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CO2-Prestatieladder: de eerste helft van 2019 
 

In april 2019 behaalde Aberson de CO2-certificering op niveau 3. In de certificering werd de 

volgende doelstelling gesteld: “Aberson wil 27% minder CO2 uitstoten per omgezette € in 2022 

ten opzichte van het basisjaar 2017.” 

 
Hoe verliep de eerste helft van 2019? 
De eerste helft van 2019 laat een vergelijkbaar beeld zien ten opzichte van 2018. Er is een aantal 

maatregelen ingezet, waarvan de zichtbare resultaten pas later in het jaar worden verwacht. Dit heeft 

te maken met de definitieve afrekeningen van de nutsbedrijven. Op basis van de ingezette 

maatregelen heeft Aberson er alle vertrouwen in dat de doelstelling wordt gehaald. 

 

In 2018 was al een reductie geconstateerd van ruim 15%, gerelateerd aan omgezette €. Dit is een 

hele grote sprong in het 1e jaar. De verwachting is dan ook niet dat deze enorme stijging doorzet. De 

CO2-uitstoot in het eerste half jaar van 2019 ligt op hetzelfde niveau als 2018.  

 
De uitstoot van Aberson in het eerste half jaar van 2019

 
 
De maatregelen die Aberson trof in het afgelopen half jaar: 

▪ Vervanging van de CV-ketel door een energiezuinig exemplaar.  

▪ Elektrisch rijden: het ingezette leasebeleid zorgt ervoor dat de mogelijkheid bestaat om 

volledig elektrisch te gaan rijden. Inmiddels is één van de auto’s vervangen door een 100% 

elektrische auto. Het komende jaar komen daar nog minimaal twee 100% elektrische auto’s 

bij.  

▪ Zonnepanelen: in de verlenging van het huurcontract van het pand in Breda is opgenomen dat 

het dak wordt voorzien van PV-panelen. Naar verwachting worden deze panelen eind 2019 

geplaatst. 

▪ De komende jaren worden kapotte lampen vervangen door energiezuinige lampen of LED. 

▪ We stimuleren de medewerkers van Aberson om energiebewust te handelen. Computers, licht 

en airco uit te schakelen bij vertrek en te rijden volgens het ‘nieuwe rijden’- principe (snel 

opschakelen bij lage toeren, auto laten uitrollen). Ook vragen we medewerkers waar zij zelf 

kansen zien om CO2-uitstoot te verlagen binnen onze organisatie. 
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Duurzame ambities en de klanten van Aberson 

Bij klanten wordt steeds meer bekend dat Aberson CO2-gecertificeerd is. Met name door onze 

contractpartners worden we nu gevraagd onze CO2-doelstellingen en de resultaten met hen te delen. 

We nemen het mee in onze presentaties bij klanten en benoemen bewust onze duurzame ambities. 

Bij klantgesprekken maken we bekend dat we CO2-gecertificeerd zijn.  

 

 

Zwolle, sept 2019  

 

 


