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CO2 uitstoot wordt verdeeld in drie categorieën. Direct, indirect en
overig. 

  
Onder de directe uitstoot valt alle uitstoot door de organisatie, zoals
gasgebruik en het eigen wagenpark. 

  
Indirect is de uitstoot die ontstaat door opwekking van elektriciteit.
Zoals uitstoot van de centrale die elektriciteit opwekt.  
 
Onder overig valt uitstoot die ontstaat als gevolg van activiteiten van
Trebbe maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van
Trebbe zijn. Zoals bijvoorbeeld woon-/werkverkeer met vervoer van
onze medewerkers.

 

2010 - 2017
 

Het verloop

Verdeling CO2 uitstoot

Toegepaste reductie-maatregelen

Ten opzichte van 2010 is de totale CO2 uitstoot met 24,1%
gedaald.

 

24,1%
 

De grootste daling, tussen 2013 en 2014, is bewerkstelligd
door op alle projecten gebruik te maken van groene stroom
en de inzet van steeds zuinigere en milieuvriendelijkere
leaseauto's. Hierdoor zette de daling in 2016 door en bleef de
uitstoot in 2017 gelijk.

 

Windkracht 220
toegepast voor elektra
bij bouwplaats De
Trefkoel

Lease-auto's met
label A, B of C en
max. uitstoot 160
gr/km

Fietsplan voor
medewerkers
woonachtig straal
15km werkplek

Videoconference

Toiletruimtes
kantoren voorzien
van automatische
lichtschakelaars

2012 - 2013
 Op alle nieuwe

projecten 20%
groene stroom

2014

Zeer goede
isolatie kantoor
Enschede,
uitgevoerd tijdens
verbouwing

Nieuw ingezette
 lease-auto's
lagere uitstoot.

Gebruik van Raab
Karcher GreenWorks
op een aantal
projecten

2015

Dak van
timmerwerkplaats
voorzien van
zonnepanelen

Op alle nieuwe
projecten 40%
groene stroom

Kantoren
Enschede en
Zwolle 100%
groene stroom

CO2 uitstoot per miljoen omzet

2016
Op alle nieuwe
projecten 100%
groene stroom

Kantoor in Zwolle
volledig voorzien
van LED-verlichting
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Indirect Direct Overig
 

2017
 Kantoren en werkplaats

aan Kanaalstraat zijn
volledig voorzien van
LED-verlichting

 
177 woningen
gerealiseerd met een
EPC van 0,0 of minder

 

Stap gemaakt van
trede 3 naar trede 4 op
de CO2 prestatieladder

 

Diverse projecten
20% groene stroom.
Evenals de kantoren
Zwolle en Enschede

 

Ontwikkeling van
energieneutrale
woningen 

 

Twee energiezuinige
keten aangeschaft

 



Bij Trebbe is CO2 reductie gelijk aan de energiereductie.

De doelstellingen

Reductiemaatregelen 2018
 

De grootste uitstoot wordt veroorzaakt door
het wagenpark en elektraverbruik. De
prioriteit ligt dan ook op reductie in deze
gebieden.

Voor de lease-auto geldt een jaarlijkse
reductie van 5%. Daarnaast verhogen van
hybride en elektrische auto's.

Aandacht voor zuinige(re) computers,
laptops en randapparatuur.

Zonnepanelen werkplaats Enschede
monitoren. Deze resultaten laten meewegen
in besluitvorming zonnepanelen op onze
kantoren.

Verdere afstemming met onze co-makers
wanneer het gaat om maatschappelijk
verantwoord ondernemen en CO2
(ketenanalyse).

Management

De verbetercyclus, op basis van de cirkel
van Deming, uit het KAM-systeem wordt
toegepast om continu te verbeteren.

Er wordt intern en extern op regelmatige
basis gecommuniceerd. Op projectbasis
en corporate. Zowel digitaal, mondeling
als hardcopy.

 

Participatie / initiatieven
Om duurzaamheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen een prominente plek binnen ons
bedrijf te geven nemen we actief deel aan verschillende werkgroepen en initiatieven.

Stichting Pioneering. Thema's
vernieuwing van technologie en
duurzaamheid

Lente-akkoord; Thema's
energiezuiniger bouwen.

Platform Zeer Energiezuinige
Nieuwbouw. Thema's zeer
energiezuinig bouwen en de
klantwens

Certificering FSC & PEFC
certificering van duurzaam
bosbeheer en de handelsketen

Stuurgroep MVO & Duurzaamheid 
Thema's MVO en duurzaamheid
binnen de organisatie stimuleren.
Advies over doelen en bewaken
van ambities

Team standaardisatie bouwplaats.
Thema's afvalreductie en
duurzame bouwplaats

BasisWonen & HoogWonen;
woonconcepten waarbij
energiezuinigheid vanzelfsprekend
is. Van EPC 0,4 en lager

Masterclass cyclus bouw 
Met 3 andere bouwbedrijven
verzorgen van masterclasses
aan Saxion Hogeschool
Enschede. Thema's o.a. lean,
BIM en verduurzaming

Certificering ISO14001 een
internationaal geaccepteerde
norm die aangeeft waaraan een
goed milieumanagementsysteem
moet voldoen

Deelname Bewuste Bouwers.
Drie bouwplaatsen zijn
aangemeld. Doel is
professionaliteit zichtbaar maken
en imago verbeteren.

BestaandWonen; concept voor
verduurzaming van bestaande
woningen, met oog voor comfort
en betaalbaarheid bewoenrs

Transformatie en functiewijziging
van panden. Door de panden een
nieuwe functie te geven, kunnen  ze
weer jaren functioneel geëxploiteerd
worden.

De meeste CO2-emissie vindt plaats tijdens de gebruiksfase van
een woning.  In 2018 wil Trebbe minimaal 40 energieneutrale of
notaloze woningen realiseren.

 

In 2018 moet de CO2 uitstoot per miljoen omzet lager zijn dan
die van 2017.

 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt gebruik
gemaakt van 100% groene stroom, uit
Nederlandse energieprojecten, op al onze
bouwplaatsen en kantoren

 

Stichting Anne. Bevorderen van
verduurzaming van woningen en
gebouwen in het algemeen en
NOM woningupdates in het
bijzonder. 

 
Het Technologie Cluster (TNO)

 Kansen voor een Circulaire Economie
(CE) identificeren en onderzoeken.

 Wat CE voor hun organisatie betekent 
Hierbij is ook aandacht voor de wijze
waarop CE binnen het bedrijf concreet
handen en voeten krijgt. 

 

Deelname aan de Mobiliteitsbattle.
Doel van de battle is om zoveel
mogelijk CO2 te besparen. De
competitie duurt vier maanden (maart
– juni 2018) en er doen vijf
verschillende bedrijven aan mee. 

 


