
Opnieuw zetten zes koplopers hun handtekening op het klimaatbord van de provincie 
Utrecht. Daar staan nu de namen van 65 organisaties, die hun bedrijf, gemeente of 
maatschappelijke instelling klimaatneutraal inrichten. De tekensessie vond plaats op 
15 juni 2010 tijdens het event ‘Duurzaam inkopen – duurzame producten’ in Doorn 
voor ondernemers en overheden.

Aantal koplopers stijgt weer!
Vijfenzestig organisaties kiezen voor klimaatneutraal
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Onder toeziend oog van milieugede-
puteerde Wouter de Jong gaven de 
zes nieuwe koplopers hun fiat aan  

het doel de CO2 uitstoot de komende jaren 
aanzienlijk te verminderen. Daarmee 
bewijzen zij het milieu een goede dienst. 

Boven van links naar rechts:

Gerrit Noordermeer (Imtech),  
Marijn van Dijkhuizen (Progenta), 

Robin Koek (One2Green), 
 Edwin Besseling (Besseling touringcars, taxi 

en koeriersdienst)

Onder van links naar rechts:

Sjarka Bakker (provincie Utrecht),  
Rene Speelman (ICT dienstverlener Sogeti),  

Helene van der Vloed (Antropia), 
Joop Bouwman (Wolter & Dros Amersfoort), 

Eric Odenwald (Brouwerij De Leckere)



De 6 nieuwe koplopers zijn:
• Brouwerij De Leckere, Utrecht

• Progenta, vloer- en tapijtreiniging, Elst

• Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen

• ICT-dienstverlener Sogetti, Vianen

• Heuvelrug Notarissen, regio Utrecht

• One2Green milieuadviseurs, Utrecht

De vier koplopers in spè:
• Wolters & Dros, technisch dienstverlener, Amersfoort

• Imtech Building Services, Amersfoort

• Besseling touringcars, taxi en koeriersdienst, Amersfoort

• Conclusion, consultancy-bureau hr & ict , Utrecht

De nieuwe koplopers

Vervolg van pagina 1

Behalve nieuwe koplopers meldden 
zich ook vier koplopers-in-spé. 
Zij maken intern de balans op en 
onderzoeken of klimaatneutraal 
binnen hun eigen organisatie haal-
baar is. Doel van de provincie 
Utrecht voor 2011 is een kopgroep 
van honderd, als voorbeeld voor 
anderen om zich in te zetten voor 
een beter leef- en werkmilieu.

Groen is in
Milieugedeputeerde De Jong sprak de 
nieuwe koplopers en de koplopers-in-
spé toe. ‘Groen is in, zelfs de groot-
ste krant van Nederland laat de lezer 
kennismaken met nieuwe initiatieven 
en houdt een warm pleidooi voor een 

groene economie. We moeten met 
z’n allen verduurzamen om de wereld 
ook voor volgende generaties leefbaar 
te houden.’ Volgens Wouter de Jong 
neemt het aantal groene en duurzame 
initiatieven in de provincie Utrecht 
– net uitgeroepen tot de mooiste 
provincie in de Randstad!! – hand over 
hand toe. ‘Ook duurzame landbouw 
wint terrein. We doen daar een proef 
mee in onze provincie. Met eenvou-
dige maatregelen is een energiebe-
sparing van dertig procent mogelijk. 
Dat is toch geweldig!’ 

Koplopers steken anderen aan
De Jong is enthousiast over de inzet 
van de koplopers voor klimaatneu-

traal, een belangrijk doel van de 
provincie voor 2040. ‘Het steekt 
anderen aan. Er ontstaan netwerken, 
waarbinnen ze kennis over duurzaam 
ondernemen delen. De overheid stelt 
steeds meer eisen aan leveranciers. 
Duurzaam inkopen is daarbij leidend. 
Bedrijven kunnen meedoen. 
Wie niet volgt mist wellicht de boot.’ 
De 65 koplopers worden ondersteund 
door de provincie Utrecht en enkele 
klimaatambassadeurs. Tijdens expert-
meetings delen zij ervaringen en 
ideeën en lanceren zij nieuwe initia-
tieven voor duurzaamheid. 

Hoe wordt uw organisatie koploper?
Koploper wordt uw bedrijf in een aantal stappen:

Stap 1.  Bepaal de nulsituatie met een footprint 
Stap 2.  Doe een energiebesparingsonderzoek en tref maatregelen 
Stap 3.  Stap over op duurzame energie (zelf opwekken of inkopen)
Stap 4.  Monitor de resultaten
Stap 5.  Compenseer de resterende emissies 

Koplopers leggen dit vast in de intentieverklaring Op Kop.



‘Duurzaam ondernemen zijn we aan 
onze stand verplicht’

‘Wij	voelen	als	bedrijf	verantwoorde-
lijkheid voor onze leefomgeving. Dat 
kunnen we niet alleen uitdragen naar 
buiten toe, naar onze klanten. nee, 
ook in onze eigen organisatie verdient 
duurzaamheid	álle	aandacht.’	Aan	
het	woord	is	Tobias	Stöcker,	manager	
maatschappelijk ondernemen bij 
advies-	en	ingenieursbedrijf	DHV.	

Het hoofdkantoor in Amersfoort, 
waar elfhonderd medewerkers zijn 
gehuisvest, ondergaat momenteel een 
metamorfose. Het gebouw is veertig 
jaar oud, gedateerd en bepaald niet 
energiezuinig. Dat moest anders. De 

oplossing? Een duurzame renovatie 
naar eigen ontwerp, met innovatieve 
toepassingen, vaak bedacht door de 
eigen ingenieurs. Geheel in overeen-
stemming met de bedrijfsfi losofi e 
van DHV. ‘We willen duurzame oplos-
singen leveren voor grote projecten. 
Denk daarbij aan de ontwikkeling 
van eco-steden, groene luchthavens, 
energiezuinige waterzuiveringen…er 
zijn veel mogelijkheden om de wereld 
mooi te houden.’

Klimaatneutraal
Als eerste advies- en ingenieursbedrijf 
werkt DHV in Nederland sinds 2009 
volledig klimaatneutraal. Het streven 
is erop gericht om dit jaar als DHV 
Groep wereldwijd klimaatneutraal te 
zijn. Maar daar blijft het niet bij. 
Tobias Stöcker: ‘Het gaat per slot van 
rekening om het verder vergroenen 
van ons mobiliteitsbeleid en nog meer 
verduurzamen van de kantoren. Bij 
onze medewerkers werken we aan 
bewustwording en gedragsverande-
ring. Ook dat helpt de reductie van 
CO2-emissies te realiseren.’

Innovatieve oplossingen
De duurzame verbouwing van het 
DHV-hoofdkantoor in Amersfoort is 
in volle gang. Het gebouw ligt ver-
scholen in de bossen bij kamp 
Amersfoort. Door de aanpassingen 
krijgt het een modern en transparant 
aanzien. Maar nog belangrijker is de 
energiebesparing. ‘We gaan van 
energielabel G naar energielabel A. 
Een enorme sprong voorwaarts,’ 
vertelt Tobias Stöcker enthousiast. 
‘Gebouwen met het energielabel A 
leveren energieprestaties die te verge-
lijken zijn met nieuwbouw. Hier heb-
ben we te maken met een gedateerd 
gebouw, dat straks door innovatieve 
oplossingen voldoet aan de eisen van 
deze tijd. Nieuwe installaties zorgen 
ervoor dat koeling en warmte op een 
effi  ciënte manier tot stand komen. 
Ook restwarmte wordt optimaal 
gebruikt. In de nieuwe situatie 
besparen we jaarlijks een ton aan 
energiekosten.’

Reduceer uw 
CO2-uitstoot 

Hoe wordt uw organisatie koploper?
Koploper wordt uw bedrijf in een aantal stappen:

Stap 1.  Bepaal de nulsituatie met een footprint 
Stap 2.  Doe een energiebesparingsonderzoek en tref maatregelen 
Stap 3.  Stap over op duurzame energie (zelf opwekken of inkopen)
Stap 4.  Monitor de resultaten
Stap 5.  Compenseer de resterende emissies 

Koplopers leggen dit vast in de intentieverklaring Op Kop.

Wilt u binnen enkele minuten weten 
hoeveel CO2-uitstoot u kunt reduce-
ren? Dat kan met onze CO2-
besparingsverkenner. Vergelijk ook 
het verbruik van uw organisatie met 
die branchegenoten. Zie: http://
co2verkenner.provincie-utrecht.nl/.

lees verder >>

Tobias Stöcker bij duurzame pand van DHV



Groenverklaring
Het advies- en ingenieursbureau uit 
Amersfoort heeft begin dit jaar als 
eerste bedrijf een groenverklaring 
gekregen voor kantoorrenovatie. Met 
deze verklaring kan DHV de renovatie 
van het hoofdkantoor groen fi nancie-
ren. De groenverklaring wordt ver-
strekt door de minister van VROM, 
op voorspraak van het Agentschap 
NL (voorheen SenterNovem). Tobias 
Stöcker: ‘Daar zijn we natuurlijk erg 
trots op. Het geeft aan dat de over-
heid hecht aan duurzaam renoveren.’

Van Amsterdam naar Johannesburg
Tien jaar geleden richtte DHV een 
speciale adviesgroep voor duurzaam-
heid op, bestemd voor klanten. Maar 

ook in de eigen organisatie werd een 
begin gemaakt met het treff en van 
duurzame maatregelen. Zo is de 
laatste jaren het gebruik van lease-
auto’s met label A of B gesubsidieerd
en daardoor fl ink gestegen. Verder 
wordt gebruikmaking van het open-
baar vervoer gestimuleerd. ‘Onze 
medewerkers gaan hier heel bewust 
mee om. Omdat we over de hele 
wereld actief zijn wordt er veel gevlo-
gen. Wie van Amsterdam naar 
Johannesburg vliegt stoot net zoveel 
CO2 uit als één medewerker een heel 
jaar. Ook de top van ons bedrijf is zich 
bewust van het belang van verant-
woord omgaan met onze planeet. Er 
wordt minder frequent gevlogen. Het 

inzetten van videoconferenties is 
de laatste tijd fl ink toegenomen.’

Kantoortuin
De duurzame renovatie van het hoofd-
kantoor van DHV in Amersfoort moet 
begin volgend jaar zijn voltooid. Wat 
blijft is de grote kantoortuin, waarmee 
DHV in 1970 als één van de eerste 
bedrijven in Nederland op de proppen 
kwam. ‘Dat concept blijft intact. We 
zijn een open organisatie en vinden 
het belangrijk dat medewerkers van 
verschillende disciplines elkaar snel 
vinden bij het bedenken van slimme 
oplossingen voor onze klanten.’

www.dhv.nl

Statements

Eric Odenwald, oprichter/directeur:

“Als lokale brouwer maken wij biolo-

gisch speciaal bier en pils. Dit betekent 

dat we alleen gebruik maken van 

biologisch geteelde gewassen, zoals 

hop en gerst. Bovendien hergebruiken 

wij onze warmte en zijn we voorberei-

dingen aan het treff en om te koelen 

met bietensap. Een bijzondere tech-

niek en milieuvriendelijk. Naast 

bewust omgaan met het milieu beste-

den we veel aandacht aan de kwaliteit 

van ons bier. Alles draait uiteindelijk 

om smaak. Naast bieren maken we als 

Odenwald Organic onder meer ook ijs 

en koekjes volgens biologisch recept. 

Onze producten willen we voor een 

breed publiek beschikbaar stellen. 

Ze zijn concurrerend, aantrekkelijk en 

vooral erg lekker”.  

Waarom	wil	brouwerij	De	Leckere,	Utrecht	klimaatkoploper	zijn?

Roland van der Poel, Conclusion Ralph Klaare, conferentiecentrum Zonheuvel



Marijn van Dijkhuizen, directeur:

“Onze oprichters werkten in 1990 al 

met producten, waarvan je nu kunt 

zeggen: op en top duurzaam. Groene 

producten dus om vloeren en tapijten 

te reinigen. Geen chemische of synthe-

tische middelen, maar zuivere produc-

ten die volledig afbreekbaar zijn en het 

milieu niet belasten. Eigenlijk in de 

praktijk heel gemakkelijk toe te passen. 

Het begint binnen ons bedrijf een 

sport te worden om zo duurzaam 

mogelijk te ondernemen. Onze klanten 

waarderen dat. We kunnen door onze 

groene aanpak aantonen dat tapijten 

een langere levensduur hebben We 

Helene van der Vloed, directeur:

“We waren in 2002 al klimaatneutraal. 

Duurzaamheid is bij ons een grond-

houding. In balans zijn met jezelf en je 

omgeving. We serveren biologische 

producten uit de eigen regio. We laten 

mensen bij ons werken die minder 

kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. 

Duurzaam is ook sociaal en betrokken. 

Met de Golden Green Key op zak doen 

wij zaken op een ethisch verantwoorde 

manier. Ondanks de economische 

crisis is onze omzet vorig jaar 15 pro-

cent gestegen ten opzichte van 2008. 

Duurzaam ondernemen loont dus. 

Zo zijn we ook eigenaar van het eerste 

natuurcafé in Nederland La Porte. Dat 

bevindt zich in de oude restauratie van 

Rene Speelman, 

manager duurzaam ondernemen:

“Sogetti ontwerpt, bouwt, test en 

implementeert software. Dat doen we 

veel bij klanten. Van de 33-honderd 

medewerkers zitten er dagelijks 

28-honderd op de weg. Mobiliteit 

speelt een belangrijke rol bij onze CO2 

uitstoot. Op dat punt is veel winst te 

behalen. Creativiteit in mobiliteit luidt 

ons motto. We proberen het gedrag 

van onze medewerkers te beïnvloeden. 

Ze kregen vorig jaar een fi nanciële 

incentive bij het leasen van een hybride 

auto. Van die regeling hebben veel 

mensen gebruik gemaakt. Anderen 

werken veel voor overheid en semi-

overheid, fi nanciële dienstverleners 

en retail. De belangstelling voor onze 

manier van werken groeit. Binnenkort 

gaan we de grens over en openen een 

vestiging in het Belgische Mechelen”.  

station Driebergen-Zeist,. Honderd 

procent biologisch-dynamische produc-

ten op de kaart, warmtekoude opslag, 

isolatie met bamboe en leem en een 

draaideur met dynamo, die energie 

opwekt. Prima vergaderlocatie boven-

dien. We laten zien dat een duurzaam 

concept ook mogelijk is bij een 

veertig jaar oud gebouw”.   

rijden in auto’s met label A of B. 

Nu denken we aan elektrisch rijden. 

Daarmee zijn we er natuurlijk niet. 

Willen we in 2011 CO2 neutraal zijn dan 

moeten wij waar mogelijk reduceren 

én compenseren. Niet om af te kopen, 

maar om onze verantwoordelijkheid te 

nemen”.    

Waarom	wil	Progenta,	vloer-	en	tapijtreiniging,	Elst	klimaatkoploper	zijn?

Waarom	wil	cultuur-	en	congrescentrum	Antropia,	Driebergen	klimaatkoploper	zijn?

Waarom	wil	ICT-dienstverlener	Sogetti,	Vianen	klimaatkoploper	zijn?



Statements

Fedde Op de Coul, notaris: 

“We hebben onlangs een footprint 

laten maken. Een belangrijke eerste 

stap om te weten wat onze huidige 

positie is op het gebied van duurzaam-

heid. Als notarissen staan we midden 

in de maatschappij. Dat brengt verant-

woordelijkheid met zich. Richting onze 

cliënten, maar ook naar de eigen 

medewerkers. Met twee kantoren in 

Driebergen en Leersum gaan we actief 

aan de slag om maatregelen te treff en 

voor energiebesparing. Hoe kun je 

reduceren? Samen met een adviseur 

zoeken we naar mogelijkheden. En die 

zijn er! Op termijn willen we verhuizen 

naar een eigen pand. Dat biedt kansen 

om te verduurzamen. We kijken naar 

de lange termijn. Maar ook nu al 

pakken we zaken op, zoals bij de 

inkoop van pennen en papier en de 

aanschaf van computers. Het moet 

passen in het raamwerk van duur-

zaam notarieel ondernemen”.   

Robin Koek, oprichter:

“Twee jaar geleden zijn we als milieu-

adviseurs van start gegaan. Nu zijn we 

met vijf medewerkers. We adviseren 

bedrijven en overheden op het gebied 

van energiebesparing en andere maat-

regelen die leiden tot minder CO2 

uitstoot en kostenbesparing. We 

hebben een aantal Koplopers als klant. 

Dan kun je zelf niet achterblijven. 

We stimuleren gebruikmaking van het 

openbaar vervoer. Dat is de eerste 

optie om klanten te bezoeken. We 

huren een pand en zijn met mede-

huurders in gesprek met de verhuur-

der om het energieverbruik omlaag te 

krijgen, met name door toepassen van 

energiezuinige verlichting”.

Joop Bouwman, vestigingsdirecteur:

“Als technisch dienstverlener is het 

plaatsen van installaties ons dagelijkse 

werk. Die worden steeds duurzamer: 

minder energieverbruik, minder onder-

houd. We zien dat veel klanten kansen 

laten liggen om optimaal gebruik te 

maken van hun installaties. Energie is 

in onze maatschappij zo vanzelfspre-

kend geworden, dat besparing lang 

niet altijd de eerste prioriteit is. Wij 

wijzen onze relaties daar voortdurend 

op. Hoe ga je slim om met schakeltij-

den met een lager energieverbruik als 

gevolg. Installaties die wat ouder zijn 

kunnen vaak duurzaam worden gere-

noveerd. Dat leidt tot een langere 

levensduur. Als technisch dienstver

lener investeren we ook zelf in instal-

laties, waarbij we de klant aanschaf 

en onderhoud uit handen nemen”.

Waarom	wil	het	Latin	America	Film	Festival	Utrecht	klimaatkoploper	zijn?

Waarom	wil	het	Latin	America	Film	Festival	Utrecht	klimaatkoploper	zijn?

Waarom	wil	het	Latin	America	Film	Festival	Utrecht	klimaatkoploper	zijn?

Waarom	wil	Heuvelrug	Notarissen,	Driebergen/Leersum	klimaatkoploper	zijn?

Waarom	wil	One2Green,	milieuadviseurs	Utrecht	klimaatkoploper	zijn?

Waarom	wil	Wolter	&	Dros,	Amersfoort	koploper-in-spé	zijn?

Joop Bouwman, vestigingsdirecteur Amersfoort Wolter & DrosJoop Bouwman, vestigingsdirecteur Amersfoort Wolter & Dros



Gerrit Noordermeer, 

vestigingsmanager:

“We hebben de wereld in bruikleen. 

Zo moeten we er ook mee omgaan. 

In Nederland hebben we als technisch 

dienstverlener zevenduizend medewer-

kers. We hebben sinds enige tijd een 

afdeling special market solutions. 

Via innovatieve toepassingen zoeken 

we naar duurzame oplossingen voor 

onze klanten. Het vraagt om een 

andere kijk op de zaak. Maar de liefde 

moet wel van twee kanten komen. 

Ook opdrachtgevers moeten zich 

Waarom	wil	Besseling	touringcars,	taxi	en	koeriersdienst,	Amersfoort	koploper-in-spé	zijn?

Edwin Besseling, algemeen directeur:

“We zorgen voor vervoer op 
maat. Koeriersdiensten, taxi- en 
touringcarvervoer. Als vervoerder 
belast je het milieu. Daar zijn we 
ons van bewust. Vandaar dat we zijn 

ingestapt op de shuttle-service vanaf 
NS-station Driebergen-Zeist naar een 
aantal conferentieoorden in Midden-
Nederland. De drie busjes rijden op 
biogas. Dat is natuurlijk nog maar 
het begin. Onze vijftig touringcars 

rijden op Euro 5, diesel die minder 
vervuilend is. De trend naar zuiniger, 
stiller en groener zet door. Wij willen 
daar als vervoerder ons steentje aan 
bijdragen. Onze ambitie is koploper 
te worden én te blijven”.

Waarom	wil	Conclusion,	consultancy-bureau	hr	&	ict,	Utrecht	koploper-in-spé	zijn?

Roland van der Poel, 

concern, directeur:  

“De cultuur van ons bedrijf is dat 

waarden en gevoel belangrijke drijf-

veren zijn. De mens is niet alleen ons 

belangrijkste werkkapitaal, de mens 

staat ook centraal in ons denken en 

doen. We hebben in ons kantoor in 

Utrecht naast stadion het Galgenwaard 

bijvoorbeeld een yogaruimte. Verder al 

jaren een bio- logisch bedrijfsrestau-

rant. Als de interne communicatie op 

het vlak van duurzaamheid op orde is 

kun je ook naar buiten toe, in je exter-

ne communicatie, dat verhaal beter 

vertellen. Dat doen onze consultants 

dan ook met overtuiging. Mobiliteit is 

in ons werk een belangrijke factor. We 

starten in het laatste kwartaal van 

2010 met een Green Drivers program-

ma, waarbij we onze mensen uitdagen 

groen te rijden. Daar maken we een 

competitie van. Dubbelzijdig printen is 

al jaren praktijk. Een ISO-certifi cering, 

allemaal geregeld. Maar daarmee 

ben je er nog niet. Dit is een start-

punt voor meer ambities. Duurzaam 

werken betekent nieuwe, duurzame 

business-modellen ontwikkelen. 

Via Conclusion Energy Consultants 

werken we aan een concept voor 

duurzaam ondernemen op het ge-

bied van windmolens. Er is veel te 

doen. Stilzitten is voor ons geen 

optie”.

openstellen voor innovatieve oplossin-

gen, die duurzaam zijn. Het mooie 

van koploper zijn is dat je in een groep 

gelijkgestemden verkeert en dat is 

heel stimulerend”.

Waarom	wil	Imtech	Building	Services,	Amersfoort	koploper-in-spé	zijn?

Rolin Koek, One 2 Green, gedeputeerde De Jong en Fedde op de Coul, Heuvelrug Notarissen 



Agenda
 
• 20 september maandagmiddag: workshop Op Kop in  

 provinciehuis Utrecht met tekensessie nieuwe 

 koplopers, geheel kosteloos. 

 Meld u aan: opkop@provincie-utrecht.nl

• 8 november maandag: training voor en door koplopers  

 ‘Duurzaamheid, ontdek de rol die u zelf speelt!’ 

 Meld u aan: tobias.stocker@dhv.com

• 29 oktober vrijdag: workshop CO2- footprint voor  

 nieuwe koplopers. 

 Meld u aan: opkop@provincie-utrecht.nl

• 10 november woensdagavond: congres van Avond 

 van de duurzaamheid in Antropia, Driebergen. 

 Info: www.antropia.nl

• 17 november woensdag: klimaatcongres 2010 van  

 Agentschap.NL. 

 Info: www.agentschap.nl

• 19 november vrijdag: congres Utrecht 2040 met 

 tekensessie nieuwe koplopers. 

 Info: www.Utrecht2040.nl

• 24 november woensdag: sustainabitity congres DHV,  

 provincie Utrecht is partner. 

 Info: www.sustainability-congres.nl

What’s 
happening? 

Neem	deel	aan	onze	LinkedIn	

discussies!

Het is druk op onze Op Kop 

LinkedIn-groep. Veel vragen èn 

antwoorden over hoe je een klimaat-

neutrale organisatie wordt. Een korte 

impressie van een discussie::

mattheus: maakt het voor een bedrijf 

nog uit hoe men klimaatneutraal 

wordt?

 Is het voor een bedrijf (of particulier)

  een meerwaarde bij klimaatneutraal 

 worden als je tegelijk een ontwikke-

lingsproject kunt steunen? Door te 

investeren in klimaatprojecten in India 

en Zuid Africa worden gezinnen die 

onder de armoedegrens leven gehol-

pen aan een betere toekomst. Het is 

dus armoede-bestrijding en klimaat-

verbetering tegelijk. Is dit voor bijv de 

communicatie naar klanten toe een 

meerwaarde?

marco: Vanuit een boekhoudkundige 

benadering zou het niet uit moeten 

maken	hoe	en	waar	je	de	CO2 

reduceert/compenseert.	

Een organisatie die in de eigen organi-

satie/eigen productieketen zelf niets 

doet aan CO2 reductie maakt zich 

volstrekt belachelijk als dit gebrek aan 

daadkracht wordt afgekocht. 

Zonder me te willen vastpinnen op 

een percentage zou toch een sub-

stantieel deel gerealiseerd moeten 

worden in de eigen productieketen.

Sacha:	Volgens	mij	kún	je	niet	

compenseren in eigen land omdat 

dit altijd zal leiden tot dubbeltelling. 

Immers, CO2 credits komen voort 

uit CO2 reductieprojecten. En omdat 

nederland een kyotodoelstelling heeft 

komen alle gerealiseerde reducties 

uiteindelijk op de landelijke boek-

houding terecht en daar meegeteld.

Lid worden van de koploperscommu-

nity op LinkedIn? Stuur uw verzoek 

aan opkop@provincie-utrecht.nl

Subsidie aanvragen?

•  Aanvraag subsidie CO2-footprint 

uiterlijk 31 december 2011

Kijk voor al onze subsidies op: 

http//www.provincie-utrecht.nl/loket/

subsidies/milieu-energie/

Redactie: Job Boot

Eindredactie: Ellen Roosjen

Meer weten?

Wilt u meer weten, ook koploper worden 

of lid worden van de koploperscommu-

nity op LinkedIn? Stuur uw verzoek aan 

opkop@provincie-utrecht.nl of kijk 

op www.provincie-utrecht.nl onder de 

Milieu en klimaat, het project Op kop.


