via het e-loket 

Uitnodiging online vergadering 09-06-2020 

15 Deelname “Collectieve 
verduurzaming” met ECUB 

Het halen en brengen van 
informatie over collectieve 
verduurzaming 

Kennisbijeenkomst rondom alle mogelijkheden en uitdagingen 
rondom collectieve verduurzaming 

Toegangsticket/aanmelding 23-10-2020, webinar op  
10-11-2020 

16 Deelname webinar 
“Energietransitie & Duurzame 
ontwikkeling werklocaties en 
waterstof 

Het halen en brengen van 
informatie over energietransitie & 
duurzame ontwikkeling 
werklocaties en waterstof 

Kennisbijeenkomst rondom alle mogelijkheden rondom 
energietransitie & duurzame ontwikkeling werklocaties en 
waterstof  

Toegangsticket/aanmelding 05-11-2020 t.b.v. 
bijeenkomst op 19-11-2020, Organisatiedocument 
kennisbijeenkomst ECUB, , Programma. 
 

17 Deelname webinar “Is Warmte 
uitwisselbaar ?  

Het halen en brengen van 
informatie over uitwisselbare 
warmte 

Kennisbijeenkomst rondom alle mogelijkheden en uitdagingen 
rondom het uitwisselen van warmte 

Toegangsticket/aanmelding 23-11-2020, webinar  
op 10-11-2020 

18 Deelname webinar “Slimme 
logistiek”  

Het halen en brengen van 
informatie over slimme logistiek 

Kennisbijeenkomst rondom alle mogelijkheden rondom slimme 
logistiek 

Toegangsticket/aanmelding 27-11-2020 t.b.v. 
bijeenkomst op 03-12, Organisatiedocument 
kennisbijeenkomst ECUB, , Programma. 

 

19 Deelname Ecub presentaties Het halen en brengen van 
informatie over CO2-reductie 

•Presentatie gemeente Utrecht over de Energietransitie, de 
gebiedsgerichte aanpak en het CO2-neutraal worden van de stad, 
incl. de bedrijventerreinen. Wat zijn de plannen van de gemeente 
en wat zijn de vragen en wensen van ondernemers hierover?  
•Presentatie Erik Teunissen van Berenschot over de netcongestie-
problemen waar veel ondernemers mee te maken krijgen. Welke 
oplossingen biedt ons project Congestiemanagement en Power 
Balancing hiervoor en welke kansen biedt dit voor de 
energietransitie? 

Uitnodiging mail donderdag 14 Oktober 2021 voor 
bijeenkomst op dinsdag 2 November 2021 

 


