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De CO2-Prestatieladder
Het registreren en monitoren van onze grootste
energiestromen is een continue activiteit en is
geborgd binnen ons managementsysteem.
Waalpartners heeft gekozen om de normen van
de CO2-Prestatieladder hierbij te volgen. De
tweede tussentijdse externe audit heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierin
heeft de auditor beoordeeld dat wij voldoen aan de eerder genoemde
certificeringsnorm. Dit houdt in dat wij op de goede weg zijn om
milieubewust denken en doen een vaste plek in onze organisatie te geven.
Belangrijk! Want wij zien milieuzorg en overige duurzaamheidsaspecten
steeds vaker terugkomen in uitvragen van onze opdrachtgevers. Op 6 juli
2017 vindt de her-certificeringsaudit plaats en wij zijn inmiddels bezig met de
voorbereiding hierin. Maar eerst meer informatie over de CO2-Footprint
2015.
CO2-Footprint 2015
De CO2-Footprint van onze grootste scope 1 & 2 energiestromen in 2015 is
opgesteld. Uit de vergelijking met de footprint van 2012 (basisjaar) blijkt dat
er 43 ton CO2 minder is uitgestoten. Na berekening van de uitstoot per FTE
komt dit neer op een reductie van 4,8%. Een mooi resultaat dat tot nu toe in
de lijn van de doelstelling ligt. Het gemiddelde jaarresultaat ligt op 1,6%
CO2-reductie per FTE. Ten opzichte van de doelstelling van 1% CO2reductie per FTE.
Hieronder is in de grafiek de daling van de CO2-uitstoot per jaar
weergegeven.
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CO2-Bewust denken binnen projecten
Als bedrijf denken wij na hoe, binnen het uitvoeren van onze
werkzaamheden, projecten duurzaam te ontwerpen en uit te voeren. Het
gaat hier over werkwijzen die structureel op een duurzame wijze uitvoerbaar
zijn of om advisering in het gebruik van duurzame producten in een ontwerp.
Binnen onze projectenportefeuille zien we toename van de vraag naar
duurzaamheidsoplossingen binnen het civiel technische vak. Daarom
hebben wij samenwerking gezocht met partijen die ons daarbij kunnen
ondersteunen en adviseren. Een voorbeeld hiervan is ‘Buildingchanges’ in
relatie tot ‘Duurzaam GWW’ toepassen in de oostelijke Randweg in Het
Westland. In onze volgende nieuwsbrief meer hierover.
Ook het toepassen van duurzame verlichtingsontwerpen met “smart OV” en
LED verlichting tezamen met advies op maat, zijn steeds vaker aan de orde.
Voorbeeld van projecten zijn:
Het transportcentrum Westland,
Woningbouwlocatie Vroondaal te Den Haag en de TU Delft.
Groslijst sector- of keteninitiatieven
Op de “Groslijst van sector- of keteninitiatieven” is inzichtelijk welke
bedrijven of websites wij volgen waarbij initiatieven genomen zijn die tot doel
hebben de CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven houden ons via
nieuwsbrieven op de hoogte van hun activiteiten met betrekking tot
duurzaam ondernemen. Het programma “Beter Benutten Haaglanden”
binnen stadsgewest Haaglanden en participatie met de MKB Infra lopen nog
steeds en worden door ons actief gevolgd. Participeren in
duurzaamheidsinitiatieven staan regelmatig op de agenda. Bert heeft aan
het congres Energietransitie en Geothermie 2016 deelgenomen. Hans en
Cisca hebben deelgenomen aan de workshop van “Greenscores” waarin
CO2-reductie als breed onderwerp door verschillende ondernemingen werd
besproken.
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www.opdefietswerktbeter.nl
De fietsactie ‘Ga toch fietsen’ is ook in de zomer van 2015 gestart. Het doel,
om het gefietste aantal kilometers in 2014, te evenaren is niet gehaald.
Jammer, maar natuurlijk gaat het om de kilometers die wel gefietst zijn: in
beweging op weg naar kantoor en naar huis. Het blijkt dat onze
medewerkers dit toch belangrijk vinden.
Ook de kleinere dingen dragen bij
 In 2015 hebben wij 24 kg plastic afval gescheiden ingezameld en
weggebracht naar de gemeentewerf.
 De actie ‘Recycle je afval met BIC’, het inzamelingsproject van oude
schrijfwaren, is gestart en loopt nog steeds. Het initiatief raakt steeds
beter bekend bij de medewerkers en de inzameldozen vullen zich
gestaag. Ondanks onze inspanningen zijn ze nog niet zwaar genoeg om
in te leveren. Eind 2017 gaan we de dozen wegen!
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