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DUURZAAMHEID CONVENANT
De Soester bedrijven verenigd in het “Bedrijven Platform Duurzaamheid” gaan samenwerken
teneinde de onderstaande doelstellingen van het Platform te realiseren:
realiseren
1. Kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid te vergroten en met elkaar te delen en
daarmee energieverbruik alsook de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen.
2. ISO en/of MVO certificatie binnen de Soester bedrijven verder te verbreiden waar dit zinvol
is.
3. Alle soorten transport waar mogelijk te verduurzamen.
verduur
Deze doelstellingen zijn ontleend aan de pijler
pijler ‘werken’ van het duurzaamheid plan van de gemeente
Soest, die het bedrijvenplatform heeft geïnitieerd teneinde deze
de doelstellingen te behalen.
WAAROM EEN DUURZAAMHEID CONVENANT?
We erkennen het belang
ng van duurzaamheid
Wij willen aan elkaar en aan de inwoners van Soest laten zien dat we waarde hechten aan een
duurzame toekomst en daaraan actief bijdragen. Duurzaamheid houdt voor ons in dat een ieder in
welzijn moet kunnen leven, nu en ook in de toekomst.
toekomst. Door een aantal factoren zoals de groei van
de wereldbevolking, de druk op de ecosystemen en de bronnen die we gebruiken en opmaken (o.a.
energie, water, hout, plastic, planten, granen, vlees, vis), bestaat het risico dat we geen duurzame
toekomst tegemoet
emoet gaan. Dit risico raakt het voortbestaan van onze bedrijven en treft de mensen
die er werken. Het beïnvloedt onze bedrijfsstrategieën voor de lange termijn. Dat is een reden
waarom wij concrete stappen nemen en ons hiertoe in dit convenant committeren.
committeren
Laten zien wat we doen
We willen aan de inwoners van Soest laten zien wat we doen aan duurzaamheid. Er gebeurt al veel.
Dat willen we aan elkaar laten zien, maar ook aan andere bedrijven. Vaak gebeurt er meer dan we
denken. Grote energiewinst is vaak onzichtbaar,
o
verstopt in meterkasten,geïsoleerde muren of
putten in de grond. Het tonen van deze besparingen leidt juist tot meer aandacht, inspiratie en
motivatie.
Energie is de drijvende kracht.
Alle Soester bedrijven ervaren dagelijks het nut en het gemak van energie. De huidige fossiele
energie bronnen zijn niet onuitputtelijk
uitputtelijk en het gebruik van fossiele energie draagt bij aan het
opwarmen van de aarde. Verandering is dus geboden. Er liggen echter volop kansen voor duurzame
energie en energie besparing.
ng. Veel vormen van duurzame energie zijn nu al winstgevend; andere
vormen van duurzame energie kunnen dat in de toekomst worden. Energie besparing levert een
verlaging van de bedrijfskosten op en verlaagt de uitstoot van CO2.
Motiveren en aan de slag
Met dit convenant willen we elkaar motiveren en ondersteunen bij de omschakeling naar een
duurzame bedrijfsvoering. Motiveren om aan de slag te gaan. We willen meer duurzame energie
opwekken en energiebesparing versnellen. Deelnemende bedrijven die al veel hebben gerealiseerd
geven hun ervaring door aan andere deelnemers. Deze leren daarvan, en gaan ook aan de slag met
energiebesparing en duurzame energie.
Van klein tot groot
Kleine maatregelen zoals energiezuinig gebruik van verlichting en verwarming gaan hand in hand
met grote maatregelen zoals een biomassa-energiecentrale,
biomassa energiecentrale, een dak vol zonnepanelen of elektrische
bedrijfswagens op duurzame elektriciteit. We zetten in op klein en groot. Kleine stappen om
energie te besparen of duurzaam op te wekken zijn even
even welkom als grote stappen.
De toekomstige energievoorziening: lokaal en duurzaam.
In de komende jaren wordt onze energievoorziening duurzaam: alle energie komt op termijn uit
zon,wind, water, grondwater, aardwarmte en/of biomassa. Hoe dat er uit gaat zien
zie weten we nog
niet precies. We weten wel dat er volop duurzame energiebronnen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld
daken kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie.
zonne energie. Warmtekoude opslag wordt
steeds belangrijker voor verwarming en koeling
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Cradle to Cradle
Energie heeft met veel meer te maken dan met alleen elektriciteit,gas en water. Daarom richten
we ons op duurzaamheid in de breedte met de Cradle to Cradle filosofie:
In alles wat we doen zoveel mogelijk zorgen dat we grondstoffen niet VERbruiken, maar alleen
GEbruiken.
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Gezamenlijk willen we in de komende drie jaar een grote stap richting een duurzame toekomst
voor Soest en de Soester bedrijven, waarbij we de volgende doelstellingen hebben:
 Ons verbruik van energie en water verminderen.
 Meer duurzame energie opwekken.
 Onze emissies van CO2 verminderen.
 Ons transport efficiënter maken en verduurzamen.
 Ons papierverbruik op kantoor verminderen.
De exacte waarden worden bepaald eind 2011.
HOE GAAN WE DIT BEREIKEN?
 Op 31 december 2011 voeren we een nulmeting uit van ons energie- en waterverbruik, afval,
emissies, transport en papierverbruik (met behulp van de milieubarometer van Stimular).
 Ieder bedrijf stelt een realistisch stappenplan op om in 2012, 2013 en 2014 de milieubelasting
van energie, water, afval, emissies, transport en papierverbruik te verminderen.
 Jaarlijks rapporteren we gezamenlijk de voortgang ten opzichte van de nulmeting.
 Gezamenlijk bepalen we een realistische reductiedoelstelling van onze milieubelasting die we op
31 december 2014 behaald moeten hebben.
Onze nulmeting en reductiedoelstelling voor 31 december 2014 omvat in ieder geval de volgende
kengetallen:
 CO2 uitstoot (gebouwgebonden uitstoot en totale uitstoot)
 Elektriciteitsverbruik (KWh per m2 vloeroppervlak)
 Gasverbruik (m3 gas per m3 gebouwinhoud en per medewerker)
 Waterverbruik (m3 per medewerker)
 Totaal afval (m3 per €100.000 omzet)
 Vervoer (Woon-werkverkeer auto per medewerker en brandstofverbruik zakelijk wegverkeer per
medewerker)
 Afval (bedrijfsafval per medewerker, niet gescheiden afval per medewerker,
afvalscheidingpercentage)
Looptijd
De looptijd van dit Convenant is 3 jaar en gaat in op 1 januari 2012. Voordat het Convenant
afloopt zullen de deelnemers dit evalueren en mogelijke voortzetting bespreken.
Nieuwe deelnemers
Bedrijven in Soest die bij de start nog niet deelnemen aan het convenant kunnen zich gedurende de
looptijd aansluiten bij het convenant.
Communicatie
Jaarlijks organiseren de deelnemers een “Bedrijven Platform Duurzaamheid”- dag waarop alle
partijen hun inspanningen en resultaten presenteren.
Stuurgroep
De stuurgroep heeft als taak het bewaken en bevorderen van de uitvoering van de afspraken in dit
convenant. Bij ondertekening van het convenant bestaat deze stuurgroep uit:
Ing. Henk A. van Asch, voorzitter.
Drs. Erna Wegman
Ing. Hans J. Festen
Coördinatie
De gemeente zorgt voor coördinatie, controle en ondersteuning gericht op de doelstellingen van het
gemeentelijk Duurzaamheidplan 2010-2014: “SOEST DOE MAAR DUURZAAM”.

Ondertekening
Bedrijf en naam.

