6	
  Participatie	
  
Om goed invulling te kunnen geven aan het reductie beleid is het belangrijk op de
hoogte te zijn van hetgeen gebeurt in zowel de eigen sector als in de directe
omgeving..
Abeko blijft op de hoogte van verschillende sector- en keteninitiatieven doordat ze
zijn aangesloten bij diverse brancheverenigingen, belangenbehartigers, door actief
deel te nemen aan verschillende werkgroepen en initiatief te nemen door
energiereductie en CO2 emissie (internationaal) op de agenda te plaatsen.
Meer informatie over de activiteiten en deelnames aan initiatieven worden in dit
hoofdstuk toegelicht

6.1 Budgetten
Met ingang van 2014 is er budget vrijgemaakt om invulling te kunnen geven aan
maatregelen die volgen uit de CO2 prestatieladder. Binnen Abeko wordt niet gewerkt
met een apart budget systeem, wanneer maatregelen nodig zijn, o.a. ten behoeve
van de CO2 Prestatieladder, dan wordt hier geld voor beschikbaar gesteld.
Maatregelen waarvoor dit geld ingezet kan worden zijn bijvoorbeeld aanpassingen
aan de centrale verwarming van het kantoor in Beverwijk, maar ook het beschikbaar
hebben van budget voor training, deelname aan seminars met het thema duurzaam
ondernemen, deelname aan initiatieven en de SKAO.

6.2 Voorvarend besparen (1.D.1)
Binnen de baggerwereld is een bekend initiatief om het verbruik van gasolie te
reduceren ‘voortvarend besparen’. Abeko is bekend met dit initatief, maar sluit zich
op dit moment nog niet aan. De reden hiervoor is dat er momenteel onderzocht wordt
of de schroef van de Contender wordt aangepast om een reductie te van
energieverbruik te kunnen behalen en flexibeler te kunnen manoeuvreren.
Ondertussen zal de website van voortvarend besparen regelmatig worden bezocht
om op de hoogte te blijven van de stand van zaken.
Meer informatie over dit initiatief is te vinden op de website:
http://www.voortvarendbesparen.nl/

6.3 CEDA
Abeko is lid van Central Dredging Association. Deze branchevereniging biedt een
onafhankelijk platform aan alle betrokkenen die in elke vorm van activiteit met
betrekking tot bagger- en waterbouwwerken kennis kunnen uitwisselen . Daarnaast
verspreid CEDA kennis en informatie over alle aspecten van baggeren en
waterwerken.
Door het lidmaatschap bij CEDU blijft Abeko op de hoogte van initiatieven in de
sector en op de (internationale) markt.
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6.4 Deelname SKAO
Deze rapportage is geschreven in het kader van het CO2 Bewust certificaat en het
daarbij behorende handboek CO2 Prestatieladder. Achter dit handboek zit de
stichting de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).. De
CO2- Prestatieladder richt zich voornamelijk op energiebesparing, het efficiënt
gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Door deelname
aan de CO2 Prestatieladder en het jaarlijks bijhouden hiervan wordt actief Abeko
gestimuleerd in het reduceren van de CO2- emissie. Daarnaast is iedereen die
meedoet aan de CO2 Prestatieladder verplicht hierover te communiceren, hierdoor
ontstaat de mogelijkheid om bij bedrijven in de sector informatie op te doen over de
genomen initiatieven zowel bedrijfsbreed als op de projecten. Dit bied ook de
mogelijkheid aan te sluiten bij een initiatief dat aanspreekt.
Meer informatie over de SKAO en de CO2- Prestatieladder is te vinden op de
website: http://skao.nl/

6.5 Deelname cursus Stichting Stimular (2.D.1)
Eind 2013 heeft de QHSE manager van Abeko deelgenomen aan een cursus om
meer kennis inzicht te verkrijgen in de eisen uit de CO2- Prestatieladder en de daaruit
volgende maatregelen.
Meer informatie over de cursus is te vinden op de website
http://www.stimular.nl/co2footprint
6.6 KVNR (3.D.1)
Abeko is ook lid van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR). De
KNVR is de belangenbehartiger van deze energieke en innovatieve bedrijfstak en
vertegenwoordigt vrijwel de gehele Nederlandse zeevaartsector.
Een belangrijke misse van de KVNR is het verbeteren van de milieuprestaties van de
Nederlandse vloot.
Aangesloten werkgroep LNG (nieuwbouw en retrofit) en scrubbers, deze werkgroep
richt zich op de reductie van CO2 uitstoot. Deze werkgroep is nieuw opgericht en
heeft in januari de eerste bijeenkomst gehad. Abeko zal zich vanaf de eerste
volgende bijeenkomst actief gaan mengen in deze werkgroep.
Meer informatie over KVNR en de activiteiten zijn te vinden op de website:
http://www.kvnr.nl/home

6.7 Lidmaatschap KAM contact groep (3.D.1)
De KAM contactgroep is een vereniging, opgericht met als doel informatie
uitwisseling te laten plaatsvinden op het vlak van kwaliteit, arbo en milieu tussen de
leden door middel van o.a. bijeenkomsten en workshops. Deze contactgroep wordt
gefaciliteerd door KWA Bedrijfsadviseurs B.V. in Amersfoort.
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De CO2 Prestatieladder en reductie in CO2- emissie zijn onderwerpen die regelmatig
terugkeren op de agenda.
Meer informative over de KAM contactgroep is te vinden op de website:
http://www.kamcontact.nl/

6.8 Greenbiz (3.D.1)
Het kantoor en de werkplaats van Abeko zijn gelegen op het bedrijventerrein
Kagerweg-Oost. Ondernemers op dit bedrijventerrein hebben het Greenbiz initiatief
opgezet, met als doel het meest duurzame bestaande bedrijventerrein van
Nederland te worden.
Regelmatig worden er vanuit Greenbiz activiteiten georganiseerd, zoals onder
andere het kijkje in de keuken nemen bij collega ondernemers. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om bij andere lokale ondernemers direct te zien hoe zij onder andere
met duurzaamheid vraagstukken omgaan.
Vanuit deze werkgroep wordt actief gezocht naar mogelijkheden om energie en dus
CO2 te reduceren binnen de bedrijven op het bedrijven terrein. Alhoewel dit buiten de
sector van Abeko valt, is het belangrijk ook naar de directe omgeving te kijken welke
mogelijkheden er zijn voor energie reductie.
Naast het heden is het belangrijk vooruit te kijken, daarom wordt regelmatig
deelgenomen aan duurzame bedrijvendagen voor scholen. Abeko zal hier ook
aanwezig zijn.
Meer informatie over Greenbiz is te vinden op de website: http://www.milieudienstijmond.nl/actueel/projecten-0/greenbiz-beverwijk/
6.9 EMSAGG (3.D.1)
Abeko is actief lid van de branchevereniging European Marine Sand And Grind
Group (EMSAGG). De EMSAGG is een onafhankelijke instantie die samen met
belanghebbenden uit de hele industrie, zoals baggeraars, Europese overheden en
agentschappen, toezichthouders, economen, resource planners, milieu-instanties en
zowel academische- als onderzoeks- instellingen ruimte biedt voor onder andere de
uitwisseling van ideeën, informatie en ervaringen in heel Europa.
Om aan de toekomstige vraag van zand en grind te kunnen blijven voldoen is een
belangrijk thema op de agenda van EMSAGG duurzame ontwikkeling en
verantwoord beheer op Europees niveau.
Abeko is initiatiefnemer om energiereductie en CO2 emissie op de agenda van de
EMSAGG te plaatsen waardoor het onderwerp internationaal binnen de eigen sector
op vast op de agenda komt. Doel hiervan is het onderwerp bespreekbaar te maken
en gezamenlijk actief op zoek te gaan naar reductiemogelijkheden.
Meer informatie over EMSAGG en de activiteiten zijn te vinden op de website:
http://www.ciria.com/emsagg/index.html
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