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Met de samenvoeging van de 3 bedrijven naar 1 bedrijf zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden om het
complete bedrijf te gaan certificeren voor Trede 5 van de CO2 prestatieladder. Hierover hebben de eerste
gesprekken al plaatsgevonden met een adviesbureau.

Maar wat houdt de ladder nu precies in!?
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt
bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder
wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Organisaties die zich laten
certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen
van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.
De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3
gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4
en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie
voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.
Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:
A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2- reductie
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie
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CO2 gunningsvoordeel op project: onderhoud sportvelden gemeente Echt-Susteren

Relatieve CO2 uitstoot: kg CO2/ werkuur
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Momenteel onderhoud Attender Groen de sportcomplexen in de gemeente Echt-Susteren. In de periode
2017 t/m 2019 hebben wij op dit project een CO2 uitstoot reductie gerealiseerd van ca. 6 %.
Deze reductie hebben wij in samenwerking met de gemeente Echt-Susteren kunnen realiseren door o.a,
transportbewegingen te verminderen, schoner materieel in te zetten op onderhoudswerkzaamheden en
het vaker gebruik te maken van accu aangedreven gereedschap.
Ons streven is om in 2020 deze reductie door te zetten tot ca. 8%.

