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Initiatief Scan Buitenruimte
Doel
Het opstellen van een scan van de buitenruimte om de huidige inrichting van de buitenruimte te beoordelen
op de CO2 uitstoot die het gevolg is van het onderhouden van het areaal op een bepaalde frequentie en inzet.
Aanleiding
Steeds meer gemeentes, provincies en bedrijven denken na over de impact die de inrichting en het onderhoud
van de buitenruimte heeft op het milieu. Hoe intensiever de buitenruimte wordt onderhouden, hoe meer CO2
uitstoot hierbij het gevolg is. Door samen met opdrachtgevers te onderzoeken waar er besparingen mogelijk
zijn op gebied van CO2 reductie, werken we in de keten actief aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.
Deze verbeteringen kunnen worden opgenomen in een meerjarenplan waarin inzichtelijk is welke korte- en
lange termijn kosten en opbrengsten te verwachten zijn, zowel qua kosten als qua CO2 uitstoot.
Proces
Verkuil & Moree is initiatiefnemer en wil graag samen met twee bestaande opdrachtgevers deze tool
ontwikkelen om zo met elkaar inzichtelijk te krijgen hoe we in de keten de CO2 uitstoot kunnen reduceren.
Ook kunnen eventueel andere gemeenten/organisaties aansluiten bij het initiatief.
Binnen dit initiatief zal Verkuil & Moree de kennis beschikbaar stellen over de kosten en de CO2-uitstoot per
type areaal. De gemeenten leveren informatie over de mogelijkheden om areaal anders in te richten en de
minimale functionaliteit die de buitenruimte dient te hebben.
Het doel van deze scan is om de meest materiele emissie voor het groenonderhoud, namelijk het
dieselverbruik, terug te dringen. De reductiedoelstelling op het gebruik van diesel is 5% reductie van diesel in
2022 t.o.v. 2019.
Budget
Verkuil & Moree is zelf dit initiatief gestart. Hiervoor stelt Verkuil & Moree in de periode mei 2020 t/m
december 2022 4 uur per week een medewerker beschikbaar om dit initiatief op te pakken en uit te werken.
Daarnaast stelt Verkuil & Moree minimaal € 2.500,- per jaar beschikbaar voor bijkomende kosten, zoals kosten
voor het bijwonen van vergaderingen, kennisdagen, opleidingen, inzet studenten e.d.

