
KERNTHEMA VI
MILIEU, GRONDSTOFFEN, 

ENERGIE EN EMISSIES

Dit kernthema ‘milieu, grondstoff en, energie en emissies’ 

geeft de gevolgen van de activiteiten van Aqualectra weer 

rondom dit onderwerp. Onder dit thema is het CO2 certifi -

caat, prestatieladder niveau 3 geborgd.

ENERGIENEUTRALE 

BEDRIJFSVOERING

Aqualectra heeft zich ten doel gesteld om eind 2025 

energieneutraal te willen produceren. Om dit plan te kun-

nen realiseren is het van groot belang in kaart te brengen 

wat deze term eigenlijk behelst. 2016 staat in het teken 

van het maken van een plan van aanpak, deze kan mo-

gelijkerwijs worden vormgegeven als stageopdracht voor 

een examenkandidaat op HBO niveau.

Deze opdracht is ingevuld middels een stageopdracht 

door een stagiair van de technische bedrijfskunde In-

Holland. De stageopdracht lijkt lastig te vatten in een 

PvA (plan van aanpak), de stagiair heeft diverse MVO 

opdrachten in het verleden uitgevoerd, buiten de kaders 

denken blijkt een lastige opdracht. Er is verder informa-

tie ingewonnen via één van onze systeempartners. Zij 

geven aan een totaalpakket te kunnen bieden voor een 

energieneutrale bedrijfsvoering. Na het aanleveren van 

de huidige gegevens blijkt dit echter voor deze partij 

geen haalbare businesscase. We zullen dit project blij-

ven monitoren. Voor 2017 zullen we eerst kijken naar het 

klimaatbeheerssysteem om deze te optimaliseren.

Verwarming gebouwen: Het reductiepotentiaal ligt in de 

optimalisatie/vervanging van het huidige klimaatsysteem. 

Hierbij wordt zowel gekeken naar de mogelijke vervan-

ging van de CV-ketels als het gebouwbeheerssysteem. 

Hier voor zal in 2017 beeldvorming plaatsvinden en daar-

op volgend actie worden ondernomen.



DOELSTELLING BEHAALD

Aqualectra heeft haar reductiebeleid gericht op het structureel verminderen 

van CO2-uitstoot binnen scope I en II. Dit zijn directe emissies die betrek-

king hebben op het gasverbruik om de gebouwen te verwarmen en de 

verkeersbeweging van ons wagenpark. En het betreft indirecte emissies 

die betrekking hebben op het elektriciteitsverbruik, de zakelijke vliegreizen 

en het zakelijk verkeer met privéauto’s.

Binnen scope III zijn overige indirecte emissies opgenomen die het gevolg 

zijn van onze activiteiten, maar voortkomen uit bronnen die geen eigendom 

van het bedrijf zijn noch onder het beheer van het bedrijf vallen. Waar mo-

gelijk en wenselijk worden ambities beschreven die betrekking hebben tot 

scope III, maar deze vallen echter buiten de scope van het certifi ceren op 

niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

Binnen scope I is totaal een reductie van 12.7 ton CO2 gereduceerd ten 

opzichte van 2015, dit is een gerealiseerde reductie van 9,4%.

Binnen scope II is totaal een toename van 6.3 ton CO2 ontstaan ten op-

zichte van 2015, dit is komt neer op een toename van 38,4%.

Totaal hebben we als resultaat een reductie van 4.2% ten opzichte van 

2015.

Met als uitgangspunt de doelstelling om 2,5% uitstoot van CO2 te redu-

ceren, voor de duur van 5 opvolgende jaren, heeft Aqualectra, met een 

reductie van 4.2%, de doelstelling voor 2016 weten te realiseren. In ver-

gelijking met het basisjaar 2011, heeft Aqualectra een reductie van 44,9% 

weten te behalen, wat volledig te danken is aan haar weloverwogen, duur-

zame beleidsvoering.

Voor 2017 is de hoofddoelstelling om alle gegevens rondom de CO2-pres-

tatieladder volledig te laten integreren met de MVO-prestatieladder.



Leaseauto’s (Scope I)

25% minder verkeersbeweging in deze categorie. De grootste 

oorzaak voor deze daling is te zien in de projectmatige verkeers-

bewegingen waar ruim 40% minder kilometers gemaakt.

Huurauto’s (Scope I)

In 2016 is vaker voor de huurauto gekozen. Ten opzichte van 

2015 is dit ca 20% meer. Hierdoor zijn er meer verkeersbewe-

gingen geweest dan in 2015. 

Verwarming Gebouwen (Scope I)

Door een beperking in ons klimaatbeheersysteem is er zowel 

in 2015 als in 2016 een deels handmatige beheersing van het 

klimaat uitgevoerd. In tegenstelling met 2015 is er voor 2016 als 

resultaat een toename van 10% in uitstoot is terug te zien.

Elektriciteit (Scope II)

De groei in 2016 met een totaal verbruik van elektriciteit op 

270.000 kWh wordt voornamelijk veroorzaakt door de Flemings-

traat 48.

Zakelijk Vliegverkeer (Scope II)

In 2016 is er een grote toename via vliegverkeer waargenomen. 

Waar in de afgelopen jaren 1500 zakelijke km. normaal was, is er 

in 2016 ruim 30.000 km zakelijk vliegverkeer afgelegd. De uit-

stoot is fl ink toegenomen naar 5,9 ton CO2.

Zakelijk Verkeer Prive Auto’s (Scope II)

Ondanks de maatregelen is er een toename zichtbaar van ruim 

20%. De privé auto’s is echter zuiniger en milieuvriendelijker 

geworden, zien we dat de uitstoot niet evenredig is gestegen. De 

uitstoot is ten opzichte van 2015 met ca 12% gestegen.



NEDERLAND CO2 

NEUTRAAL
Aqualectra volgt haar eigen weg met als doel een verbeterde leefomge-

ving maar tegelijkertijd een effi  ciëntere en eff ectievere organisatie met 

een gezonde toekomst. Deze manier van bedrijfsvoering zorgt voor con-

tinuïteit op de korte en lange termijn en is goed voor onze medewerkers 

en onze omgeving. Deze zorg is er al jaren; de laatste jaren komt daar 

steeds meer zorg en aandacht bij voor een milieubewuste manier van 

werken. 

Door veelal projectgerelateerde initiatieven, worden deelnamemogelijkheden 

voor Aqualectra beperkt. Omdat Aqualectra geen voordeel uit gunning en/of 

projecten haalt, ligt het voor de hand een initiatief te benaderen dat iets breder 

dan de sector kijkt. Daarom is gekozen voor aansluiting bij het initiatief ‘Neder-

land CO2 Neutraal’. Binnen dit initiatief zijn zowel bedrijven binnen de sector, 

waarin Aqualectra opereert, als buiten de sector actief.

Vanuit de behoefte, om onze kennis te vergroten en te delen op het gebied 

van CO2-reductie, hoopt Aqualectra via dit initiatief haar beleid op op het ge-

bied van duurzaamheid en CO2-reductie te kunnen optimaliseren. Mede door 

de praktijkvoorbeelden en ontwikkelingen, kunnen wij inspiratie opdoen en 

waar mogelijk andere deelnemers inspireren.

Flemingstraat 25, een extra productielocatie aangekocht in 2016. De CO2-uit-

stoot is direct opgenomen in het resultaat over 2016. De directe impact op de 

CO2-uitstoot in 2016 zal minimaal zijn, maar mogelijk voor 2017 kan dit wel 

een zichtbare toename van de uitstoot betekenen.



WATERVERBRUIK STABIEL

Naast de gebruikelijke sanitaire voorzienin-

gen voor persoonlijke doeleinden, wordt er 

binnen Aqualectra geen water gebruikt in het 

dagelijkse productieproces. Duurzamer wa-

tergebruik en –beheer lijkt vooralsnog niet 

voldoende noodzaak te creëren voor maat-

regelingen en besparende alternatieven. Het 

waterverbruik over 2016 is in de  lijn der ver-

wachtingen, met 5,1 m3 per werknemer ligt 

het verbruik onder het gemiddelde (landelijk 

gemiddelde is ruim 10 m3 per werknemer). 

De trend over voorgaande jaren laat zien dat 

we een stabiel waterverbruik hebben tussen 

de 5 m3 en 6 m3.



FOLLOW-ME TO PAPERLESS

Halverwege 2016 hebben we de 20 Kyocera multifunctionals vervan-

gen door 12 nieuwe Konica Minolta machines en maken we nu gebruik 

van “Follow-me” en een centrale “Ysoft SafeQ”-printserver.

Dit houdt in dat de printopdrachten door de server worden aangenomen en 

in een wachtrij worden geplaatst. De opdrachten van een gebruiker worden 

pas afgedrukt wanneer deze gebruiker zich persoonlijk op één van de grote 

machines aanmeldt. Er is o.a. vanwege wettelijke bepalingen gekozen om 

op deze manier beveiligd te printen. Daarnaast stelt deze software ons in 

staat om printopdrachten te kunnen monitoren, tellingen bij te houden en 

statistieken te genereren. Zo krijgen wij een duidelijk beeld wat er in de or-

ganisatie op dit gebied speelt en hoe we met elkaar de ingeslagen weg naar 

een “Paperless 2025” kunnen bewandelen.

In 2016 hebben we het papierverbruik maandelijks onder de aandacht ge-

bracht met als doel bewustwording te creëren dat het printen van papier niet 

altijd noodzakelijk is. Doelstelling voor 2017 is kritisch naar de processen te 

kijken of er gedigitaliseerd kan worden en of het printgedrag nog verder gere-

duceerd kan worden. 

GLASAFVAL RECYCLEN

IS EEN GOEDE ZAAK

Het milieu is belangrijk. Naast alle acties die

wij als maatschappelijk verantwoord bedrijf al

inzetten om onze footprint te verkleinen, staat

er sinds kort een glasbak in de kantine. Hierin

kan al het glasafval van de pauze gedepo-

neerd worden. Het afval wordt weggegooid in 

een grote container. Deze wordt eens per 4 

weken geleegd door GP Groot. Zo dragen wij 

bij aan de recycling van glasafval.



HET NIEUWE RIJDEN

Het brandstofverbruik wordt in be-

langrijke mate bepaald door de ma-

nier waarop je als automobilist met 

je auto omgaat. Door net een beetje 

anders te rijden dan je gewend bent, 

kun je tot wel 20% op het brandstof-

verbruik besparen. De gemiddelde 

besparing is ongeveer 10%. Dat 

levert niet alleen fi nancieel voordeel 

op, maar ook een vermindering van 

de uitstoot van broeikasgassen en 

schadelijke stoff en.

Daarnaast draagt Het Nieuwe Rijden 

bij aan grotere verkeersveiligheid, 

meer rijcomfort en vermindert het 

schade en onderhoud aan je auto of 

voertuig


