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1. INLEIDING 

Door participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking en het delen van kennis.  
Dit document omschrijft de initiatieven rond de CO2-reductie, die van toepassing zijn op Silt.  
 

Daarnaast wordt het keteninitiatief waar Silt aan mee doet besproken. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen passieve participatie en actieve participatie.  

 

2. ACTIEVE EN PASSIEVE PARTCIPATIE 

2.1 PASSIEVE PARTICIPATIE 

Silt doet mee aan de ‘CO2-prestatieladder’ en heeft zich in die hoedanigheid aangesloten bij de 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De Stichting SKAO is de 

beheerder van de CO2-prestatieladder.  

2.2 ACTIEVE PARTICIPATIE 

De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) 

De VOTB is op 19 april 1977 opgericht als brancheorganisatie van bedrijven met werkzaamheden op 
het gebied van de geotechniek, waarbij het geotechnisch bodemonderzoek centraal staat. De VOTB 

promoot het belang van goed technisch bodemonderzoek en zet zich in voor het gemeenschappelijke 
belang van de leden. Binnen de vereniging wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld.  

Silt was in 2021 één van de bestuursleden van deze vereniging. Doelstelling 2021 was de CO2 

reductie op de agenda te krijgen. Met als doel te komen tot een branche gerichte aanpak. 

 

Vereniging van milieu adviesbureaus (VVMA) 

De vereniging is opgericht om gemeenschappelijk als milieuadviesbureaus op te trekken. Doelstelling 
is het gemeenschappelijk belang van milieuadviesbureaus te bevorderen. Silt van in 2021 één van de 
bestuursleden van de vereniging. Doestelling voor 2021 was de CO2 reductie agenderen, met als doel 

te komen tot een branchegerichte aanpak.  

 

Resultaat 2021 

In 2021 heeft dit, bij de VVMA geresulteerd in organiseren meer online lessen en bijeenkomsten. Dit 
bevalt goed en zal worden voorgezet. Binnen de VOTB is men bewust van het nut doch ligt de 
prioritering, mede door Covid-19 en enkele de normatieve wijzigingen, elders. Bij de VOTB is het 

inmiddels gelukt om duurzaamheid op de agenda te krijgen.  

 

Doel 2022 
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Nu de CO2 reductie bij beide initiatieven in meer dan wel mindere mate op de agenda staat, is het doel 
voor 2022 dat dit meer inhoud en body krijgt.  
 

Nieuw initiatief 2022 
Een nieuw initiatief wordt aangegaan met de externe belanghebbende van een gegund project. Met 
betreffende opdrachtgever zal de CO2 reductie tijdens overleg, een cyclisch terugkomende item zijn. 

Hierbij zullen reductiedoelstellingen worden besproken en actief worden uitgezet. Dit wordt dit jaar 
ingang worden gezet.  

 

2.3 BUDGET 

 

Dit is vertrouwelijke informatie. Extern wordt door Silt gecommuniceerd dat hiervoor een budget van 

EUR 5.000,- beschikbaar is.  


