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Actieve deelname sector-initiatief (3.D.1) 
 
Dit document beschrijft de actieve deelname van Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 
aan initiatief CO2-prestatieladder niveau 5. Deze actieve deelname is conform de eisen van de CO2-
Prestatieladder 3.1. De directie van Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer  wenst haar 
MVO beleid vast te leggen in een managementsysteem volgens volgens de normering CO2 
prestatieladder 3.1 trede 5. Doelstelling hierbij is het onderhouden van een continu verbeterproces 
binnen de organisatie m.b.t. de kwaliteit van de activiteiten, leveringen, veiligheid, gezondheid, 
milieudoelstellingen en CO2 reductie. Om dit beleid te kunnen realiseren stelt de directie adequate 
middelen ter beschikking. Hierbij wordt voldaan de eisen van de CO2-Prestatieladder 3.1: 

• Aantoonbare deelname bijeenkomsten;  
• Publiekelijk uitdragen van het initiatief; 
• Aanleveren van informatie aan het initiatief 

 
Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer wil graag samenwerken met klanten, 
leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2- 
uitstoot te reduceren. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact 
op te nemen. 
 
Waterschap HHNK 
Onlangs is er een project aangenomen in Noord Holland met het werken in bouwteams. 
Hiermee hebben wij meer invloed bij de voorbereiding en kunnen we het reduceren van CO2 
te stimuleren. 
 
Gebruik damwand beschoeiing H2H met Accoya hout 
Naar aanleiding van het initiatief van afgelopen jaar, waar H2H combi gepromoot is binnen 
onze projecten, zijn we een keten initiatief gestart met van Swaay voor het product H2H met 
accoya. Een ketenanalyse is opgesteld en daarin is het plan van aanpak opgenomen hoe we 
ervoor willen zorgen dat het project H2H met Accoya in projecten toegepast kunnen worden. 
 
Slump Oil 
In overleg met Slump oil is het initiatief ontstaan om schonere brandstof toe te passen binnen onze 
projecten (HVO.7) wellicht als mooie tussen stap naar HVO.100 wanneer opdrachtgevers hiervoor 
openstaan. Tevens is besproken vanaf dit jaar een proefpilot te starten met ons voor het efficiënter 
vullen van de IBC’s, hiervoor willen we een ketenanalyse gaan opstellen. 
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