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Addendum Convenant – CO2 Projectplan initiatief 

Opgemaakt te Zwolle, 29-03-2021. 

Mobilis TBI, BESIX Nederland, Van Gelder Groep. 

 

Hoofdstuk 1a: Initiatiefnemers 

• Mobilis TBI – gevestigd te Apeldoorn 

• BESIX Nederland – gevestigd te Dordrecht 

• Van Gelder Groep – gevestigd te Elburg 

Hoofdstuk 1b: (Actieve) leden  

Een volledige lijst met (Actieve) leden is te vinden op onze website: 

https://www.co2projectplan.nl/ledenlijst/bedrijven 

Hoofdstuk 1c: Partner(s) 

Ondernemingen die het initiatief, al dan niet voor een financiële vergoeding, ondersteunen 

zonder direct verantwoordelijk te zijn voor het behalen van de doelstelling van het initiatief. 

• KWA Adviseurs 

Hoofdstuk 1d: nieuwe deelnemers 

Andere partijen kunnen zich aanmelden via de website: www.co2projectplan.nl en kunnen 2 

bijeenkomsten vrijblijvend bijwonen. Na goedkeuring van de initiatiefnemers (1a) en (Actieve) 

leden (1b) en bij overeenstemming van het convenant, kunnen zij zich aansluiten bij het 

initiatief. 

Hoofdstuk 2: Doelstellingen 

De kwalitatieve doelstelling van het CO2-projectplan initiatief is om enerzijds een begrijpelijk 

en heldere communicatie te creëren waarin op eenduidige werkwijze CO2-reductie wordt 

aangepakt op projectniveau en gecommuniceerd met opdrachtgever(s) en stakeholder(s). 

Anderzijds willen we met het initiatief kennis delen m.b.t. CO2-reductie op projecten, zowel 

met onze leden alsook externe partijen waaronder opdrachtgevers. 

De kwantitatieve doelstelling van het CO2-projectplan initiatief is om op elk project, dat wordt 

uitgevoerd met het CO2-projectplan, 10% CO2-reductie te realiseren t.o.v. de voorcalculatie. 

Uitgangspunt van de voorcalculatie moet zijn dat deze is gebaseerd op de op dat moment 

geldende sectorstandaarden. 

Hoofdstuk 3: Resultaten 

Het vorige Addendum Convenant betrof de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2020, 

waarvoor een kwantitatieve doelstelling is gesteld van 5% CO2-reductie over alle 

aangemelde projecten met het CO2-projectplan. Hoewel van de jaren 2017 en 2018 niet alle 

gegevens beschikbaar zijn, laten de emissiegegevens van de projecten zien dat deze 

doelstelling behaald is. 

In de periode van het vorige Addendum Convenant, is het CO2-projectplan omgezet van een 

papieren versie naar een digitale versie, waarbij een gedeelte van de emissie administratie is 
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geautomatiseerd. Daarnaast is begin 2020 een website opgezet om het initiatief en haar 

resultaten te promoten alsook kennis te delen betreffende hoe deze resultaten zijn behaald. 

Er zijn vanaf die tijd 16 unieke CO2-projectplannen gepubliceerd. Samen hebben deze 

projecten meer dan 61.000 ton CO2-uitstoot gereduceerd. Gemiddeld 23% CO2-reductie per 

project. Daarmee is de doelstelling ruimschoots behaald. 

Vanaf medio 2020 zijn deze emissiegegevens openbaar en beschikbaar via de website: 

www.co2projectplan.nl. 

Hoofdstuk 4: Werkafspraken 

1. De kosten voor procesondersteuning, de website en (eventuele) vergaderlocaties 

van KWA, zullen door de initiatiefnemers (1a) gedeeld worden. Eventueel kan een 

bijdrage gevraagd worden van (Actieve) leden (1c) voor kosten van specifieke 

ontwikkelingen van het initiatief. 

2. Kosten gemaakt op projecten en voor het invullen/gebruik van het CO2-projectplan 

en de daarbij ondersteunende middelen, zijn voor eigen rekening van de betrokken 

partijen. 

3. Voorzitterschap en locatie van de periodieke overleggen zullen rouleren tussen de 

initiatiefnemers. 

4. Van alle deelnemende bedrijven wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk, dan wel met 

legitieme reden afgemeld bij één van de initiatiefnemers, aanwezig zijn bij de 

(periodieke) overleggen, actief deelnemen aan de discussies en periodiek een 

project op de website zetten conform de eisen van de meest recente versie van 

document: ‘Format berichtgeving projecten op website’. 

5. Van alle deelnemende bedrijven wordt inspanning en toewijding verwacht om de 

gestelde doelstelling(en) te behalen, actief te communiceren met stakeholders op het 

project en het initiatief verder te ontwikkelen. 

6. Van alle deelnemende partijen wordt verwacht dat zij transparant zijn naar het 

initiatief toe en in hun handelen op gebied van CO2-reductie op projecten. 

7. De looptijd van het convenant start op datum 01-07-2021 door ondertekening van de 

initiatiefnemers en goedkeuring van de leden en eindigt op 01-07-2024. Het 

convenant wordt ondertekent door initiatiefnemers en door (vervolg-)publicatie op de 

website stemmen leden in met alle genoemde punten in dit convenant. Daarbij 

worden bestaande en nieuwe leden ook om schriftelijke toestemming gevraagd. 

8. Aan deelname van het CO2-projectplan initiatief zijn kosten verbonden. Deze worden 

halfjaarlijks afgerekend met de deelnemers. 

9. Initiatiefnemers behouden het recht, na inspraak van betreffende lid, om partijen die 

zich niet aan de werkafspraken houden zoals benoemd in dit hoofdstuk, te royeren. 

 

Besix Nederland Branch
de heer Nic De Roeck 
Directeur

--------------------------------------

Mobilis BV
de heer Robert-Jan Feijen
Directeur

--------------------------------------

Van Gelder Groep BV 
de heer Rolf Mars
Directeur

--------------------------------------
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