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Om inzicht te krijgen in mogelijke andere bestaande initiatieven hebben we onder andere de site van verschillende 
gemeentes, con-collega’s die eveneens een gradatie op de CO2 prestatieladder hebben, de branchevereniging en SKAO 
bezocht, en het volgende in kaart gebracht: 

 

Nederland CO2 Neutraal 

Steeds meer organisaties zien de noodzaak van duurzaam en verantwoord ondernemen in. Stichting Nederland CO2 

Neutraal stimuleert en ondersteunt hen om uit te groeien tot een klimaat neutrale onderneming: schoner en minder 

afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu. 

Elk kwartaal organiseert NL CO2 Neutraal een uniek event voor organisaties die actief aan de slag willen met CO2-reductie 

en duurzaam ondernemen. Inmiddels telt onze stichting meer dan 250 enthousiaste bedrijven die vier keer per jaar 

deelnemen aan onze waardevolle workshops en inspiratie opdoen tijdens het plenaire event. 

Unsal Infratechniek is sinds een aantal jaar lid van NL CO2 Neutraal aangezien dit aansluit bij haar scope en ambities. 

 

Slimmer plannen 

Bekeken is het initiatief van Govema B.V. m.b.t. Slimmer Plannen. Het initiatief onderzoekt welke opties er zijn om de 

planning van de transporten efficiënter te maken. Hierdoor zal er minder diesel worden verbruikt en minder CO2 worden 

uitgestoten. In januari 2015 heeft de eerste meeting plaatsgevonden m.b.t. het efficiënter kunnen plannen van transporten. 

Een van de mogelijkheden die daar is aangedragen, is het aanleveren van de te vervoeren goederen binnen de komende 

periode op de dropbox en niet meer via de fax. De verwachting is dat dit leidt tot betere planningen, daardoor minder 

diesel en papier verbruik reductie. In Maart 2015 is de pilot gestart, doel is het beter plannen van transporten, waarmee de 

effectiviteit van laad-en losproces wordt vergroot en effectievere lijnen voor het materieelvervoer ontstaan. Ondanks dat 

dit initiatief al een aantal jaar oud is, gaat Unsal Infratechniek bekijken of zij dit ook gaat toepassen binnen haar eigen 

organisatie. 

 

Het nieuwe stallen 

Dit initiatief van Out B.V. heeft als doel samen te werken met collega-bedrijven om materieel bij elkaar te stallen om 

transportkilometers met materieel te beperken en zo CO2 uitstoot te reduceren. Unsal Infratechniek gaat onderzoeken of 

dit mogelijkheden biedt. 

 

Bouwend Nederland  

Energietransitie uitgewerkt voor de energiebranche 

BNL heeft een programmalijn Energietransitie binnen het Meerjarenprogramma Duurzaamheid uitgewerkt. De 

programmalijn omvat vier onderdelen: 

Gebouwde omgeving 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gehele gebouwde omgeving in 2050 van het aardgas af is en dat in 2030 1,5 

miljoen bestaande woningen en gebouwen zijn verduurzaamd. Om dat te kunnen halen, stimuleren we een gebiedsgerichte 

aanpak en dragen we bij aan specifieke instrumenten voor woningen en utiliteitsgebouwen. 

Gebiedsgerichte aanpak 

Een gebiedsgerichte aanpak helpt om tempo te maken. Per gebied, wijk of buurt wordt gekeken welke technische 

warmteoplossing het best past en waar voorkeuren liggen. Gemeenten kunnen de collectieve vraag bundelen, een tijdspad 

aangeven en gefaseerd schaal creëren. Dit leggen zij vast in transitievisies Warmte en in Uitvoeringsplannen. Bouwpartijen 

kunnen daarop een aanbod ontwikkelen en zich organiseren. Dat maakt de overstap op aardgasvrije warmtebronnen 



 

makkelijker. 

Wat doet Bouwend Nederland? 

- Actief betrokken bij het Programma Aardgasvrije wijken. In dit programma doen gemeenten en betrokken stakeholders 

kennis en ervaring op. Binnen dit programma zijn we lid van de adviescommissie. 

- Mede-initiatiefnemer van het programma 'Mensen Maken de Transitie'. Daarin werken bouw- en infrabedrijven samen 

met overheid en onderwijs aan een leer- en innovatieprogramma en versnelling van de wijkaanpak. 

- Nemen deel aan de Adviesraad Expertise Centrum Warmte. Dit centrum ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een 

warmtevisie. We brengen kennis in die belangrijk is bij het aanbesteden en contracteren van marktpartijen. 

Energie-infrastructuur 

Het Nederlandse energiesysteem verandert ingrijpend. Elektriciteit wordt op andere plaatsen en momenten opgewekt, ook 

door particulieren, het gasnet gaat andere gassen transporteren en er zijn steeds meer verschillende warmtenetten. Dit 

vraagt om versterking van de bestaande en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur. 

In het coalitieakkoord 2021-2025 is een transitiefonds van €35 miljard voor de komende tien jaar vrijgemaakt. Daarvan is 

meer dan €10 miljard bestemd voor de energie-infrastructuur. De eerste extra middelen komen in 2023 beschikbaar. 

Procedures voor projecten van nationaal belang worden verkort en versneld, vergelijkbaar met de aanpak volgens de Crisis- 

en herstelwet. Ook wordt extra geïnvesteerd in vakmensen die kunnen zorgen dat alles gerealiseerd wordt. 

 

Elektriciteit 

In Nederland stijgt het elektriciteitsgebruik fors, evenals het aanbod van wind- en zonne-energie. Het net is hierdoor 

overvol. De krapte remt de woningbouwopgave, de economische ontwikkeling en de energietransitie. Er zijn dringend 

maatregelen nodig zoals extra verdeelstations en verzwaring van bestaande netten. 

Wat doet Bouwend Nederland? 

- In nauwe samenwerking met brancheorganisatie Netbeheer Nederland werken we aan oplossingen voor bouw-

gerelateerde problemen rond netcapaciteit en aansluitproblematieken. We trekken daarbij ook op met Techniek Nederland 

en we werken samen met VNG, IPO en de rijksoverheid. 

- Inzicht in bouwplannen verbeteren zodat woningbouw prioriteit kan krijgen bij investeringen in netuitbreiding. Onder de 

huidige regelgeving is dat voor netbeheerders niet mogelijk. We werken op dit thema daarom ook samen met het Rijk, 

gemeenten en provincies. 

 

Waterstofgas 

In het Klimaatakkoord is afgesproken om uitvoering te geven aan het Nationaal Waterstof Programma. Doel is het aanbod 

van groen waterstofgas te bevorderen en de benodigde infrastructuur te ontwikkelen. Daarbij zetten het Rijk en Europa in 

op ontwikkeling van de waterstofeconomie in Noord-Nederland en in het havengebied Rotterdam. 

Wat doet Bouwend Nederland? 

Bouwend Nederland ontwikkelt een programma en een waterstofagenda Bouw & Infra. Het doel is kennis op te bouwen en 

leden te ondersteunen bij het vinden van marktkansen. Op de waterstofagenda staan concrete activiteiten waarbij we drie 

sporen volgen: 

- Aansluiten bij investeringen en marktbenadering, inzicht verkrijgen in contractvormen en eisen. 

- Emissieloos bouwen onder andere door het gebruik van waterstof (in het kader van De Groene Koers). 

- Kennis ontwikkelen en verspreiden. 

 

Beleid en regelgeving 

De Klimaatwet en het Klimaatakkoord vormen de kaders voor ontwikkeling van beleid en regelgeving op specifieke 

terreinen. Bouwend Nederland draagt daaraan bij. We leggen de focus op vraagbundeling en volume, de aanjaagfunctie van 

de corporatiesector, de regierol van gemeenten en stimulerende maatregelen vanuit de overheid. 

 



 

Uitvoeringsprogramma Klimaatakkoord 

Het Uitvoeringsprogramma Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving is het kader voor programmatische sturing op de doelen 

van het akkoord. Het programma moet leiden tot een nauwere verbinding tussen praktijk en beleid, een sterkere 

samenhang tussen de verschillende onderdelen van het akkoord en meer uitvoeringskracht. 

Het Uitvoeringsprogramma wordt aangestuurd door de Klimaatraad (met daarin de ondertekenaars van het 

Klimaatakkoord), de Regietafel (met de partijen die een rol hebben in de uitvoering), samenwerkingstafels per 

programmalijn (Gebied, Gebouw en Bron & Systeem) en een aantal werkgroepen die uitvoering geven aan afspraken of 

producten. 

Wat doet Bouwend Nederland? 

- Pleiten voor meer regie en samenhang tussen beleid en condities, praktijk en realisatie. Dan kan de bouwsector ook 

daadwerkelijk uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. We brengen daarover binnen het Uitvoeringsprogramma 

kennis over de uitvoeringspraktijk in. 

- Deelnemen aan de Klimaatraad en de Regietafel. 

- Capaciteit leveren voor de samenwerkingstafels voor de drie programmaonderdelen. 

Bovenstaande (cursieve) initiatieven en onderwerpen zijn slechts een kleine greep van alles wat Bouwend Nederland doet 

en initieert voor CO2-reductie. Unsal Infratechniek is, om deze reden, al een aantal jaar lid van Bouwend Nederland. 

 

SKAO 

SKAO staat voor Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen en deze organisatie beheert de CO2 

Prestatieladder waarmee organisaties beoordeeld worden op inspanningen om CO2 uitstoot te beperken. Inmiddels is Unsal 

Infratechniek 4 jaar gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder niveau 3 en is voornemend om in het vierde kwartaal van 

2022 gecertificeerd te worden voor ladderniveau 5. 

 

Blauwe Diesel B30 

Blauwe Diesel B30 is een duurzame dieselbrandstof samengesteld uit 70% hoogwaardige fossiele diesel en 30% HVO-diesel. 

Blauwe Diesel B30 is zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit milieuopzicht hoogwaardiger dan reguliere diesel. De HVO-

diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) wordt gewonnen uit afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten en 

is hierdoor volledig fossielvrij. Tevens wordt de HVO-diesel voorzien van een blauwe kleurstof zodat het product goed 

herkenbaar is. Door het toepassen van B30 neemt de CO2-uitstoot met circa 26,7% af t.o.v. reguliere diesel. Unsal 

Infratechniek is momenteel doende met deze maatregel in gesprek met haar onderaannemers. 

 

Club van 49 

De Club van 49 is een initiatief van SmartTrackers. Leden van de Club zetten substantiële stappen om hun CO2 footprint met 

49% te reduceren. Ze focussen zich hierbij met name op maatregelen die verspilling tegengaan. De Club van 49 biedt ook 

ruimte voor aanvullende strategieën, mits die voldoende effectief, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. SmartTrackers voorziet 

de leden van concrete tips en oplossingen om tot 49% CO2 reductie te komen.  

 


