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Dialoog met stakeholders (4.C.1 / 4.C.2)
Antea Group wil een actieve bijdrage leveren aan reductie van de CO2-emissie en voert daartoe een actieve
dialoog met overheidsinstellingen (minimaal 1) en met NGO's (minimaal 1)
(Een NGO (Non-Governmental Organization) is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op
een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. Over het algemeen gaat het om
organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of het
bevorderen van de mensenrechten.)
De te kiezen overheidsinstellingen en NGO's hebben een onafhankelijke positie t.o.v. Antea Group.
De dialogen richten zich expliciet op CO2-reductie bij de uitvoering van projecten.
In 2011 is een dialoog gestart met een overheidsinstantie zijnde Rijkswaterstaat en de NGO's Stichting
Natuur & Milieu (N&M) en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU).
De dialogen vinden minimaal 2 x per jaar plaats.

1.1
1.1.1

Overheidsinstellingen
Rijkswaterstaat
aspect(en)
Opwekking duurzame energie uit Water
informatie
zie verslagen over het thema energie uit water en de ontwikkeling van laag
verval getijdenenergie in Nederland. Antea Group heeft een voortrekkersrol
genomen om hiervoor een testlocatie te ontwikkelen in de Grevelingendam.
Door middel van energie uit water kan een substantieel gedeelte van de
duurzame energiebehoefte van Nederland op termijn opgewekt worden.
Over deze ontwikkeling is Antea Group in dialoog met onder andere
Rijkswaterstaat maar ook het ministerie van IenM, provincies Zeeland en
Zuid-Holland.
site:
http://www.rijkswaterstaat.nl/kenniscentrum/duurzaam
betrokkenen bij Antea Group:
Eric v/d Schans (algemeen)
Piet Ackermans (businesslijn directeur)
Marcel Westerink
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1.2.1

NGO's
Stichting Natuur & Milieu, team Klimaat en Energie
aspect(en):
CO2-reductie elektriciteit, windenergie
het Nieuwe Werken,
Inzet Full Electric Vehicles via leasemaatschappijen
"Fitte Randstad"
Cleaner Cars Concept
informatie:
Samen met de stichting Natuur en Milieu en het architectenbureau OMA
(Rem Koolhaas) overwegen we om een project te starten genaamd "de
fitte Randstad" om een perspectief te schetsen voor de ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting van de randstad waarin waarin wonen, werken
en mobiliteit op een duurzame wijze kan worden vormgegeven.
Momenteel worden er door de stichting Natuur en Milieu bedrijven
geconsulteerd om te kijken of andere bedrijven een bijdrage willen
leveren aan deze toekomstvisie.
- zie ook de verslagen
site:
http://www2.natuurenmilieu.nl
betrokkenen bij Antea Group:
Theo van Oosten
Jetze Kamerling

1.2.2

Natuurmonumenten
aspect(en):
windenergie bosgecompenseerd gas
informatie:
Contact via Greenchoice omdat Antea Group Windenergie en Bosgecompenseerd gas afneemt.
Vanwege boomplantdag van 5 t/m 8 november 2015 op landgoed
Haarzuilens voor het nieuwe Parkbos de Haar. Natuurmonumenten heeft
begin oktober via een grote landelijke tv-actie ‘Open het bos’ mensen uit
heel Nederland opgeroepen mee te helpen met de aanleg van dit nieuwe
bos.
betrokkenen bij Antea Group:
Theo van Oosten
Ronald Westra
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1.2.3

Natuur en Milieufederatie Utrecht
aspect(en):
diverse vanuit relatie met de Duurzame Leverancier
informatie:
De CO2 prestatieladder zet, volgens NMU, voorzichtige stappen om ook
CO2-compensatie mee te nemen in de ladder.
Binnen de provincie Utrecht is het initiatief genomen voor de CO2 Bank
Utrecht.
Hier kunnen overheden, bedrijven én particulieren uit de provincie
Utrecht hun uitstoot van broeikasgassen compenseren in de eigen regio.
Met het compensatiegeld financiert de CO2 Bank projecten in de regio.
De emissie van CO2 wordt gecompenseerd met bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of door de productie van duurzame energie (wind,
zon, water, biomassa). Tot nu toe was compensatie alleen mogelijk in het
buitenland aan de hand van dure compensatie-certificaten.
De CO2 Bank richt zich op non-profit organisaties zoals sportclubs,
verenigingen en scholen, die aan de slag willen met energiebesparing en
duurzame energie.
betrokkenen bij Antea Group:
Theo van Oosten
Siebe Bosma
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Commitering aan CO2 emissie-reductieprogramma (5.C.1 / 5.C.2)
Antea Group committeert zich aan de volgende CO2 emissie-reductie programma's verdeeld naar overheid
en NGO's.

2.1
2.1.1

Overheidsinstellingen
"Op kop" programma van de provincie Utrecht en Economic Board Utrecht
aspect(en)
CO2-reductie algemeen
informatie
De provincie Utrecht heeft het project 'Op Kop' geïnitieerd.
Er zijn nu een 100-tal koplopers: organisaties die een klimaatneutrale
bedrijfsvoering willen voeren. Om klimaatneutraal te worden, gaan zij
energie besparen en duurzame energie opwekken.
De provincie Utrecht ondersteunt het netwerk van Koplopers. Samen
wordt de uitstoot van broeikasgassen teruggebracht en werkt het
inspirerend voor anderen om ook milieuvriendelijk te werken.
De provincie Utrecht heeft per 1-11-2013 de uitvoering van het 'Op Kop'
programma overgedragen aan de Economic Board Utrecht (EBU).
Antea Group heeft de intentieverklaring "Op Kop" ondertekend.
De provincie en vanaf 1-11-2013 de EBU ondersteunt door:
• Bijeenkomsten te houden om te netwerken en van elkaar te leren;
• Een netwerk te bieden van klimaatambassadeurs en -experts: des
kundigen voorzien u van kennis, advies én contacten.
• Spreekuren en cursussen te houden om de kennis verder uit te
bouwen.
• Een footprint te maken of reductieplan te subsidiëren.
• Kennis te delen over het project Hier en Nu, waarin de provincie
Utrecht zelf probeert klimaatneutraal te worden.
site
http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/milieu-klimaat/projectkop
betrokkenen bij Antea Group:
Theo van Oosten
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2.2
2.2.1

NGO's
Cleaner Car Contracts
aspect(en)
CO2-reductie lease-auto's
informatie
Samen met de grootste leasebedrijven en wagenparkbeheerders van
Europa wil de stichting "Natuur en Milieu" meer zuinige auto's op de weg
krijgen. In het internationale project Cleaner Car Contracts spreken de
bedrijven af om hun wagenpark veel zuiniger te maken.
De leasebedrijven tekenen ervoor dat de gemiddelde emissie van hun
nieuwe auto's in 2012 onder de 120 gr/km blijft. Dat is ruim onder de EU
ambitie van 130 gr/km in 2015.
Cleaner Car Contracts maakt de vraag naar zuinige zakelijke automodellen
zichtbaar. De voordelen voor klimaat en milieu zijn duidelijk, maar ook de
bedrijven en de berijders profiteren. Zuinige leaseauto's verbruiken immers
een stuk minder brandstof en zijn fiscaal aantrekkelijk.
In Nederland hebben Athlon Car Lease, Business Lease en ING Car Lease als
eerste leasebedrijven een contract met Natuur en Milieu ondertekend.
Antea Group leaset bij Athlon Car Lease en ING Car Lease.
De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) steunt het
initiatief.
site
http://www.cleanercarcontracts.eu
betrokkenen bij Antea Group:
Frank Winkel / Karin Bos (wagenparkbeheer)
Theo van Oosten

blad 6 van 6

