Convenant CO2-projectplan

Opgemaakt te Dordrecht – CFE Nederland, op 19 november 2015
1. De partijen
Indien in het convenant wordt gesproken over partijen, dan zijn dit hieronder
genoemde partijen.
1a. Initiatiefnemers
 CFE Nederland BV, gevestigd te Dordrecht;
 Geka Bouw BV, gevestigd te Dordrecht.
1b. Mede-initiatiefnemers
 VolkerRail Nederland BV, gevestigd te Vianen;
 KWS Infra BV, gevestigd te Vianen;
 Van Hattum en Blankevoort BV, gevestigd te Woerden;
 Volker Stevin Materieel BV, gevestigd te Dordrecht;
 Mourik Groot-Ammers BV, gevestigd te Groot-Ammers;
 Besix Nederland Branch, gevestigd te Barendrecht;
 Züblin Nederland BV, gevestigd te Vlaardingen;
 Mobilis TBI Infra BV, gevestigd te Capelle aan den IJssel;
 Alewijnse Industrie BV, gevestigd te Nijmegen;
 Van Gelder Groep BV, gevestigd te Elburg.
1c. NGO
 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht, gevestigd te Dordrecht.
1d. Kennisinstituut
 KWA bedrijfsadviseurs, gevestigd te Amersfoort.
1e. Overigen
Naast deze initiatiefnemers kunnen anderen zich, door ondertekening van dit
convenant en na goedkeuring van bovenstaande partijen, aansluiten bij dit
convenant.
2. Doelstellingen
De partijen komen het volgende overeen:
 Het gezamenlijk doel van dit convenant is het reduceren van energieverbruik en
CO2-uitstoot op bouwprojecten;
 Het streven naar een reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot op de
projecten waarvoor de EMVI criteria van de CO2-prestatieladder (SKAO) geldt;
 De ervaringen en gegevens m.b.t. reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot
op projecten onderling te delen;
 Het zo mogelijk toepassen van de CO2-projectplan op de projecten waarvoor de
EMVI criteria van de CO2-prestatieladder (SKAO) geldt;
 Het verder ontwikkelen van het CO2-projectplan bestaande uit:
- Het blijven voldoen aan de EMVI criteria van de CO2-prestatieladder (SKAO);
- Het uitbreiden met kengetallen.
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3. Resultaten
 CO2-projectplan met bijbehorende bijlagen, zoals CO2-footprint project, CO2meetplan, CO2-analyse, CO2-rapportage en de relatietabel EMVI criteria;
 Ondersteunende middelen ten behoeve van het CO2-projectplan;


De resultaten worden periodiek, als pdf bestand, aan de sector ter beschikking gesteld op
de websites http://www.cfe.nl/nl/co2 die het beheert wordt door CFE Nederland B.V..

4. Afspraken
 De partijen spannen zich in om maatregelen op het gebied van energie- en CO2reductie uit te dragen, formeel in te voeren en praktisch uit te voeren, specifiek op
het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.
 De NGO committeert zich om het convenant naar buiten toe te promoten en het
initiatief binnen de overheid uit te dragen. Zij probeert het zo mogelijk landelijk op
de kaart te zetten, subsidies te verkrijgen, de betrokkenen te enthousiasmeren en
de partijen te ondersteunen in gezamenlijke acties.
 Het kennisinstituut KWA bedrijfsadviseurs committeert zich om kennis,
ondersteuning en capaciteit te leveren (tegen kostprijs) voor de verdere
ontwikkeling van het CO2-projectplan en de toepassing ervan op de projecten; en
de partijen te ondersteunen in gezamenlijke acties.
 Partijen zijn open naar elkaar over de te nemen maatregelen en de resultaten
ervan, zodat dit convenant op een verantwoorde wijze kan worden getoetst.
 De looptijd van het convenant is gestart op datum 21 maart 2013 door
ondertekening en geëindigd op 31 december 2015. Nu wordt het convenant
verlengt door opnieuw alle partners te laten ondertekenen tot 31 december 2020
tenzij door de partijen anders wordt besloten.
5. Werkafspraken
 De partijen vragen CFE Nederland BV de coördinatie gedurende de looptijd van
het convenant te voeren en zowel de werkgroep CO2-projectplan als het
periodiek overleg o.a. secretarieel te ondersteunen.
 Partijen maken hiervoor de organisatorische afspraak om periodiek overleg te
voeren over de vorderingen van dit convenant. Dit vindt ten minste 2x per jaar
plaats.
 De vergaderlocatie en de kosten tot € 5.000,- per jaar worden door CFE
Nederland BV ter beschikking gesteld. Eventuele overige werkgroepkosten
worden naar rato verdeeld over de initiatiefnemers en mede-initiatiefnemers.
 Kosten gemaakt op de projecten en de verdere doorontwikkeling van het CO2projectplan, de bijlagen en de daarbij ondersteunende middelen zijn voor de
betrokken partijen zelf. Doorontwikkeling van het CO2-projectplan en
bijbehorende bijlagen en ondersteunende middelen vindt plaats op projecten
waar het CO2-projectplan wordt toegepast.
 De ervaringen en ervaringsgegevens van de toepassing van de CO2-projectplan
wordt aan de partijen ter beschikking gesteld.
6. Aard van de verplichtingen van de partijen
Door ondertekening van dit convenant committeren de partijen zich aan de hierboven
beschreven afspraken en spreken zij uit zich in te spannen om deze te realiseren.
Dit convenant roept voor de partijen geen afdwingbare rechtsplichten in het leven,
noch resultaatverbintenissen, noch in rechte inroepbare en afdwingbare
toezeggingen.
7. Ondertekening
De ondertekening heeft plaatsgevonden op de navolgende pagina’s.
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