
CO2 Prestatieladder 
De Bunnik Groep bezit de CO2 Prestatieladder niveau 3.  Twee maal per jaar rapporteren wij 
over de maatregelen en voortgang van de reductiedoelstellingen middels een halfjaarlijkse 
rapportage 

CO2 Management 
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de diensten van Bunnik Groep. De 
CO2-uitstoot van onze activiteiten in kaart brengen en uitstoot verminderen is de manier om te 
laten zien dat we op een verantwoorde manier omgaan met het klimaat. Een aanvullende manier 
is het zoeken naar overleg met opdrachtgevers over de uitvraag en inrichting van de uit te voeren 
werken met als doelstelling CO2 reductie, dit zien we als een keteninitiatief. De Bunnik Groep 
heeft zich voor 2017 tot doel gesteld ons certificaat niveau 3 op te schalen naar niveau 5. 

CO2 Prestatieladder 
De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te 
stimuleren tot  CO2-bewust handelen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij het uitvoeren van 
projecten. Het gaat daarbij om energie- en brandstofbesparing, het efficiënt gebruik maken van 
materialen en het gebruik van duurzame energie (zoals groene stroom op basis van zonne- of 
windenergie). 

CO2 Footprint 
Ieder halfjaar wordt de CO2-uitstoot vastgesteld en weergegeven in een CO2 footprint. 

 
overzicht CO2 uitstoot Bunnik Groep tussen 2013 en 2016 eerste half jaar 

Heeft u een idee om onze CO2 footprint te verlagen? Laat het Ruben Koning weten. 

Periodieke rapportage 

De genoemde rapportage twee maal per jaar is een onderdeel van de implementatie van de CO2-
Prestatieladder binnen de Bunnik Groep.  Hierin rapporteert Bunnik Groep over haar CO2-uitstoot, 
maatregelen en voortgang op de reductiedoelstellingen. 

De  Periodieke rapportage 2016 1e halfjaar beschrijft de volgende aspecten: 

• Een analyse van de CO2-uitstoot van eerste helft 2016 
• Vanuit de doelstelling tussen 2013 en 2017 een CO2 reductie te behalen van 6,25 % kunnen 

we met de tot nu genomen maatregelen concluderen dat we een resultaat van 7,7 % hebben 



bereikt. Voor nu de vraag hoe nu verder en wat kan ons bedrijf doen om verdere reductie te 
bereiken. Naar verwachting zal dit moeilijker worden en met lagere percentages gaan. 2017 
zal worden benut hierop nadere maatregelen te gaan uitwerken. Te denken valt dan aan 
opleiding(en) personeel op dit gebied en mogelijke gedeeltelijke overschakeling naar 
alternatieven op fossiele brandstoffen in het materieel voor uitvoering van werken en de wijze 
van uitvoering van werken (ontwerp) voor zover hierop invloed is uit te oefenen. 

Deelname keteninitiatieven tot CO2 reductie  

De Bunnik Groep neemt via de Vereniging Van Waterbouwers deel aan de werkgroep 
“Duurzaamheid”. Vanuit deze werkgroep wordt gewerkt aan reductie van de CO2 uitstoot binnen 
de sector. Dit heeft in 2014 geresulteerd in aansluiting vanuit de Vereniging van Waterbouwers bij 
de ondertekening van het de Green Deal Duurzaam GWW. Uitvoering van pilot’s hierin en 
overleggen met betrokken overheidsopdrachtgevers als vooral Rijkswaterstaat 
en  Waterschappen is een doorlopend proces. 

Daarnaast is de Bunnik Groep bezig een eigen initiatief op te starten. Dit is een initiatief tot een 
overlegplatform tussen regionale (overheids)opdrachtgevers (gemeentelijk niveau), regionale 
ingenieursbureau’s en regionale aannemers teneinde te kunnen sturen op CO2 reductie binnen 
werken vanuit ontwerp, uitvraag en uitvoering. Hiervoor is nu met name aansluiting gevonden bij 
een grote regionale gemeente. Na het laatste overleg hieromtrent met de 
duurzaamheidsmedewerker van deze gemeente en vertegenwoordiging vanuit hun 
projectenbureau verwachten wij terugkoppeling ons hierover met een voorstel tot een overleg 
structuur voor in eerste instantie mensen vanuit inkoop, projecten en duurzaamheidsbeleid van 
deze gemeente. Daarbij wordt een een nader te bepalen vertegenwoordiging vanuit regionaal 
actieve aannemers gezocht als deelnemers in dit overleg.. Een kanttekening hierbij is dat 
betreffende gemeente intern nog besluiten moet nemen over de definitieve deelname aan een 
dergelijk overleg, de overlegstructuur hiervan, de agendering er van en betrokken stakeholders 

 


