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Milieudoelstellingen, milieuprestaties en verbetermaatregelen zijn opgenomen in de CO2 prestatieladder
documenten.
Op 7 januari 2015 heeft ABT het certificaat voor stap 4 op de CO2-Prestatieladder behouden.
De Carbon Footprint rapportage d.d. 01-07-2015 en het Energie audit verslag d.d. 01-07-2015 zijn
geaccordeerd door de het hoger management in de kwaliteitsstuurgroep bespreking d.d. 31 augustus 2015.
Onderstaand de halfjaar rapportage over de 1ste helft 2015
Het resultaat van de CO2reductiemaatregelen worden jaarlijks
beoordeeld op de vastgestelde
doelstellingen. Dit wordt vastgelegd in
de Management Review.

Zie voor de stand van zaken van de
ketenanalyse nr. 1 woon-werkverkeer
en ketenanalyse nr. 2 Construeren met
minder staal

De uitkomst van de Energie Audit wordt
gerapporteerd in het energie audit
verslag en aan hoger management
voorgelegd.

Scope 1: Wagenpark.
Resultaat:
CO2 uitstoot wagenpark in 1ste helft 2015 was 54 ton
Reductie:
De doelstelling voor heel 2015 was om 0.32 ton te
besparen. Er is tot nu toe geen besparing bereikt.
Scope 1: Gasverbruik
Resultaat:
CO2 uitstoot gasverbruik in 1ste helft 2015 was 62 ton
Reductie:
De doelstelling voor 2015 was om 0,285 ton te besparen
door toepassing van de nieuwe geïsoleerde gevel. Deze
besparing is in het totale gasverbruik niet zichtbaar, wel
is duidelijk dat het gasverbruik per FTE met 20,8
m3/FTE gedaald is.
Verder was de doelstelling 7 ton te besparen door de
vervanging van de verwarmingsketels van het kantoor in
Velp. De verwachting is dat met het vervangen van de
ketels van het kantoor in Velp deze doelstelling gehaald
zal worden.
Scope 2: Energieverbruik
Resultaat:
CO2 uitstoot elektriciteitsverbruik in 1ste helft 2015 was
0 ton
De doelstelling voor 2015 was om 163,5 ton te
besparen. De verwachting is dat deze doelstelling
ruimschoots gehaald zal worden. Los van het gebruik
van duurzame energie uit Nederland neemt door de
diverse maatregelen het energieverbruik per FTE ieder
jaar duidelijk af. ABT maakt zich sterk om deze trend
door te zetten en continu te kijken naar nieuwe
maatregelen en verbeteringen.
Scope 3: ABT streeft ernaar de totale CO2-emissie in
2015 te hebben gereduceerd voor woon- werkverkeer
met 0,05% per fte ten opzichte van het basisjaar 2012.
ABT streeft ernaar om de komende jaren de CO2-uitstoot
te reduceren door ontwerpoptimalisatie, verbeteren
software (optimaliseren knoop geometrie en algoritme)
en uitwerken ABT-framework; waardoor specifieke
software breder en projectmatiger inzetbaar is.
Er is een lijst opgesteld van maatregelen die in 2015 en
de volgende jaren genomen moeten worden ter
beperking van de CO2 uitstoot (t.o.v. basisjaar 2012).
Met deze maatregelen wordt verwacht dat in 2015 de
reductie-doelstelling van 8% ten opzichte van 2012 zal
worden gerealiseerd.
De directie heeft de voortgang van de omschreven
doelstellingen beoordeeld. Naar aanleiding van de
directiebeoordeling is besloten het Energiemanagement
Actieplan en het Communicatieplan in 2015 geen
aanpassingen behoeven.
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Sector- en keteninitiatieven zijn besproken in de kwaliteitsstuurgroep vergadering met de Algemene
Directie
ABT breed:

De nog op te zetten ABT overkoepelende duurzaamheidswerkgroep.

ABT C:

Duurzaam construeren:
- Duurzaam materiaalgebruik
- Hergebruik bestaande gebouwen
- Industrieel, flexibel en demontabel - bouwen
- “Ranking the projects” op kg CO2
- Voorselecteren op de toekomst
- Van lineaire naar circulaire ketens.
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