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1 Dialoog met stakeholders (4.C.1 / 4.C.2) 

Antea Group levert een actieve bijdrage aan de reductie van de CO2-emissie en voert daartoe 
dialogen met overheidsinstellingen en met NGO's, beide minimaal twee keer per jaar. 
 
(Een NGO (Non-Governmental Organization) is een organisatie die onafhankelijk is van de 
overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. 
Over het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen van 
milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of het bevorderen van de mensenrechten.) 
 
De te kiezen overheidsinstellingen en NGO's hebben een onafhankelijke positie t.o.v. Antea 
Group. De dialogen richten zich met name op CO2-reductie bij de uitvoering van projecten.  
 

1.1 Overheidsinstellingen 

1.1.1 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Voor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert Antea Group gesprekken en bespreekt 
initiatieven voor potentiële opdrachten voor verduurzaming cultureel erfgoed, met name gericht 
op de verduurzaming van kerken. Antea Group legt relaties met Rijksvastgoedbedrijf, het 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Atelier Rijksbouwmeester. 
 
Verduurzaming is een belangrijk thema voor culturele erfgoed objecten. De meeste van kerken 
zijn actief met allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Maar het bijzondere karakter van deze 
monumenten maakt dat ze voor een deel niet uit de voeten kunnen met reguliere 
duurzaamheidstoepassingen. De bijzondere kerkgebouwen vragen om innovatieve 
energieoplossingen mét ontwerpkwaliteit. Antea Group beheerst  

1.1.2 Rijkswaterstaat  

Antea Group deelt praktijkervaringen rondom duurzaamheid op het gebied van inkopen en 
aanbesteden. De combinatie van experts van zowel Antea Group als Rijkswaterstaat zorgt voor 
kennisdeling binnen de organisaties. De kennis draagt bij aan de ontwikkelingen en innovaties 
voor duurzaamheid van inkopen en aanbesteden. 
 
Voorbeeld van de kennisdeling is de deelname van Antea Group aan congressen. Het congres van 
‘Gamechangers’ in de sector bouw waar gesproken wordt over de Aanpak Duurzaam GWW 
(Grond Wegen en Waterbouw). Daarnaast wordt ook les gegeven door experts van duurzaam 
inkopen waarbij CROW, het kennisinstituut voor  infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en 
vervoer, en werk en veiligheid, deelneemt. 

 

1.1.3 Gemeente Nunspeet 

De gemeente Nunspeet en Antea Group zien samen kansen voor duurzaamheidsdiensten gericht 
op circulariteit. Door warmte contacten en een goede relatie verstandhouding wordt kennis 
gedeeld en potentiële kansen besproken. Dit leidt tot een product naar behoeften van de 
beheerorganisaties van gemeenten.  
 



 

 

Een kans en waar kennis voor wordt gedeeld is een grondstofstromen analyse. Het inzichtelijk 
maken van de kwantitatieve hoeveelheden van diverse grondstoffen is een waardevolle 
ontwikkeling voor het CO2 reductiebeleid van gemeenten.  
 
Een andere kennisdeling bevindt zich op het vlak van de verduurzaming van openbare verlichting 
door smart-datamanagement. Antea Group bezit de benodigde kennis om door smart-
datamanagement een product te realiseren die optimalisaties uitvoert wat leidt tot 
energiebesparing.   

2 Commitment aan CO2 emissie-
reductieprogramma (5.C.1 / 5.C.2) 

Antea Group committeert zich aan de volgende CO2 emissie-reductie programma's verdeeld naar 
overheid en NGO's.  
 

2.1 Overheidsinstellingen 

2.1.1 Circulair Friesland 

Als lid van Vereniging Circulair Friesland is Antea Group regelmatig aanwezig bij voor de leden 
georganiseerde evenementen. Dit heeft ertoe geleid dat Antea Group gevraagd is om voor de 
Vereniging Circulair Friesland een routekaart op te stellen in samenwerking met de leden. De 
routekaart zal een weergave zijn van de transitie naar duurzame en slimme mobiliteit in 
Friesland.  
 
Daarnaast denkt Antea Group mee over de strategie van deze vereniging binnen het speelveld 
van het Friese Ecosysteem: hoe kan de transitie naar een circulaire economie gefaciliteerd en 
versneld worden. 

2.1.2 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Voor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert Antea Group gesprekken en bespreekt 
initiatieven voor potentiële opdrachten voor verduurzaming cultureel erfgoed, met name gericht 
op de verduurzaming van kerken. Antea Group legt relaties met Rijksvastgoedbedrijf, het 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Atelier Rijksbouwmeester. 
 
Verduurzaming is een belangrijk thema voor culturele erfgoed objecten. De meeste van kerken 
zijn actief met allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Maar het bijzondere karakter van deze 
monumenten maakt dat ze voor een deel niet uit de voeten kunnen met reguliere 
duurzaamheidstoepassingen. De bijzondere kerkgebouwen vragen om innovatieve 
energieoplossingen mét ontwerpkwaliteit. Antea Group beheerst  
 

2.2 NGO's 

2.2.1 MVO Nederland 



 

 

Antea Group is al jaren lid van en betrokken bij MVO Nederland, een beweging van ondernemers 
in de nieuwe economie (klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens). In 2020 
hebben meerdere gesprekken met MVO Nederland plaatsgevonden, waarin we de 
mogelijkheden hebben verkend voor meer diepgang en bredere inzet van dit netwerk.  
 
Hierbij is onder andere het 1001dagenplan van Antea Group besproken, waar kansen liggen, 
welke trends er zijn op verduurzaming, waar uitdagingen van andere stakeholders liggen en waar 
overlap is. Concreet wordt de samenwerking, via MVO Nederland, vanuit meerdere sectoren op 
het vlak van Science-Based Targets en kennisdeling met betrekking tot vraagstukken rondom 
verduurzaming van mobiliteit momenteel verder verkend. 
 
Daarnaast heeft Antea Group aan meerdere kennisdeelsessies van MVO Nederland 
deelgenomen, onder andere een Science-Based Targets webinar en een deep dive rondom het 
creëren van draagvlak voor verduurzaming binnen organisaties. Deze laatste is zeker in het kader 
van elektrificeren van het wagenpark, maar ook andere onderdelen van het 1001dagenplan, 
relevant. 

2.2.2 SDG Nederland 

Op 18 juni 2020 heeft Antea Group deelgenomen aan de sessies omtrent vernieuwing van SDG 
Nederland. In de break-out sessies rondom actiegerichtheid, zijn we de dialoog aangegaan met 
andere stakeholders (overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen etc.) over hoe elke partij bij 
kan dragen aan de SDG’s (o.a. aan klimaatactie) en hoe dit verder vorm kan worden gegeven.  
 
Per augustus 2020 is Antea Group lid van SDG Nederland. De verwachting is dat vanuit dit 
lidmaatschap komende jaren meerdere dialogen met overheden en NGO’s zullen worden 
gevoerd.  Onze duurzame bedrijfsstrategie is kenbaar gemaakt bij MVO Nederland en is vindbaar 
op hun website: https://www.sdgnederland.nl/user/agnederland/.  

https://www.sdgnederland.nl/user/agnederland/


 
 
 

 

Contactgegevens 
Monitorweg 29 
1322 BK  ALMERE 
Postbus 10044 
1301 AA  ALMERE 
   
 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 
 
Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan 

tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag en 

de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 

jaar. 
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