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Inleiding 
 

In dit document zijn de mogelijke sector- en/of keten initiatieven waar Genap aan deelneemt of aan 

overweegt deel te nemen, beschreven. Het gaat hierbij om het leveren van een bijdrage aan de 

ontwikkeling van potentieel effectieve reductiemaatregelen, conform normeis 3.D.1 (Invalshoek D: 

Participatie) uit het handboek van de CO2-prestatieladder.  

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain. 
 

  



                                                                                                            

Versie 2017/1   3 
  

 

1 Deelname en initiatieven 
 

Informatie 

 
Genap blijft op de hoogte van sector- en/of keten initiatieven middels het bijwonen van 

netwerkbijeenkomsten, het volgen van websites en het bijhouden van diverse vaktijdschriften. Zie 

hieronder de shortlist van initiatieven: 

Keuze voor initiatieven 

 
Ondanks de informatie die Genap ten aanzien van verdere verbetering op het gebied van 
energiereductie heeft opgedaan middels deelname aan de Meerjarenafspraak Verbetering 
Efficiency (MJA), is besloten om deelname aan dit initiatief te stoppen. Verder blijft Genap 
vooralsnog wél deelnemen aan de Duurzameleverancier.nl en is zij één van de 
consortiumleden behorend tot het PAS projekt. Daarnaast blijft Genap zich oriënteren op 
nieuwe kansen en mogelijkheden voor deelname aan andere initiatieven van toegevoegde 
waarde 

Omschrijving van deelname aan initiatieven 
 

Deelname initiatieven Omschrijving deelname 
De CO2-Prestatieladder van SKAO, Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen – niveau 3 

Beschikken over een actuele CO2-emissie-
inventaris voor haar eigen CO2- 
uitstoot (scope 1 en 2) dat volgens de ISO 
standaard is opgesteld en eventueel 
door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. 
Daarnaast beschikken over 
kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen 
(scope 1 en 2) CO2-uitstoot. Verder 
structureel intern en extern communiceren over 
haar CO2-footprint en kwantitatieve 
reductiedoelstellingen. Actief deelnemen aan 
tenminste één sector- en 
keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie. 

PAS Projekt: Photo voltaïsche Afdekking 
Stortplaatsen 

deelname in een consortium dat de 
mogelijkheden onderzoekt om stortplaatsen af te 
dekken met een bovenafdichting voorzien van 
zonnepanelen; het consortium bestaat uit: Van 
Gansewinkel (stortplaatsbeheerder); Grontmij 
(ingenieursbureau);Seacc (kennisinstituut zonne-
energie); HyET (leverancier flexibele 
zonnepanelen) en Genap. 

Duurzameleverancier.nl Duurzame leverancier staat voor een duurzame 
bedrijfsvoering. Het initiatief 
ondersteunt leveranciers om duurzaamheid 
concreet en aantoonbaar te maken. 
Het is een platform voor organisaties die 
investeren in duurzaamheid en een 
duurzame bedrijfsvoering. 
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Budget  

 

Initiatief Kosten (2017) 
Jaarlijkse opvolgingsaudit CO2 € 2000,- 

Jaarlijkse Contributie SKAO  € 500,- 

Duurzameleverancier.nl € 50,- 

Deelname PAS project € 750,- 

 


