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1 | Inleiding 

In dit document worden de scope 1 en 2 CO2-reductiedoelstellingen van SIGHT 

Landscaping gepresenteerd en de voortgang van de CO2-reductie beoordeeld. 

Voorafgaand hieraan is de CO2-footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 

14064-1 en het GHG-protocol. 

Voor het bepalen van de CO2-reducerendemaatregelen die binnen SIGHT Landscaping 

toegepast kunnen worden, is eerst een inventarisatie van mogelijke reductiemaatregelen 

uitgevoerd. Deze inventarisatie is als apart tabblad opgenomen in het Excel bestand 

‘CO2-reductiemaatregelen en berekening doelstelling’. Aan de hand van de maatregelen 

die voor SIGHT Landscaping relevant zijn, is vervolgens het CO2-Reductieplan opgesteld. 

Hierin worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende maatregelen 

beschreven. 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een 

analyse is uitgevoerd over de voortgang in CO2-reductie en mogelijke verbeterpunten. In 

hoofdstuk 3 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Het concrete plan van 

aanpak en de status van de uit te voeren maatregelen is weergegeven in hoofdstuk 4.  

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. 

De voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 

1.1 Leeswijzer 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO2-Prestatieladder. Per 

hoofdstuk wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer. 

Hoofdstuk in dit document Eis in de CO2-

Prestatieladder 

Hoofdstuk 2: Energiebeoordeling 2.A.3 

Hoofdstuk 3: Strategisch plan scope 3 5.B.1 

Hoofdstuk 4: Doelstellingen 3.B.1 

Hoofdstuk 5: Maatregelen reductieplan 3.B.1 

Hoofdstuk 6: Voortgang CO2-reductie 3.B.1 

Hoofdstuk 7: Participatie sector- en keteninitiatief 3.D.1 en 3.D.2 

Bijlage A 1.D.1 
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2 | Energiebeoordeling  

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken 

van SIGHT Landscaping in kaart te brengen. Deze beoordeling geeft minimaal 80% van 

de energiestromen weer. Zo zijn door deze analyse de grootste verbruikers 

geïdentificeerd en kan daar individueel op gestuurd worden. Daardoor kunnen de 

belangrijkste processen die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. De 

achterliggende brongegevens zijn terug te vinden als Excel document. 

2.1 Controle op inventarisatie van emissies 

Een onafhankelijke controle op de emissie-inventarisatie wordt gelijktijdig uitgevoerd met 

de interne audit en wordt in het interne audit rapport opgenomen.  

2.2 Identificatie grootste verbruikers 

De 80% grootste emissiestromen in 2018 van SIGHT Landscaping zijn: 

 Brandstof wagenpark:  46% 

 Brandstof bedrijfsmiddelen:  46% 

Ten opzichte van 2017 is het aandeel van zowel het wagenpark als de bedrijfsmiddelen 

met 2% gestegen. In absolute getallen is de uitstoot vrijwel gelijk gebleven, echter is de 

totale omvang van de footprint licht afgenomen waardoor het aandeel van brandstof is 

gestegen.  

  

2.3 Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie 

Wanneer 2018 wordt vergeleken met het basisjaar 2017 heeft SIGHT Landscaping 3% 

minder CO2 uitgestoten. Wanneer dit wordt gerelateerd aan de behaalde omzet, is er een 

reductie van 15% behaald. Zoals benoemd in 2.2 is er een duidelijke stijging 

waarneembaar in het dieselverbruik voor bedrijfsmiddelen. De bijdrage van het 

wagenpark aan de totale uitstoot is ook toegenomen. In absolute termen zit het verbruik 

van het wagenpark echter op ongeveer dezelfde aantallen als in 2017. 

 Scope 1 omvang eenheid emissiefactor ton CO2

Gasverbruik 44771,29 m3 1890             84,6 

Brandstofverbruik wagenpark (diesel) 360914,60 liters 3230        1.165,8 

Brandstofverbruik wagenpark (benzine) 9481,80 liters 2740             26,0 

Brandstofverbruik wagenpark (CNG) 464,90 liters 2728               1,3 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 314179,41 liters 3230        1.014,8 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) 16429,46 liters 2740             45,0 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (LPG) 68317,90 liters 1806           123,4 

Motormix/bezine 35205,00 liters 2740             96,5 

Propaan 2496,50 kg 1725               4,3 

Olie / smeermiddelen 1887,09 liters 3035               5,7 

Totaal scope 1 2.567,3      

 Scope 2 omvang eenheid  emissiefactor ton CO2

Elektraverbruik - grijze stroom                      -   kWh 649                -   

Elektraverbruik - groene stroom         161.296,20 kWh 0                -   

Stadswarmte                      -   GJ 35970                -   

Zakelijke kilometers privé auto's           78.461,47 km's 220             17,3 

Zakelijke kilometers openbaar vervoer           18.329,54 km's 36               0,7 

Vliegreizen < 700                      -   km's 297                -   

Vliegreizen 700 - 2500                      -   km's 200                -   

Vliegreizen > 2500                      -   km's 147                -   

Totaal scope 2 17,9           

 Totaal scope 1 en 2     2.585,2 

         CO2-footprint 2018
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2.4 Voorgaande energiebeoordelingen 

De afgelopen jaren zijn energie-audits uitgevoerd over het brandstof- en gasverbruik van 

SIGHT Landscaping. Daaruit zijn de volgende conclusies en verbeterpunten naar voren 

gekomen. 

2017 

 De grootverbruikers zijn:  dieselverbruik bedrijfsbussen  

dieselverbruik materieel 

 Meer inzicht in het energieverbruik van de werkbussen is noodzakelijk. Er is voor 

gekozen het energieverbruik nader te onderzoeken 

 Reductie is te behalen door te blijven investeren in een nieuw, zuiniger wagenpark 

 Reductie is te behalen door meer te werken met accu-/elektrisch materieel 

2018 

 De grootverbruikers zijn: dieselverbruik wagenpark 

dieselverbruik bedrijfsmiddelen  

 Stijging in het aandeel van bedrijfsmiddelen (diesel) in de totale uitstoot ten 

opzichte van 2017 is 3,2% 

 Reductie is te behalen door een stijging in het gebruik van elektrisch gereedschap 

door te zetten. 

Bovenstaande verbeterpunten zijn inmiddels opgelost door een ketenanalyse gericht op 

heggenscharen uit te voeren, om zo het voordeel van elektrische heggenscharen te 

onderzoeken en te onderbouwen met data. Hieruit zijn doelen opgesteld die zich richten 

op een verhoogd gebruik van elektrische heggenscharen. Daarnaast is het leasebeleid 

meer gericht op de aanschaf van zuinige wagens die een lagere CO2-uitstoot per 

kilometer hebben.  

Om meer inzicht te krijgen in de leasewagens is een analyse gemaakt aan de hand van 

kentekens en fabrieksopgave van de personenwagens. Uit onderstaande tabellen is te 

zien dat de leasewagens van SIGHT Landscaping B.V. al grotendeels in een zuinige 

categorie vallen met een lage CO2-uitstoot.  

Tabel B. Overzicht energielabels leasevervoer, 2018 

Label Aantal Aandeel in totaal lease 

A 7 29% 

B 6 25% 

C 5 21% 

D 2 8% 

E 1 4% 

F 0 0% 

G 0 0% 

Geen label 3 13% 

Totaal 24 100% 
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Tabel C. Geregistreerde CO2-emissies wagenpark, 2018 

Klasse (g CO2/km) Aantal % van totaal leasepark persoonsvervoer 

0-50 1 4% 

51 -100 15 63% 

101-150 7 29% 

151-200 0 0% 

201-250 0 0% 

251+ 0 0% 

Geen registratie 1 4% 

Totaal 24 100% 

      

Gemiddelde CO2/km  92 g CO2/km 

2.5 Verbeterpotentieel 

Op basis van de resultaten van energiebeoordelingen van voorgaande jaren en de 

noodzaak/mogelijkheid tot meer inzicht in verbruik van werkbussen zal hier komend jaar 

meer aandacht aan besteed moeten worden. 

2.5.1. Verbetering in inzicht 

Om in de toekomst een beter inzicht in de grootste verbruikers te krijgen, kan het 

volgende verbeterd worden: 

 Maatregel 1: betere brandstofregistratie systemen zodat er meer inzicht in de 

verbruiken van materieel wordt verkregen. 

 Maatregel 2: stimuleren van medewerkers voor het juist invullen van de 

kilometerstanden 

 Maatregel 3: een overzicht maken van het type bedrijfswagens en de mogelijkheid 

tot verduurzaming hiervan.  

 

2.5.2. Reductiepotentieel 

De volgende mogelijkheden zijn uit de analyse naar voren gekomen om de CO2-uitstoot 

verder te reduceren: 

 Maatregel 1: Blijven investeren in nieuw, zuiniger wagenpark 

 Maatregel 2: Werken met accu-/elektrisch materieel 

Bovenstaande maatregelen zijn opgenomen in het CO2-Reductieplan. 
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3 | Strategisch plan scope 3 

SIGHT Landscaping vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in haar belangrijkste 

scope 3 emissies. Om dit inzicht te verkrijgen is er een kwalitatieve en kwantitatieve 

dominantie analyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden hieronder weergegeven. 

Tevens wordt er een strategie geformuleerd om deze scope 3 emissies te reduceren. 

3.1 Significante scope 3 emissies 

Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de 

emissies in de keten van SIGHT Landscaping in kaart gebracht. 

3.2 Kwalitatieve scope 3 analyse 

Op basis van een indeling in Product-Marktcombinaties en de kwalitatieve benoeming van 

de grootte van invloed en mogelijkheden die SIGHT Landscaping op de verschillende 

Product-Marktcombinaties heeft, is de volgende top 3 naar voren gekomen: 

 (Semi) overheid: aanleg groen 

 (Semi) overheid: onderhoud 

 (Semi) overheid: aanleg dak- en gevelgroen 

 

3.3 Kwantitatieve scope 3 analyse 

Aan de hand van de 15 GHG-genererende categorieën voor scope 3 is een kwantitatieve 

analyse opgesteld. Bij deze kwantitatieve analyse is ook per categorie een inventarisatie 

gemaakt van welke ketenpartners betrokken zijn en welke reductiemogelijkheden er zijn 

(zie Excel-bestand Scope 3 Analyses). Zie hieronder de resultaten van de meest 

significante scope 3 categorieën voor SIGHT Landscaping: 

Top – Scope 3 emissies Ton CO2-uitstoot 

Categorie 1:  Aangekochte goederen en diensten 6.077   

Categorie 2:  Woon-werkverkeer 1.378 

Categorie 3:  Productieafval 1.266 

Categorie 4:  Downstream transport en distributie 84 

Verbeterpunten voor de categorie ‘Aangekochte goederen en diensten’ bestaan uit het 

informeren bij leveranciers over de duurzaamheid van de geleverde producten en over 

eventuele alternatieven. SIGHT kan hierin zijn inkoopbeleid aanscherpen, bijvoorbeeld 

door bij inkoop een verplichting aan te houden tot het voeren van een CO2-

reductiebeleid.  

Andere verbeterpunten voor de overige categorieën zijn:  

 Stimuleren van fietsen naar het werk, door een speciale ‘fiets naar je werk-dag’ 

 Inzetten op afvalscheiding 

 Verbeteren van de logistieke planning, b.v. door het combineren van ritten 

 

3.4 Ketenanalyse(s) 

Op basis van de gekozen Product-Markt Combinatie uit 3.1.1. is een analyse uitgevoerd 

over de inkoop van heggenscharen. Dit bleek een grote emissiebron binnen de totale 

inkoop te zijn. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welk type heggenschaar, elektrisch of 

motorisch het meeste impact heeft op de CO2-uitstoot berekend over de gehele keten.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale CO2-uitstoot van de keten per type 

heggenschaar. Uit vergelijking is gebleken dat het gebruik van elektrische 

heggenscharen aanzienlijk scheelt in uitstoot. Over de totale levensduur, gemiddeld 5 

jaar, wordt er door het gebruik van een elektrische heggenschaar 937,33 kg CO2 

bespaard ten opzichte van een motorische heggenschaar.  

 

Elektrische 

heggenschaar 

Motorische 

heggenschaar 

Fase Ton CO2 % Ton CO2 % 

Productie 58,3 32,7% 39,7 2,7% 

Leverancier 0,38 0,2% 0,48 0,03% 

Gebruik 119,4 66,9% 1418 97,2% 

Hergebruik en afval 0,36 0,2% 0,59 0,0% 

Totaal: 178,44 100% 1458,77 100% 84% verschil 

De hoogste uitstoot zit met name in het gebruik. Zou SIGHT ervoor kiezen om van 

voornamelijk groene stroom gebruik te maken, dan zou er nog meer bespaard kunnen 

worden op uitstoot.  

3.5 Reductiestrategie scope 3 

Voordat er een strategie geformuleerd wordt, is er aan de hand van de 15 GHG-

categorieën een analyse uitgevoerd over de mogelijkheden die SIGHT Landscaping heeft 

om de up- en downstream emissies te beïnvloeden, inclusief de betrokken ketenpartners. 

De resultaten van deze analyse zijn terug te vinden in 5.A.1, Kwantitatieve Analyse. In 

de volgende paragrafen wordt beschreven voor welke strategie er uiteindelijk is gekozen 

om de scope 3 emissies te beïnvloeden en te reduceren. 

3.6 Inventarisatie reductiestrategieën 

Onderstaand is een opsomming gegeven van de relevante mogelijk strategieën in de 

keten + bijbehorende autonome acties: 

 Inkoop; alternatieve producten stimuleren en ontwikkelen. Bij inkoopbeleid de 

verplichting tot voeren CO2-reductiebeleid opstellen (bij onderaannemers). 

 Inzet materieel derden: zuinigheid/milieulabel als criterium bij inhuur van 

materieel, in overleg met onderaannemers/concern over mogelijkheden van 

besparing. 

 Transport derden: verminderen van transportkilometers door plannen van ritten 

en letten op maximale belading en door zoveel mogelijk per schip of trein te 

vervoeren. 

 Afval: verminderen van afval door direct hergebruik van materiaalstromen in 

andere projecten, scheiden van afval op kantoor en/of op de werf, rechtstreeks 

terugbrengen van afvalmaterialen (vnl. metalen) naar producent (i.p.v. 

afvalverwerker). 

SIGHT Landscaping kiest ervoor zich te focussen op inkoop. Daarbij is een kwantitatieve 

doelstelling geformuleerd die zich een vergrote inkoop van elektrische heggenscharen. 

Deze doelstelling is opgenomen in hoofdstuk 4 ‘Doelstellingen’. 
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Leverancier Elektrische 

heggenschaar 

Motorische heggenschaar 

Productie Stihl 

Husqvarna 

Stihl 

Leverancier Poel Bosbouw Apeldoorn 

Verhoef Mechanisatie 

Elspeet 

Poel Bosbouw Apeldoorn 

Afnemer / gebruik SIGHT Landscaping SIGHT Landscaping 

Hergebruiker na levensduur SIGHT Landscaping SIGHT Landscaping 

Afval verwerker Schotsman putten Schotsman putten 
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4 | Doelstellingen 

Aan de hand van voorgaande hoofdstukken wordt bepaald of de reeds opgestelde 

doelstellingen nog steeds actueel zijn, of dat deze mogelijk aangepast (aangescherpt of 

juist afgezwakt) moeten worden, teneinde ambitieus én realiseerbaar te blijven. Dit 

wordt in de volgende alinea’s verder beschreven. Aanpassingen aan de doelstellingen 

worden ook besproken in het managementoverleg. 

4.1 Vergelijking met sectorgenoten 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die 

zowel ambitieus als realistisch zijn. Daarom is voor het opstellen van de doelstelling 

onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. SIGHT 

Landscaping schat zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als voorloper vergeleken 

met sectorgenoten. Dit op grond van de inspanning die geleverd wordt om CO2-uitstoot 

in de projecten zoveel mogelijk te reduceren door nieuw materieel en andere werkwijze. 

Op basis hiervan zal de reductiedoelstelling gelijk liggen aan die van sectorgenoten. 

Volgens de maatregelenlijst van SKAO behaald SIGHT Landscaping een overall 

gemiddelde score van B-Vooruitstrevend.  

Enkele voorbeelden van sectorgenoten die in het bezit zijn van het CO2-bewust 

Certificaat hebben de volgende doelstellingen: 

 Sectorgenoot 1 | A-Garden Groenspecialisten, N5 

Zij hebben als doel gesteld om in 2020 17% minder CO2 uit te stoten, t.o.v. 2013 

(Genormaliseerd naar de omzet van 2013). 

Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen: 

-Beter inzicht door kilometerregistratie 

-Afvalstromen beter logistiek regelen 

-Onderzoek naar alternatieve onkruidbestrijding 

-Aanschaf van elektrische auto 

-Introductie nieuwe rijden en nieuwe draaien 

 

 Sectorgenoot 2 | Hacron Groep, N5 

Zij hebben als doel gesteld om 5% reductie te halen in scope 1 en 10% kWh in 

scope 2.  

Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen: 

-Leasebeleid met focus op een uitstoot onder de 150 gram CO2 per kilometer.  

-Jaarlijks minimaal 1 brandstof auto vervangen voor elektrisch. 

-Aanschaf elektrisch gereedschap 

-Inkopen van groene stroom 

-Led verlichting installeren 

4.2 Hoofddoelstelling 

SIGHT Landscaping heeft als doel gesteld om in de komende drie jaar, gemeten vanaf 

het referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te 

realiseren. 

Scope 1 en 2 doelstellingen SIGHT Landscaping 

SIGHT Landscaping wil in 2022 ten opzichte van het referentiejaar 2017 5% CO2 

reduceren.  

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet en het aantal 

draaiuren om de voortgang in CO2-reductie te monitoren.  
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5 | Voortgang CO2-reductie 

In onderstaand figuur is de voortgang van de CO2-uitstoot van SIGHT Landscaping 

opgenomen. Zoals te zien is in de grafiek valt 2019_1 iets hoger uit dan het voorgaande 

jaar, dit is vooral te wijten aan een lagere omzet, de uitstoot is redelijk gelijk gebleven.  

 

 

Figuur 1 |  Voortgang van de CO2-uitstoot. 

Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de hoofddoelstelling ook 

uitgesplitst per emissiestroom om zodoende doelstellingen te formuleren die 

gedetailleerder en beter meetbaar zijn. Ieder half jaar, tijdens de evaluatie van het 

reductieplan, zal hieronder per subdoelstelling de voortgang in CO2-reductie beschreven 

worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de verzamelde emissiegegevens 

betreffende scope 1 en 2. 

5.1.1 Scope 1 | Voortgang brandstofverbruik 

Het brandstofverbruik van het wagenpark is gelijk gebleven in 2018 in vergelijking met 

2017. Het brandstofverbruik van de bedrijfsmiddelen is echter licht gestegen. Om de 

algemene doelstelling in de komende jaren te blijven voortzetten zal hier de focus op 

moeten liggen.  

5.1.2 Scope 1 | Voortgang gasverbruik kantoren 

Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 

maatregelen geïnventariseerd die op SIGHT van toepassing zijn. Aangezien de panden 

worden gehuurd is het lastiger om maatregelen door te voeren, echter zal er, waar 

mogelijke, betere isolatie geplaatst worden.  
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5.1.3 Scope 2 | Voortgang elektraverbruik kantoren 

Om de CO2-uitstoot van het elektraverbruik te reduceren is er groene stroom ingekocht 

wat voor een grote reductie heeft gezorgd. De komende jaren zal er nog een focus zijn 

op het terugdringen van het verbruik.  

5.1.4 Scope 2 | zakelijk vervoer 

Het aantal afgelegde kilometers met privéauto’s en het openbaar vervoer zijn in 

vergelijking met de hele footprint miniem, echter blijft het hier de focus om zo efficiënt 

mogelijk te reizen.  
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6 | Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 

keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die 

binnen de branche spelen. 

6.1 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 

informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen 

op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm 

om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van 

bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de werkgroep 

kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.   

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn 

voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief 

of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan 

de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een 

ander initiatief. 

6.2 Lopende initiatieven 

Stichting Nederland CO2 Neutraal 

Door SIGHT Landscaping wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. 

Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over 

CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit 

middels vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep 

bijeenkomsten. Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijks budget voor het 

initiatief Nederland CO2 Neutraal aan.  

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

 Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 

 Verslagen werkgroep Wagenparkbeheer 

 Verslagen bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal 

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 16 uur (€ 100,- per uur) € 1.600,00 

Contributie  Jaarlijks €    997,00 

Totaal  € 2.597,00 
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Bedrijven Kring Harderwijk 

In 2015 is SIGHT aangesloten bij Bedrijven Kring Harderwijk. De Regiomanager heeft 

zitting in de werkgroep “Duurzaamheid”. Deze werkgroep heeft tot doel het bewustzijn 

omtrent duurzaamheid te vergroten en gezamenlijk komen tot een aantal, relatief 

eenvoudige, in en uit te voeren maatregelen voor ondernemers. Middels de site van de 

bedrijvenkring wordt e.e.a. gecommuniceerd. 

 

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 16 uur (€ 100,- per uur) € 1.600,00 

Contributie  Jaarlijks €       0,00 

Totaal  € 1.600,00 

 

 

Genoemde initiatieven zijn er met name op gericht om de CO2 uitstoot te reduceren. 

Daarnaast kan gekozen worden voor maatregelen c.q. aanpassingen waarbij een 

verhoogde opname van CO2 en fijnstof uit de omgeving wordt gerealiseerd.  

 

Zo is SIGHT bijvoorbeeld jaarlijks actief betrokken bij de landelijk boomfeestdag. Tijdens 

deze dag worden in diverse gemeenten bomen geplant. SIGHT stelt bomen beschikbaar 

die door scholieren uit betreffende gemeente geplant worden. Naast bomen stelt SIGHT 

ook medewerkers, materieel en overige materialen beschikbaar om het planten en het 

aanslaan van de bomen te optimaliseren. 

 

Overige, met name maatschappelijk gerelateerde initiatieven (MVO) zijn en worden 

gepubliceerd op www.fira.nl. FIRA voorziet als platform in een digitaal register 

waarbinnen aangesloten bedrijven hun MVO-prestaties (waaronder keteninitiatieven 

m.b.t. CO2-reductie) zichtbaar kunnen maken aan (potentiële) opdrachtgevers. FIRA 

verifieert en controleert opgevoerde informatie zodat een betrouwbare weergave van 

initiatieven ontstaat. FIRA bevordert hiermee transparantie. (3.D.1). SIGHT heeft in het 

FIRA platform een Basic Report opgesteld.  

 

Wanneer men inhoudelijke verdere informatie m.b.t. genoemde initiatieven verlangd, kan 

men contact opnemen met: 

 

 Regiomanager  0341-436 436 

 KAM-coördinator  0341-436 436  
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Bijlage A | Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 

Bedrijven Kring Harderwijk 

De Bedrijvenkring Harderwijk wil optimale ruimte 

scheppen om te ondernemen. Zowel in letterlijke als 

figuurlijke zin. Letterlijk door te lobbyen voor het goed 

ontsluiten en toegankelijk maken van 

bedrijventerreinen en voor kwalitatief en kwantitatief 

voldoende bedrijventerreinen. Figuurlijk door 

voorwaarden te scheppen die het ondernemen er 

makkelijker op maken, bijvoorbeeld op het vlak van 

arbeidsmarkt. 

De werkgroep Duurzaamheid richt zich met name op 

de reductie van CO2-uitstoot. 

 

https://www.bedrijvenkringharder

wijk.nl/ 

Nederland CO2 Neutraal 

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de 

boodschap die de oprichters van het initiatief 

Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers meegeven. 

Het doel achter het initiatief is het actief informeren en 

betrekken van bedrijven bij de verschillende 

mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit 

wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken 

van informatie, maar ook door het organiseren van 

bijeenkomsten en werkgroepen. 

 

SIGHT Landscaping heeft zich 

aangemeld bij dit initiatief en is 

neemt deel aan een werkgroep 

over Wagenparkbeheer 

 

http://nlco2neutraal.nl/ 

 

DGBC  

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een 

onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar 

blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving 

in Nederland. 

 

https://www.dgbc.nl/ 

 

Lean and Green 

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor 

bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door 

Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien 

naar een hoger duurzaamheidsniveau door 

maatregelen te nemen die niet alleen kosten 

besparen, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

 

http://lean-green.nl/ 

 

Beter Benutten 

Een platform van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu naar aanleiding van het programma Beter 

Benutten. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit 

programma samen innovatieve maatregelen om de 

bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. 

 

http://www.beterbenutten.nl/ 

 

Leaders for Nature 

Een Programma van IUCN NL dat tot doel heeft het 

Nederlandse bedrijfsleven te helpen verduurzamen 

met bijzonder oog voor biodiversiteit. Vanaf 2016 

gaan ze de samenwerking met bedrijven intensiveren 

via langlopende individuele partnerschappen. 

 

https://www.iucn.nl/actueel/terug

blik-10-jaar-leaders-for-nature 

 

 

https://www.bedrijvenkringharderwijk.nl/
https://www.bedrijvenkringharderwijk.nl/
http://nlco2neutraal.nl/
https://www.dgbc.nl/
http://lean-green.nl/
http://www.beterbenutten.nl/
https://www.iucn.nl/actueel/terugblik-10-jaar-leaders-for-nature
https://www.iucn.nl/actueel/terugblik-10-jaar-leaders-for-nature
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Sturen op CO2 

Meerjarig initiatief opgezet door Cumela, 

brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond 

en infra. Uitwisseling van informatie en ideeën, onder 

andere in workshops. Meerdere bijeenkomsten per 

jaar. 

 

https://www.cumela.nl/cursus/br

andstof-co2/sturen-op-co2-

sectorinitiatief 

 

Platform Groene Netten 

Alle infrabeheerders (Enexis, Gasunie, Alliander, 

Stedin, TenneT, KPN  en ProRail) hebben vanuit hun 

rol een duidelijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. De verduurzaming van de 

samenleving is een uitdaging die uitstekend past 

binnen de activiteiten van de infrabeheerders. Zij 

kunnen de duurzame ontwikkeling vanuit de eigen 

ketenpositie, in samenwerking met leveranciers, 

versnellen door bewust om te gaan met 

emissiereductie en de migratie naar circulair 

materiaalgebruik. Gezien de grote collectieve impact 

van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, 

draagt dit direct bij aan significant lagere CO2-uitstoot 

in Nederland en de kanteling naar een circulaire 

economie. 

 

http://www.groenenetten.org/nl/ 

 

 

Aanpak Duurzaam GWW 

Een samenwerkingsverband tussen marktpartijen, 

overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten. Gericht 

op de Spoor en Grond-, Weg- en Waterbouwsector. De 

kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen 

van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege 

planfase en het streven naar een optimale balans 

tussen People, Planet en Profit. Het meewegen van 

duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project 

draait om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van 

ambities en deze door te geven naar de volgende 

projectfase. 

 

http://www.duurzaamgww.nl/ 

 

Nederland ICT – Milieu stichting 

Stichting ICT Milieu is onderdeel van Nederland ICT en 

organiseert met Wecycle de inzameling en verwerking 

van ruim 12 miljoen kg afgedankte ICT-apparatuur. 

ICT Milieu neemt de deelnemers zo veel mogelijk werk 

uit handen en is de spreekbuis van de ICT-sector als 

het op milieu aankomt. 

ICT-inzamelsysteem 

ICT Milieu zorgt voor de monitoring van de 

hoeveelheid ingezameld ICT-afval en de verplichte 

rapportage aan het nationaal WEEE-register. We 

publiceren jaarlijks het inzamelresultaat in de ICT 

Milieumonitor. 

 

https://www.nederlandict.nl/diens

ten/ict-milieu/ 

 

Climate Neutral Group 

Climate Neutral Group is met een groep bedrijven aan 

de slag met klimaatneutraliteit: de Coalition of the 

Doing. Hierin wordt aan een klimaatneutrale(re) 

bedrijfsvoering gewerkt en concrete CO2-reductie. De 

groep laat zien dat het nú tijd is om tot actie over te 

https://www.climateneutralgroup.

com/ 

 

https://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2-sectorinitiatief
https://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2-sectorinitiatief
https://www.cumela.nl/cursus/brandstof-co2/sturen-op-co2-sectorinitiatief
http://www.groenenetten.org/nl/
http://www.duurzaamgww.nl/
https://www.nederlandict.nl/diensten/ict-milieu/
https://www.nederlandict.nl/diensten/ict-milieu/
https://www.climateneutralgroup.com/
https://www.climateneutralgroup.com/
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gaan! Alle deelnemers werken actief mee aan het 

behalen van het Klimaatakkoord en willen daarmee 

anderen inspireren. 

 

Low Car Diet – stichting Urgenda 

Low Car Diet is de grootste duurzame 

mobiliteitswedstrijd in Nederland tussen bedrijven en 

collega's onderling. Het Low Car Diet brengt bedrijven, 

Organisaties en medewerkers in aanraking met 

verschillende vormen van duurzaam vervoer. 

Workshops en online tools leveren informatie over 

CO2-reductie. 

 

http://www.lowcardiet.nl/ 

 

 
  

http://www.lowcardiet.nl/
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Disclaimer & Colofon 
 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en 

exceptionele zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage 

kunnen De Duurzame Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor 

fouten, onnauwkeurigheden, ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg 

daarvan. De borging en uitvoering van de opgestelde beoogde doelen en maatregelen 

aanwezig in dit rapport liggen bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor 

het niet behalen van doelen en/of het onjuist aanleveren van data door de 

opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 

gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke 

bij toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Sight Landscaping. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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