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CO2-Prestatieladder: de eerste helft van 2020 
 
In maart 2020 vond het tussentijds onderzoek van de CO2-certificering op niveau 3 plaats. 
Tijdens dit onderzoek hebben wij gekeken of wij op koers liggen ten opzichte van onze 
doelstelling. Onze doelstelling: “Aberson wil 27% minder CO2 uitstoten per omgezette € in 2022 
ten opzichte van het basisjaar 2017.” 
 
Hoe verliep de eerste helft van 2020? 
De eerste helft van 2020 laat op het gebied van de algehele CO2-uitstoot een heel ander beeld zien 
dan alle voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de maatregelen die door de overheid zijn ingelast 
vanwege het COVID19 virus. Via onderstaande grafieken nemen we jullie mee in de 
energieverbruikers van Aberson. 
 
Als eerst een overzicht van de afgelopen jaren. Deze laat een daling zien vanaf 2017, ons vertrekpunt 
en ons basisjaar voor de CO2-Prestatieladder. De verwachting is dat de daling aan het einde van het 
jaar nog beter zichtbaar is gezien de maatregelen die de afgelopen maanden zijn getroffen. Meer 
informatie over deze maatregelen vind je verderop in het verhaal.  
 

 
 
Brandstof 
Vooral bij het brandstofverbruik van Aberson is een reductie te zien. Omdat we vanuit de overheid het 
advies kregen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken hebben er minimale klantbezoeken 
plaatsgevonden.  
 
Aberson had in het jaar 2019 op het gebied van brandstof een uitstoot van 153 ton. In het jaar 2020, 
weliswaar tot en met eind juni bedraagt deze uitstoot 54 ton. De corona maatregelen hebben op het 
gebied van brandstof dus zeker de uitstoot weten terug te dringen; een positief effect op de 
ogenschijnlijk negatieve gevolgen die de bouwbranche naar alle waarschijnlijkheid gaat ervaren.  
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Afbeelding :: brandstofverbruik van 01.01.2020 tm 30.06.2020 

 
 
Gas en elektra 
Ook is de verwachting dat het verbruik van elektra en gas op de verschillende locaties een flinke 
afname zal laten zien doordat er minimale bezetting op onze kantoren was in verband met het advies 
vanuit de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. De zichtbare resultaten hiervan zullen pas later 
in het jaar worden verwacht. Dit heeft te maken met de definitieve afrekeningen van de nutsbedrijven.  
 

 
Afbeelding :: elektraverbruik van 01.01.2020 tm 30.06.2020 
 

 
Afbeelding :: gasverbruik van 01.01.2020 tm 30.06.2020 
 

 
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.  
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De uitstoot van Aberson in het eerste half jaar van 2020 
 

 
 
De maatregelen die Aberson trof in het afgelopen half jaar: 

▪ 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 zijn daar nog twee 100% elektrische auto’s bijgekomen. 
 

▪ De vestiging Zwolle heeft er een drietal laadpalen bij gekregen. Hierdoor ontstaat er voor 
klanten en voor de medewerkers van Aberson meer ruimte om elektrisch te rijden. 
 

▪ Zonnepanelen: in de verlenging van het huurcontract van het pand in Breda is opgenomen dat 
het dak wordt voorzien van PV-panelen. Dit is in het jaar 2019 niet gerealiseerd, dit is 
afgelopen augustus uitgevoerd.  

 
▪ Het komende jaar wordt de lampen bij Aberson vervangen door energiezuinige lampen of 

LED. Dit is een vereiste vanuit de overheid.  
 

▪ 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. 

 
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, september 2020  
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