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Sector- en Keteninitiatieven

Inleiding

Hoewel de CO2-uitstoot van HKV lijn in water maar één aspect is van de totale milieubelasting,
is het voor een adviesbureau wel een relatief belangrijke. Een stap verder is de investering in
samenwerking, het delen van de eigen kennis en het mogelijk gebruik maken van kennis die
elders ontwikkeld is in het eigen bedrijf. Door middel van eigen initiatieven CO2-reductie op een
groter front realiseren, is uiteraard de meest ambitieuze en uiteindelijke gewenste stap.
De laatste invalshoek van de CO2-Prestatieladder gaat in op initiatieven in de keten en/of sector
om de CO2-uitstoot te reduceren. Hierin maakt men onderscheid op verschillende niveaus van
bewustzijn van initiatieven van andere bedrijven tot zelf opgezette initiatieven die andere
bedrijven stimuleren om wat aan de CO2-uitstoot te doen. In dit hoofdstuk staat in hoeverre
HKV actief is op dit gebied tot en met niveau 3 van de prestatieladder.

1.1

Op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven

HKV is nauw betrokken bij wat branchegenoten doen doordat we veel met branchegenoten
samenwerken. Een goed voorbeeld van een keteninitiatief in onze sector is de Duurzame
Leverancier (www.duurzameleverancier.nl). Een initiatief waar HKV deel vanuit maakt. Verder
nemen we internationaal deel aan de United Nations Global Compact.
Ook zijn we op de hoogte van diverse andere (keten)initiatieven in onze sector zoals:


MVO-Nederland;



MVO Expertnetwerk NL ingenieurs;



Duurzaam GWW.

Daarnaast is HKV op de hoogte van de branchegerichte toelichting bij de CO2-Prestatieladder
voor de ingenieursbranche die onlangs is vastgesteld door het bestuur van de Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Ecoshape/Building with Nature
Per 1 januari 2013 is HKV officieel toegetreden tot Ecoshape maar sinds 2012 wordt al actief
deelgenomen in het project Oeverdijk Markermeer. De Stichting EcoShape vertegenwoordigt
een consortium van universiteiten, kennisinstellingen, overheden en private partijen die
gezamenlijk het innovatieprogramma ‘Building with Nature’ (BwN) ten uitvoer brengen.
Uitgangspunt van Ecoshape is dat we meer gebruik maken van de kracht en de mogelijkheden
die de natuur biedt bij het maken van waterbouwkundige werken. Duurzaam bouwen met, in
plaats van tegen, de natuur is de opgave voor de toekomst. Dit betekent dat we onderzoek
doen naar ontwerpmethoden en ontwerpen die zich richten op het maximaliseren van
systeempotenties en waarin ook anticipatie plaatsvindt op 'autonome' ontwikkelingen als
klimaatverandering en zeespiegelrijzing. HKV werkt hier o.a. aan het project Oeverdijk
Markermeer. Binnen ecoshape is ook een CO2-convenant opgesteld om waterbouw-gerelateerde
CO2-uitstoot te reduceren. HKV heeft dit convenant (nog) niet ondertekent omdat onze
werkzaamheden (nog) niet de directe invloedssfeer raken van het uitvoerende (en dus CO2
reducerende) werk door bijv. alternatieve oplossingen door te rekenen.
www.ecoshape.nl
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Er is maandelijks directie-overleg. Hierin worden langskomende initiatieven ter tafel gebracht en
door de algemeen directeur besproken met de overige twee directieleden. Tevens wordt hier
besproken hoeveel budget beschikbaar wordt gesteld door HKV voor duurzaamheidsprojecten.
Naast een bijdrage in manuren is budget vrijgemaakt voor kosten van de initiatieven.
HKV is aangesloten bij het United Nations Global Compact initiatief, waar klimaatdoelstellingen
een deel van uitmaken. HKV neemt deel aan de CO2-Prestatieladder, waarvoor lidmaatschap is
vereist aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Dit jaar is HKV

1.3

Actieve deelname aan initiatieven

Nederland Co2 Neutraal
Per augustus 2015 is HKV lid geworden van de stichting Nederland Co2 Neutraal. Stichting
Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te
ondersteunen om toe te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. Dit doen ze omdat ze
erin geloven dat we op deze manier een betere toekomst kunnen creëren voor nu maar zeker
ook voor later. De stichting heeft als doel schonere bedrijven en minder afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen.
HKV neemt als voorzitter deel aan de werkgroep Wagenpark 3. Deze werkgroep heeft als doel
ervaringen op het gebied van CO2 reductie voor het wagenpark te delen, en nieuwe ideeën voor
in het bedrijf op te doen. Door mee te doen aan stichting Nederland Co2 Neutraal draagt HKV
bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot, doordat we:
-

Kennis delen over onze reductie maatregelen binnen ons wagenpark met andere
partijen.

-

Innovatieve maatregelen onderzoeken om de reductie binnen het wagenpark te
vergroten.
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