Overzicht deelname initiatieven CO2-reductie
Onderstaand treft u een overzicht van de initiatieven waar Oranje BV aan deelneemt die direct of indirect, iets te
maken hebben met CO2-reductie of een relatie hebben met duurzaamheid.
CO2 én KAM bewust ondernemen is een initiatief van bedrijven die als
doel hebben gesteld gezamenlijk te zorgen voor een structurele CO 2reductie per bedrijf en binnen de werkgroep en daarnaast elkaars KAMbeleid versterken in algemene zin.
De betrokken partijen zijn:
 Oranje BV
 Kroes Aannemingsbedrijf B.V.
 Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers B.V.
 Hoornstra Infrabouw
 Avitec Infra en Milieu
 Daallin B.V.
 Lansink Wegenbouw B.V.
 Wetering B.V.
 Wegenbouw De Wilde BV
 Van Geemen
De partijen hebben een intentieverklaring getekend waarin zij verklaren
zich in te zetten voor CO2-reductie en de volgende stappen te
ondernemen:
 Halfjaarlijks opstellen van een CO2 footprint en de resultaten
delen met de groep
 Het nemen van CO2-reducerende maatregelen
 Het communiceren over behaalde doelen (zowel extern als intern)
 Actieve deelname binnen het initiatief
 Het delen van relevante KAM-informatie met de leden.

CO2 én KAM bewust ondernemen is opgericht per 1-1-2018. De
werkgroep komt 4x per jaar samen. De KAM-coördinator van Oranje BV
neemt actief deel aan deze werkgroep.

ECOSTARS is voor alle nationale en internationale vracht- en
personenvervoerders in Nederland. Onder vrachtvervoer vallen busjes en
vrachtwagens en onder personenvervoer bussen, touringcars en
minibusjes. Via het ECOSTARS-programma kunnen bedrijven sterren
verdienen voor duurzame bedrijfsvoering. Dat begint vaak met een
vrijblijvend advies hoe zij (meer) brandstof kunnen besparen. Aan de hand
van het aantal sterren kunnen klanten snel en eenvoudig zien hoe schoon
en duurzaam een vervoerder te werk gaat. De maximale score is 5
sterren.
Op 16 september 2020 is aan Oranje BV het ECOSTARS 3 sterren
certificaat uitgereikt. Er is een rapport opgemaakt over de huidige situatie
bij Oranje BV. Tevens bevat het rapport aanbevelingen om naar een hoger
niveau te komen.
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