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Kaderinformatie 

 
 

Zoals beschreven in de het handboek van Aqualectra ‘samen zorgen voor minder CO₂’ is Aqualectra 

een producent van hoogwaardige elektrische panelen en leverancier van kennis, diensten en 
totaaloplossingen voor marktsegmenten industrie, utiliteit, voedsel- en procesindustrie, transport en 
overslag, waterbehandeling, tuinbouw en machinebouw. 
 
Vanuit onze missie waarin Aqualectra, als vooraanstaand en allround paneelbouwer, met haar 
expertise, producten en diensten aangeeft bij te willen dragen aan het succes en de continuïteit van 
haar relaties, waarbij verantwoord- en milieubewust ondernemen centraal staat, heeft Aqualectra haar 

missie willen onderschrijven met een CO₂  certificaat niveau 3.  

 
 

Verantwoording 

De directie van Aqualectra beoordeelt in samenwerking met de Lean/ CO2/ MVO werkgroep de 
gerapporteerde CO2 footprint en de houdt voortgang over de initiatieven en doelstellingen in de gaten. 
Deze worden middels notulen vastgelegd. De stuurcyclus wordt beheerd door de KAM & 
Communicatiemanager R. van Dijk, die tevens lid is van het MT en directievertegenwoordiger is voor 
de certificerende instanties. 
 
Naast de Lean/ CO2/ MVO werkgroep die bestaat uit : T. Stringer,  T. Wijnker, C. Bijvoet en voorzitter 
R. van Dijk heeft Aqualectra ook de mogelijkheid om informatie te laten toetsen via de kwaliteit overleg 
groep, bestaande uit: M. Abbink, R. Koopman, M. Timmer, E. van der Elst, P. Prins,  M. de Vries, R. 
Vos en voorzitter R. van Dijk 
 

Basisjaar en rapportage periode 

De gerapporteerde periode is gelijk aan het boekjaar. Het boekjaar voor Aqualectra loopt van 1 januari 
tot en met 31 december. De gerapporteerde periodes zijn van januari tot december van het 
desbetreffende kalenderjaar. Informatie ten behoeve van de analyse, energieaudit en/ of de 
berekening van de Carbon Footprint worden indien nodig omgerekend naar het boekjaar. Onze 
methodiek, rekenmethode en opbouw van de informatie zijn terug te lezen de documenten; 
 
 
 
 
 
 
 
De Carbon Footprint is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder 
 

Het rapport is opgesteld conform richtlijnen omschreven in het CO₂-Prestatieladder Handboek 2.2. 

Daarin is er een verdeling gemaakt van de CO₂ -emissie in drie scopes welke volgens de CO₂ -
prestatieladder weer onderverdeeld zijn in categorieën.  
 
Scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen. Aqualectra monitort haar Lease 
auto’s, de huur auto’s en de verwarming van de gebouwen. 
 
Scope II omvat de indirecte emissies die ontstaan voor eigen gebruik van de bedrijfsvoering. 
Daarnaast valt het onderdeel business travel ook onder deze scope. Aqualectra monitort haar 
zakelijke vliegreizen, het zakelijk gebruik van privé auto’s en het elektriciteitsverbruik. 
 

Carbon footprint 

Carbon footprint staat synoniem voor CO₂ -voetafdruk of CO₂ -emissie-inventaris: een maat voor 

de uistoot van CO₂ als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, 

transport, productie van elektriciteit, verwarming et cetera. 

 3.B.2 Handboek samen zorgen voor minder CO₂ 

 1.A.1 Excel sheet Footprint publicatie energiestromen 
          MVO intentieverklaring 
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Vanuit onze energie audit en inventarisatie blijkt dat wij onze reductiedoelstelling van 2,5 % ten 
opzichte van vorig jaar behaald hebben. Ook hebben we een forse reductie van 42 % ten opzichte van 
ons basisjaar 2011 gerealiseerd. 
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Berekeningen scope I en scope II 

  1.A.1 Excel sheet Footprint publicatie energiestromen 

Reductie van 11,2% ten opzichte van 2013 
Reductie van 42 % ten opzicht van 2011 

Scope I 2014

Leaseauto's

Categorie Aantal liters per jaar Conversiefactor [kg/liter] CO2 [kg/jaar]

Benzine 8980,5 2,780 24965,7

Diesel 14161,4 3,135 44395,9

Aantal k ilometers per jaar Conversiefactor [kg/km]

Hybride middenklasse 81265,0 0,125 10158,1

Hybride hogere klasse 0,0 0,225 0,0

Totalen 79519,8

Huurauto's

Categorie liters per jaar Conversiefactor [kg CO2/km]CO2 [kg/jaar]

Benzine 850,0 2,780 2363,0

Diesel 213,0 3,135 667,8

LPG 0,0 0,186 0,0

Onbekend 0,0 0,210 0,0

Aantal k ilometers per jaar Conversiefactor [kg/km]

Hybride middenklasse 441,0 0,125 55,1

Hybride hogere klasse 0,0 0,225 0,0

Totalen 3030,8

Verwarming gebouwen

Categorie Nm3 per jaar Conversiefactor CO2 [kg/jaar]

Flemingstraat 48

Aardgas 25183,0 1,825 45959,0

Flemingstraat 23

Aardgas 6517,0 1,825 11893,5

Totaal 31700,0 57852,5

Totale uitstoot Scope 1

Categorie

Leaseauto's 79519,8

Huurauto's 3030,8

Verwarming gebouwen 57852,5

Totaal 140403,0

Scope II 2014

Elektriciteitsverbruik

Flemingstraat 48

Categorie kWh per jaar Conversiefactor [kg CO2/kWh]

Grijze stroom 0,0 0,455 0,0

Groene stroom (biomassa) 0,0 0,300 0,0

Windenergie 219720,0 0,015 3295,8

Totalen 219720,0 3295,8

Flemingstraat 23

Categorie kWh per jaar Conversiefactor [kg CO2/kWh]

Grijze stroom 37805,0 0,455 17201,3

Groene stroom (biomassa) 0,0 0,300 0,0

Windenergie 0,0 0,015 0,0

Totalen 37805,0 17201,3

Atlantis 37 + 43, Noord-Oost, Emmen

Categorie kWh per jaar Conversiefactor [kg CO2/kWh]

Grijze stroom 19015,0 0,455 8651,8

Groene stroom (biomassa) 0,0 0,300 0,0

Windenergie 0,0 0,015 0,0

Totalen 19015,0 8651,8

Totaal 276540,0 29148,9

Zakelijke vliegreizen

Categorie Aantal km per jaar Conversiefactor CO2 [kg/jaar]

< 700 km 1332,0 0,270 359,6

700 – 2500 km 0,0 0,200 0,0

> 2500 km 0,0 0,135 0,0

Totalen 1332,0 359,6

Zakelijk verkeer privé auto's

Categorie Kilometers per jaar Conversiefactor [kg CO2/km]CO2 [kg/jaar]

Benzine 8940,0 0,215 1922,1

Diesel 22903,0 0,205 4695,1

LPG 0,0 0,175 0,0

Onbekend 0,0 0,210 0,0

Totalen 31843,0 6617,2

Totale uitstoot Scope II

Categorie

Elektriciteitsverbruik 29148,9

Zakelijke vliegreizen 359,6

Zakelijk verkeer privé auto's 6617,2

Totaal 36125,8

TOTAAL 2014

Scope 1 140403,0

Scope 2 36125,8

176528,8
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De CO2 prestatieladder gaat voor Aqualectra tot en met niveau 3 (van 5), dit is het niveau waarvoor we 
gecertificeerd zijn. Elke invalshoek is onderverdeeld in de 5 niveaus, hoe hoger het niveau per 
invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan verkrijgen op de prestatieladder. Onze certificerende 
instantie (CI) beoordeeld ons jaarlijks op de uitvoer en implementatie van de CO2 prestatieladder 
welke resulteert in een certificaat die te vinden is op onze website, tab ‘certificaten’ 

 
De exacte eisen zijn gevat in een certificatieschema en bijbehorende checklists A, B, C en D die door 
de werkgroep zijn uitgewerkt tot concrete projecten. Per niveau wordt een portfolio bijgehouden om 
inzicht te verschaffen en de voortgang te bewaken.  

 
Jaarlijks houdt Aqualectra een zelfaudit om te onderzoeken hoe de score is per aspect. Deze zelfaudit 
wordt vervolgens gecontroleerd en getoetst door onze CI 

 

Initiatieven en budget 

Deze carbon footprint verwijst naar de informatie uit de energieaudit, de inventaisatie zoals hiervoor 
weergegeven wordt berekend in een xls. en is het uitgangspunt voor het bijstellen of vormen van ons 
reductiebeleid en doelstellingen. Aqualectra onderzoekt jaarlijks welke initiatieven verder zullen 
worden uitgewerkt en welk budget hiervoor wordt vrijgemaakt. Deze zijn gekwantificeerd in het 
document: 
 
 
 
Ieder lid van de werkgroep zal vanuit zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid binnen Aqualectra 
het uitgewerkte voorstel beoordelen en waar nodig verbetervoorstellen aandragen alvorens over te 
gaan tot implementatie. Het budget is een richtlijn om binnen te kunnen denken en werken. De 
werkgroep zal voorafgaande aan het inzetten van de gebudgetteerde middelen alsnog een ‘go’ 
moeten geven voor uitvoering. Deze maatregel past binnen de procuratie van de groep. 
 
Externe belanghebbende zijn door Aqualectra benoemd een document welke is opgesteld met 
informatie vanuit de afdeling inkoop, financiën en KAM. Deze externe belanghebbende worden op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen, voortgang en initiatieven die Aqualectra ontplooit. Deze lijst 
kan worden gewijzigd op verzoek van de organisatie zelf, een organisatie kan zichzelf aanmelden, dit 
alles kan via onze website, onderdeel nieuwsbrief. 
 
 
 
 

Onzekerheidsmarge 

Zoals aangegeven in het handboek van Aqualectra ‘samen zorgen voor minder CO2’ en ons 

energieauditverslag moeten we de gepresenteerde resultaten altijd geïnterpreteerd worden met een 
bepaalde onzekerheidsmarge. Op basis van de door Aqualectra gepresenteerde gegevens kunnen we 
stellen dat deze marge klein is. Aqualectra gaat uit van de gegevens welke zijn opgenomen in de 
financiële administratie en toetst de gegevens aan informatie die in de markt beschikbaar is. 
 
1. Er zijn geen gegevens opgeschaald, alle gegevens betreffen de 12 kalendermaanden 
 
Ad 1 Waar noodzakelijk zijn de berekende maanden door energieleveranciers teruggerekend naar 12 
maanden. 
 
2. Aqualectra ziet haar operationele boundary als haar projectgebied. Om toch een onderverdeling te 
maken tussen kantoor en werkplaatsen is er een verdeelsleutel geschat voor het energieverbruik van 
kantoor en werkplaatsen. 
 
Ad 2 Aqualectra heeft een elektriciteitsmeter en een gasmeter, waarop zowel het 
kantoor als de werkplaatsen zijn aangesloten. Kantoorwerkplekken aangrenzend of binnen de 
werkplaatsen worden door Aqualectra gezien als horende bij de werkplaatsen. Kantoor werkplaatsen 
die een ondersteunende dienst leveren zoals Inkoop, Kantine, Financiële administratie, 

 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen 

  2.C.3 Identificatie externe belanghebbende 
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Personeelszaken, KAM afdeling, ICT, Directie en vergaderruimte wordt geschat op 25% van het totale 
verbruik van locatie Flemingstraat 48 te Heerhugowaard. Deze ‘overhead’ wordt verder genoemd als 
kantoor. Overige locaties zijn volledig toe te schrijven aan projectgebied ‘werkplaats’ 
 
Een vertaalslag naar een projectenportefeuille en een gunningsvoordeel zoals aangegeven in het 

CO₂ prestatieladder handboek 2.2 is niet te maken. Aqualectra heeft niet te maken met 

aanbestedingen of andere gunningsvoordelen die rechtstreeks te herleiden zijn naar het CO₂  bewust 

certificaat niveau 3. Aqualectra heeft vanuit haar behoefte om haar MVO beleid te concretiseren op 
het gebied van planet ervoor gekozen om over te gaan tot certificering. 
 
3. De gebruikte meterstanden, opgenomen door C. Bijvoet worden niet tot achter de komma 
opgenomen. Dit zorgt voor een marginale afwijking met de aangeleverde meterstanden op de factuur 
vanuit de leverancier. Deze eigen meting worden vervolgens vergeleken met de factuurgegevens van 
de leverancier. De toegeleverde informatie van leverancier lopen over het Kalenderjaar heen. We 
gaan daarom uit van onze eigen meting en gebruiken de informatie van de leverancier om onze eigen 
meting te toetsen. 
 
4. Aqualectra bezit in zeer beperkte mate airco’s en ventilatievoorzieningen. Gezien het beperkte 
aantal en daarbij nog eens het minimale gebruik (veelal wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke 
ventilatie middels het openzetten van raampartijen) hebben wij deze emissie niet los gespecificeerd. 
Mocht Aqualectra overgaan tot uitbreiding van deze ventilatievoorziening dan zullen wij deze 
meenemen als aparte emissie. 
 

Bewustwording van en inzicht hebben in ons CO₂ -verbruik is een belangrijk onderdeel in het proces 
naar het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid is een van de zaken die hierbij op 

de agenda staan. Aqualectra wil in haar beleid rekening houden met haar CO₂ -uitstoot en hier een 

direct beleid op voeren. Onderstaande documenten vormen samen ons CO₂ managementsysteem en 
zorgen voor een continu proces van verbeteren en vernieuwen. Onze Lean Manufacturing werkwijze 
is hier een wezenlijk onderdeel in. 
 
5. Gegevens van de huurmaatschappij betreffende auto km, deze wordt middels het rekenmodel van 

de RDW omgerekend naar liters alvorens deze om te rekenen naar CO₂ -verbruik. 
 
6. Gegevens vliegbewegingen. Hier wordt uitgegaan van de gevlogen km opgegeven door de 

vliegmaatschappij om deze vervolgens om te rekenen naar CO₂ -verbruik 
 

Verklaring verbruik en reductie per Scope 

 
Binnen Aqualectra zijn er wel warmte-installaties aanwezig van wat betreft de verwarming van de 
gebouwen, maar is er verder geen intern brandstofverbruik. Er zijn geen koelvloeistoffen aanwezig.  
 
Het zakelijk verkeer is opgedeeld in gebruik van leaseauto’s en huurauto’s. De uitstoot van 
leaseauto’s valt zowel onder scope 1 als scope 3 omdat deze zowel voor woon-werk verkeer als 
zakelijk verkeer valt. Volgens het GHG-protocol kan het bedrijf zowel uitgaan van scope 1 als 3, 
afhankelijk van de benadering. Wij gaan uit van een operationele benadering met het oog dat we 
invloed hebben op de keuze van onze leaseauto’s. We 
rekenen de uitstoot van de leaseauto’s daarom onder scope 1, 
wat ook wordt aangegeven in het CO₂-Prestatieladder 

Handboek beheerd door SKAO 
 
Wat betreft de huurauto’s worden deze ingezet om het gebruik 
van privéauto’s voor zakelijk verkeer zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het beleid geeft een voorkeur aan het gebruik van 
een huurauto als deze wordt ingezet voor zakelijk verkeer. 
Gebruik privéauto’s voor zakelijk verkeer worden gerekend 

volgens de richtlijn uit het CO₂-Prestatieladder Handboek 

onder scope 2 alsmede het verdere zakelijk verkeer per trein 
en vliegtuig. 
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Samenvatting uit het energieauditverslag 
 
De totale uitstoot van scope 1 en 2 in 2014 bedroeg 176,5 ton. Dit is een daling van (afgerond)11%, 
ten opzichte van 2013 en een daling ten opzichte van 2011, ons basisjaar van (afgerond) 42% 
 
Er is een daling te zien binnen scope I met (afgerond) 8% en een daling van (afgerond) 20% binnen 
scope ll. De daling binnen beide scopes is gevolg van het reduceren in zakelijke kilometers, zowel met 
huurauto als privé auto. De afname in kilometers is te verklaren door de herinrichting van de 
verkooporganisatie, waardoor het aantal mensen buiten de deur is gereduceerd. Hierdoor is het aantal 
zakelijk gereden KM met een huurauto of privé auto met ruim 50% gereduceerd. Met deze 
herinrichting hebben wij een kleine 10000 kg/co2/jaar gereduceerd ten opzichte van 2013 en een 
reductie in de uitstoot van ruim 50% binnen zowel het onderdeel huur auto’s als in het onderdeel 
zakelijk verkeer privé auto’s. 
 
De totale reductie binnen het onderdeel “verwarming gebouwen” is resultaat van een afname in 
gasverbruik van (afgerond) 36% op Flemingstraat 23. Aan Flemingstraat 48 is het gasgebruik met 
(afgerond) 7% toegenomen , welke gecontroleerd met het overzicht aan gewogen graaddagen die 
wordt bijgehouden en berekend door KNMI Berkhout. 
 
De overige onderdelen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Hieruit kunnen we concluderen dat de 
geïmplementeerde reductiemaatregelen, van voorgaande jaren, doeltreffend zijn en deze in stand 
gehouden kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scope I 2009 2010
2011 

(basis)
2012 2013

Leaseauto's 76281,1 77364,5 85536,6 84837,2 85366,9

Huurauto's 12917,3 13047,3 8413,7 5256,1 6592,7

Verwarming 

gebouwen
50339,0 71629,4 58867,2 57941,9 61518,9

Scope I 2009 2010
2011 

(basis)
2012 2013

2014-

2013

2014-

2011

Leaseauto's 89,2% 90,4% 100,0% 99,2% 99,8% 93,2% 93,0%

Huurauto's 153,5% 155,1% 100,0% 62,5% 78,4% 46,0% 36,0%

Verwarming 

gebouwen
85,5% 121,7% 100,0% 98,4% 104,5% 94,0% 98,3%

2014

79519,8

3030,8

57852,5

Scope II 2009 2010
2011 

(basis)
2012 2013

Elektriciteitsverbruik 115612,5 113901,1 129342,3 33519,6 32143,9

Zakelijke vliegreizen 2999,7 1015,2 7798,2 744,6 358,7

Zakelijk verkeer 

privé auto's
9913,3 13405,8 14331,9 14454,7 12876,9

Scope II 2009 2010
2011 

(basis)
2012 2013

2014 - 

2013

2014 - 

2011

Elektriciteitsverbruik 89,4% 88,1% 100,0% 25,9% 24,9% 90,7% 22,5%

Zakelijke vliegreizen 38,5% 13,0% 100,0% 9,5% 4,6% 100,3% 4,6%

Zakelijk verkeer 

privé auto's
69,2% 93,5% 100,0% 100,9% 89,8% 51,4% 46,2%

2014

29148,9

359,6

6617,2

Totale CO2-uitstoot 
Scope I  140,4 ton 
(bron 1.A.1 Excel 
sheet 
Footprintpublicatie 
energiestromen) 

Totale CO2-uitstoot 
Scope II  36,1 ton 
(bron 1.A.1 Excel 
sheet 
Footprintpublicatie 
energiestromen) 
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Uitstoot leaseauto’s  
De uitstoot van leaseauto’s (brongegevens leasemaatschappij Athlon) wordt veroorzaakt door uitstoot 
van het zakelijk wagenpark. Het wagenpark bestaat uit respectievelijk 7 persoonlijke leaseauto’s die 
voornamelijk gebruikt worden door de buitendienst verkoop en 5 bedrijfswagens die gebruikt worden 

voor de afdeling Service & Onderhoud. Zowel het aantal leaserijders als de uitstoot van CO₂ is 

nagenoeg gelijk gebleven. De verwachte toename in uitstoot binnen het onderdeel leaseauto’s is 
uitgebleven. Dit mogelijk door het beleid m.b.t. wijziging naar A label auto’s en de aangeboden training 

E-drive. Verder zullen we het wagenpark en haar CO₂ uitstoot gaan monitoren per KM aan uitstoot. 

Op deze manier kunnen we wel groeien in aantal maar toch reduceren per gereden KM 
 

Het totale wagenpark zorgt voor zo’n 79,5 ton CO₂ uitstoot. Dit is een daling van 7,8% ten opzichte 

van vorig jaar, 2013. Hierin is duidelijk te zien dat het verhogen van het aantal hybride leaseauto’s 
direct terug te zien in de CO₂ uitstoot, daar het aantal gereden KM’s vrijwel gelijk is gebleven. De 

uitstoot van ons wagenpark genereert 45 % van de totale CO₂ uitstoot bij Aqualectra 

 
Uitstoot huurauto’s 
De uitstoot van het onderdeel huurauto’s (brongegevens verhuurmaatschappij Martin Schilder) is in 
2014 met (afgerond) 54% gedaald ten opzichte van 2013. Deels is dit te verklaren door de 
herinrichting van de verkooporganisatie. Door deze maatregel zijn het aantal mensen op de weg 
verminderd en is de reductie in uitstoot een direct resultaat. 
 

De uitstoot van huurauto’s genereert 1,7% van de totale CO₂ uitstoot bij Aqualectra.  

 
Verwarming 

Voor de verwarming van de gebouwen (32,7% van de totale CO₂ uitstoot) maakt Aqualectra gebruik 

van gas (brongegevens eigen meting en toetsing met gegevens gas leverend bedrijf). Ondanks de 
stijging op Flemingstraat 48 van (afgerond) 7%, zorgt de daling op Flemingstraat 23 van (afgerond) 
36%, totaal voor een daling van Hier is een totale daling van (afgerond) 6%. Deze stijging is toe te 
schrijven aan het weer. Het was in 2013 gemiddeld kouder dan in 2012. 
 
Om een beeld te krijgen of wij het aardgasverbruik kunnen toeschrijven aan het klimaat hebben we 
onze gegevens van ons grootste pand, Flemingstraat 48 vanuit de financiële administratie afgezet 
tegen de ‘gewogen graaddagen’ via www.mindergas.nl. Ons gasverbruik komt redelijk overeen met de 
informatie verkregen via mindergas.nl, KNMI weerstation Berkhout. Het verschil aan het einde van het 
jaar zit in een storing van het verwarmingsysteem, hierdoor is meer gas verbruikt dan noodzakelijk. 
Het extra verbruik in augustus en september ten opzichte van de graaddagen valt dus niet toe te 
schrijven aan het klimaat. 
 
Elektriciteitsverbruik  
De uitstoot van het onderdeel elektriciteitsverbruik (brongegevens eigen meting met toetsing van de 
gegevens factuur/ overzicht leverancier) is in 2014 met (afgerond) 9% gereduceerd ten opzichte van 
2013. Deze reductie is deels toe te schrijven aan verminderde activiteiten binnen de vestiging in 
Emmen. Door een interne wijziging binnen de organisatie hebben op de locatie Emmen in het 4

e
 

kwartaal vrijwel geen productiewerkzaamheden plaatsgevonden. De uitstoot van Elektriciteit is 16,5% 
van ons totaal. 
 
Voor 2014 was er een reductiedoelstelling geformuleerd om onderzoek te doen naar een andere vorm 
van verlichting. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden, echter deze heeft niet geleid tot het aanschaffen 
van andere armaturen, wel tot het schoonmaken en daarmee het verbeteren van de lichtkwaliteit. 
 
Vliegreizen 
In 2014 zijn het aantal zakelijke vliegreizen vrijwel gelijk gebleven. (brongegevens vliegmaatschappij 
of via ww.skyscanner.nl), enerzijds is er waar mogelijk gekozen voor het onderhouden van de 
contacten via andere kanalen zoals telefoon en mail. Anderzijds is er geen noodzaak geweest tot het 

gebruiken van deze vorm van transport. Hiermee is geen noemenswaardige CO₂ reductie of toename 

ten opzichte van 2013. 
 

De vliegreizen drukken nagenoeg niet op het totaal aan CO₂ uitstoot die Aqualectra in 2014 

gegenereerd heeft.  
 

http://www.mindergas.nl/
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Uitstoot zakelijk verkeer privé auto 
Het zakelijk verkeer privé auto’s (bron eigen registratie PZ) is gedaald met (afgerond) 49%, ten 
opzichte van 2013. Dit is te verklaren door de herinrichting van de verkooporganisatie. Door deze 
maatregel zijn het aantal mensen op de weg verminderd en is de reductie in uitstoot een direct 

resultaat. Aqualectra genereert met het zakelijk verkeer privé auto’s 3,7 % van haar totale CO₂ 
uitstoot. Ons doel om een beter beeld te vormen over welk type auto nu ingezet wordt is behaald.  
 
Inzicht en doelstellingen 2015 

Het uitwerken van onze CO₂ uitstoot en daarmee de energieaudit en onze carbon footprint heeft 

inzicht gegeven in het waarom achter onze CO₂ uitstoot over het jaar 2014 in relatie met 2013 en ons 

basisjaar 2011. We hebben vanuit de energieaudit doelstellingen gegenereerd voor 2015. Deze 
doelstellingen zijn uitgewerkt en gecommuniceerd. Deels zal deze informatie uit dit verslag Carbon 
Footprint overlappend zijn aan die van het energieaudit verslag. We menen echter dat herhaling van 
informatie niet storend is. Herhaling is immers een belangrijk onderdeel binnen onze 
communicatiestructuur. 
 
Informatie: 
 

 3.B.2 Handboek samen zorgen voor minder CO₂ 

 1.A.1 Excel sheet Footprint publicatie energiestromen 
          MVO intentieverklaring 
 2.C.3 Identificatie externe belanghebbende 

 2.A.3 Energieaudit verslag 

 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen 

            Nieuwsbrief Aqualectra 

 3.C.1 Communicatieplan 

 3.D.1 Keteninitiatief videoconferencing 

 3.D.1 Keteninitiatief Alternatieve energie 

          Certificaat Niveau 3 

          MVO initiatief Stichting Lourdes Vonk 2013 
 


