Actieve deelname initiatieven
Dit document beschrijft de actieve deelname van Groeneveld GWW aan initiatieven. Deze actieve
deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder.

Deelname initiatieven CO2 reductie
SKAO
www.skao.nl
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen beheert de CO2-Prestatieladder.
Door de CO2-Prestatieladder worden leveranciers
beoordeeld op hun inspanningen om CO2 uitstoot
te beperken.
MKB-Infra
www.mkb-infra.nl
MKB Infra is een brancheorganisatie voor
infrabedrijven. Vanuit deze brancheorganisatie
worden initiatieven genomen en ondersteund op
het gebied van duurzaam ondernemen en CO2reductie. Een daarvan is het samenwerkingsverband Duurzaam GWW. Het doel is om
duurzaamheid te realiseren tijdens de verschillende
fases van het proces, het combineren van
bouwfases en het stimuleren van de
levenscyclusbenadering, met prioriteit voor energie
en CO2, grondstoffen en materialen, hinder en
bereikbaarheid. MKB Infra heeft de CO2Prestatieladder omarmd als instrument om de CO2
uitstoot te beperken en terug te dringen, zowel
bedrijfs- als projectmatig.
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Groeneveld GWW neemt actief deel aan de CO2Prestatieladder door het behalen van niveau 3.

Door deelname garanderen we de opdrachtgevers
dat we een partij zijn die meehelpt aan CO2
reductie.

Groeneveld GWW is lid van MKB INFRA, en we
laten ons informeren over ontwikkelingen en
initiatieven in de keten.
Kennis en info wordt gedeeld.
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Gemeente Maassluis
www.maassluis.nl (duurzaam Maassluis)
Maassluis wil een sociale, solide gefinancierde en
duurzame stad zijn. Dit betekent dat de blik op de
toekomst moet worden gericht en keuzes dienen te
worden gemaakt die toekomstbestendig zijn.
Gemeente Midden Delfland
De gemeente is aangesloten bij Convenant of
Mayors, een Europese beweging van overheden
die zich inzet voor 20% energiebesparing, 20%
opwekking van groene energie en 20% besparing
van CO2 in 2020. Voor het behalen van de
duurzaamheidsdoelstellingen willen ze
samenwerken met ondernemers.
CMD Aannemers Combinatie Midden Delfland
CMD bestaat uit Kroes Aannemingsbedrijf,
Verboon Maasland en Van Dijk Maasland. Drie
bedrijven actief in de grond-, water- en
wegenbouw.
Duurzaamheid leeft
Met 3 gemeenten (o.a. Molenlanden) en
Blauwzaam
stuurt in bewustwording en reductie van CO2
uitstoot voor ondernemers, overheid en scholen.
BMWT Het nieuwe draaien
www.hetnieuwedraaien.nl
De Vereniging BMWT is een brancheorganisatie
van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines,
Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en
Transportmaterieel.
Initiatief van Natuur en Milieu en BMWT om
brandstofbesparing bij mobiele werktuigen te
stimuleren. In de bouw worden grote hoeveelheden
brandstof verbruikt. Dit zorgt voor hoge kosten en
voor veel milieuvervuiling. Door de bouwmachines
slimmer te bedienen kan veel energie worden
bespaard. Dit noemen we Het Nieuwe Draaien.
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Groeneveld GWW werkt veel voor de gemeente
Maassluis. Door ons de opdracht te gunnen
kunnen we meewerken aan de doelstelling om in
2040 CO2 neutraal zijn.

De gemeente Midden Delfland is een
opdrachtgever van onze concurrent Kroes
Aannemingsbedrijf BV. Wellicht wordt zo de
besparing door de hele keten gerealiseerd.

Van Dijk Maasland, Kroes en Verboon Maasland
zijn gecertificeerd op trede 3.
Deze bedrijven zijn drie van onze hoofdaannemers.
Wellicht wordt zo de besparing door de hele keten
gerealiseerd
Deze gemeenten zijn opdrachtgevers, ze laten
duurzame aspecten in de aanbestedingsfase
meewegen.
Door deelname garanderen we de opdrachtgevers
dat we een partij zijn die meehelpt aan CO2
reductie.
Toepassing van Het Nieuwe Draaien levert al snel
een besparing van 10% op de brandstofkosten op,
en dus een duidelijke reductie.
Groeneveld GWW wil meer machinisten laten
ervaren wat Het Nieuwe Draaien kan doen.
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CROW
CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van
infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer.
CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor
vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en
vervoer in Nederland.
Dat doen ze samen met externe professionals die kennis met
elkaar delen en toepasbaar maken voor de praktijk. Wij werken
samen met externe professionals in werkgroepen en bundelen op
deze manier kennis.
Dit betekent dat we kennis ontwikkelen, kennis beheren en we
bevorderen dat de praktijk deze kennis ook daadwerkelijk toepast.
Groen en Koel
Nieuw initiatief in de sector van Groeneveld GWW. Om de aarde
verantwoord te bebouwen en bewaren willen we Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Onze planeet is duidelijk gebaat bij
CO2-reductie, zodat de volgende generatie(s) niet de lasten van
onze uitstoot gaan ervaren.
Omdat we veel samenwerken met Koelewijn Bestratingen als
aannemers kunnen we met elkaar ons inspannen om CO2 te
reduceren.

CROW is ons behulpzaam bij
aanbestedingen met EMVI
(Economisch Meest Voordelige
Inschrijving): naast de prijs het
laten meewegen van
gecertificeerde factoren als
veiligheid, kwaliteit en
duurzaamheid.

Platform Duurzaam Capelle
Het ‘Platform Duurzaam Capelle’ heeft als doel de bewustwording
en betrokkenheid van de Capelse samenleving bij het thema
duurzaamheid te vergroten.
Het platform staat open voor inwonersorganisaties, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.
Het platform verbindt kennis en ervaring op het gebied van
duurzaamheid die bij verschillende partijen aanwezig is en zorgt
ervoor dat partijen deze onderling uitwisselen. Op die manier zal
het Platform de uitvoering van concrete projecten bevorderen.
Het platform zal ook dienen als forum om de voortgang van de
projecten uit de Duurzaamheids-agenda te bespreken, knelpunten
te signaleren en oplossingen te bedenken.
Het Platform zal ook fungeren om te adviseren over het opstarten
van nieuwe activiteiten op het gebied van duurzaamheid in de
komende jaren.

Vanuit het initiatief ‘Groen en Koel’
willen wij in 2019 actief gaan
deelnemen aan het Platform
Duurzaam Capelle. Middels dit
initiatief kunnen wij als ondernemer
gezamenlijk input krijgen en
leveren om tezamen met andere
Capels ondernemers kennis op te
doen en oplossingen te vinden.
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CROW levert ons kennis en
toegepaste wetgeving in de infra.

Koelewijn Bestratingen verhuurt
ons de meeste machines,
waardoor we brandstofreductie
samen grootschaliger kunnen
opzetten. Ook voor mogelijkheden
met betrekking tot meer elektrische
machines en gebruik van bio
brandstof
Verder inzetten op reizen en woonwerk-verkeer van personeel, en
een zuiniger pandgebruik.
Wekelijks worden ideeën en
maatregelen besproken, en
mensen en machines voor
werkzaamheden op de
verschillende locaties ingepland.
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Groeneveld GWW zal het meest participeren in het laatste initiatief Groen en Koel en in 2019 Platform
Duurzaam Capelle.
Omdat in de sector de initiatieven te groot zijn, en voor de overheid wij een kleine leverancier zijn,
hebben we besloten meest gebruik te maken van hun informerende werking, voor zover niet anders is
vermeld.
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