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Op al onze werkzaamheden is de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing.
Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website (www.nebest.nl).
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INLEIDING

Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven in het Handboek CO2Prestatieladder 3.0 (versie 10 juni 2015).
Nebest wil actief op de hoogte blijven van, en zo mogelijk actief bijdragen aan de ontwikkelingen
binnen ons vakgebied op het gebied van milieumanagement en verbetering van milieuprestaties in het
algemeen en CO2-reductie in het bijzonder. In dit document wordt beschreven op welke wijze Nebest
hieraan invulling geeft.
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PARTICIPATIES

2.1

Branchevereniging

4

Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is in eerste instantie het aangewezen
platform om aansluiting te zoeken als het gaat om verbetering van milieuprestaties binnen de branche.
Deze branchevereniging is samengesteld uit zowel kleine als grote partners in de markt waaronder
Nebest. Kenmerkend voor deze branchevereniging is dat de deelnemende bedrijven veelal autonoom
werken aan verbetering van hun eigen bedrijfsprocessen en daarbij uit concurrentieoverwegingen, niet
de samenwerking zoeken. Dit geldt ook voor het tot stand brengen van initiatieven op basis van
normeisen zoals de CO2-Prestatieladder.
Vanuit NVDO staan milieuprestaties en CO2-reductie dan ook niet hoog op de agenda.
2.2

Platform Inspectiebranche

Dit platform, binnen de NVDO, is een initiatief van ingenieursbureaus en opdrachtgevers gericht op de
communicatie over kwaliteit en uniformiteit van inspecties.
Nebest is een van de initiatiefnemende partners van dit platform. Binnen dit platform worden alle
onderwerpen besproken die binnen de deelnemende bedrijven spelen. Als onderwerpen op het
gebied van milieuprestaties en CO2-reductie aan de orde komen worden deze besproken.
2.3

Bouwend Nederland

Bedrijven in de bouwsector hebben een CO2-Database ontwikkeld. De aanleiding voor een aantal
bouwbedrijven om deze database op te zetten was de komst van de CO2-Prestatieladder.
Nebest heeft ook haar CO2-emissies in deze CO2-Database (www.duurzameleverancier.nl)
ondergebracht.
2.4

MBO-raad

Delta Concrete Consult B.V. (dochterbedrijf van Nebest Adviesgroep B.V.) heeft een actieve rol in het
platform voor ontwikkeling van een landelijke bruikbare serie MBO-niveau lesbrieven “Sustainable
bouwmaterialen en bouwmethoden” samen met branchevereniging van betonproducenten BFBN en
VOBNB. Daarnaast worden gastlessen en gastcolleges in het hele land op scholen in het
dagonderwijs gegeven om de studenten kennis te laten nemen van de stand der techniek op het vlak
van “Sustainable bouwmaterialen en -methoden”, recent nog bij ROC Nijmegen.
2.5

SustCon

Delta Concrete Consult B.V. heeft een actieve onbezoldigde rol als extern adviseur voor de
interpretatie van marktontwikkelingen in de infrasector ten aanzien van kansen voor gevalideerde
CO2-footprintcalculatiesystemen en voor ‘performance based certification’ versus ‘prescription based
certification’.
Voor meer informatie zie www.sustcon.org.

Titel

:

Rapportnummer :

2.6

Participatieplan CO2-Prestatieladder
2017/P1719/rap04 v2.0

5

NIBE

Delta Concrete Consult B.V. heeft een actief lidmaatschap van de ‘Expertgroep’ om bestaande
validatiesystemen door te lichten voor het opstellen van LCA’s ten behoeve van EPD’s voor
producenten.
Voor meer informatie zie www.nibe.org/nl.
2.7

Opdrachtgevers

Voor onze grootste opdrachtgever, Rijkswaterstaat, zitten we in een samenwerkingsverband met Arup
Nederland B.V.. Binnen deze samenwerking worden kansen besproken voor CO2-reducerende
maatregelen.
Daarnaast geven wij op verzoek van onze opdrachtgevers duurzame adviezen op het gebied van
ontwerpen, beheer en onderhoud, et cetera.

