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1 Dialoog met stakeholders (4.C.1 / 4.C.2) 

Antea Group levert een actieve bijdrage leveren aan reductie van de CO2-emissie en voert 
daartoe dialogen 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 met name op CO2-reductie bij de uitvoering van projecten.  

1.1 Overheidsinstellingen  

1.1.1 Gemeente Capelle a/d IJssel 

Op 6 februari 2019 heeft een delegatie van de gemeente Capelle aan den IJssel onder leiding van 
wethouder Henriëtte Westerdijk een werkbezoek gebracht aan ons kantoor te Capelle. 

Na wederzijdse presentaties is er gesproken over de bereikbaarheid van het Rivium, de 
gedeeltelijke transitie naar woonfunctie van leegstaande kantoorpanden en de mogelijkheden 
om dit bedrijvenpark te verduurzamen. Dit heeft geresulteerd in een aantal vervolggesprekken 
bij de gemeente, waarin we onze expertise met voornoemde onderwerpen verder hebben 
toegelicht.  

1.1.2 Gemeente Almere 

Op 11 februari was er een extra bijeenkomst van de Mayor’s League of Entrepreneurs (MLE) 
geweest met als onderwerp de duurzaamheidsagenda van Almere.  

In verband met de opgave ‘verduurzaming’ vanuit het College van B&W heeft wethouder Jan 
Hoek de opdracht om een duurzaamheidsagenda voor de komende jaren op te stellen. Om hierin 
de juiste zaken op te nemen, is hij in gesprek met de grote bedrijven van Almere om te horen 
waar al dan niet de interesse- en aandachtspunten liggen wat betreft verduurzaming en circulaire 
economie.  
Hoe kunt u als Almeers bedrijf bijdragen aan deze opgave?  
Waar liggen de kansen, wat zijn uw ambities?  
Waar bent u als bedrijf al mee bezig en waar loopt u tegenaan?   

De diverse bedrijven hebben deze avond van gedachten gewisseld over de vraag hoe wij 
gezamenlijk Almere verder kunnen verduurzamen. Het project van Antea Group betreffende het 
energieneutraal maken van bedrijfsterreinen is uitgebreid besproken. 



1.1.3 Company Members Wouda Gemaal 

Op 13 maart 2019 heeft de jaarlijkse Company Membersbijeenkomst van het Woudagemaal 
plaatsgevonden. 

Dit keer stond deze in het teken van klimaatverandering en daarbij zijn wij als Antea Group in de 
gelegenheid gesteld onze ervaringen te presenteren. 

Menno Smits heeft hierbij onder andere met de dijkgraaf gesproken over de verduurzaming van 
de gemalen van het Wetterskip. 

Dit heeft ertoe geleid dat wij recent gevraagd zijn door het Wetterskip om mee te denken over 
verduurzaming van het Woudagemaal. 

2 Commitment 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 Overheidsinstellingen 

2.1.1 "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 nastreven. 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: deskundigen 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.  

2.1.2 Economic Development Board Almere (EDBA) 

Sinds een aantal jaren is onze CEO Menno Smits member van de EDBA, het Economic 
Development Board Almere. 

Het doel van deze board is het ontwikkelen van (duurzame) initiatieven die bijdragen aan de 
werkgelegenheid binnen Almere.  

Binnen het board is Menno voorzitter van het cluster Duurzaamheid. Dit jaar zijn er, onder 
voorzitterschap van burgemeester Franc Weerwind van Almere, diverse bijeenkomsten geweest 
(april, juni, juli, september). 

Verder is er binnen het cluster dit jaar een aantal initiatieven opgestart. Dit heeft geleid tot een 
subsidie traject voor circulaire projecten binnen Almere. Het bedrijf “de vijfhoek” heeft deze 
subsidie in de wacht gesleept met een project voor recyclebaar beton. 

Daarnaast is er een congres georganiseerd waarin Gunter Pauli een aantal circulaire opties voor 
de stad heeft ontwikkeld. Deze opties worden door de gemeente in de komende jaren verder 
uitgewerkt.  

2.2 NGO's 

2.2.1 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. Dit initiatief 
heeft in 2018 geen actief vervolg gekregen. 

Site 
http://www.cleanercarcontracts.eu

http://www.cleanercarcontracts.eu/


Contactgegevens 
Monitorweg 29 
1322 BK  ALMERE 
Postbus 10044 
1301 AA  ALMERE 

E. theo.vanoosten@anteagroup.com 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 


