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CO2 Reductiebeleid en doelstellingen 
 

De directie van Aqualectra beoordeelt in samenwerking met het Lean/ CO2/ MVO werkgroep de 

gerapporteerde gegevens samengevat in de CO2 footprint, eenmaal per jaar bepaalt zij aan de hand 

van de gegevens het systeem haar beleid, de reductiedoelstellingen en of deze nog passend, 

geschikt en doeltreffend zijn. Deze informatie wordt vastgelegd in de het document 

‘directiebeoordeling’.  

Integratie met kwaliteitszorgsysteem 

Het MVO beleid en haar CO2-reductie doelstellingen zijn volgens de CO2-prestatieladder 

vormgegeven in diverse documenten. Deze documenten zijn weergegeven binnen het KMS op de Y: 

schijf van Aqualectra en waar noodzakelijk ook gepubliceerd op de website www.aqualectra.nl 

De volgorde en onderlinge samenhang zijn via links in het indexoverzicht op het bureaublad bij iedere 

werknemer doorgevoerd. De kritische punten worden bewaakt doormiddel van interne auditering, 

kwaliteitsverbeteringformulieren (kortweg verbeterformulieren), indicatoren en analyses. De borging 

van het algemeen kwaliteitsmanagementsysteem valt onder de verantwoordelijkheid van de KAM & 

Communicatiemanager, welke hierin wordt geadviseerd en ondersteund door de Kwaliteit Overleg 

Groep (KOG). 

 

  3.B.2 Handboek samen zorgen voor minder CO2. 

  MVO intentieverklaring 
 

Aqualectra b.v. heeft een actief CO2-reductie beleid om haar CO2-footprint te reduceren. Aqualectra 

heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling gesteld van een jaarlijkse reductie van 2,5% van de CO2-

footprint (scope I en II) voor de duur van 5 jaar na het moment van certificeren. Om die doelstelling te 

kunnen behalen zijn er een aantal reductiemaatregelen nodig.  

 

 

 

 

 

Belangrijk onderdeel voor de samenstelling van dit document is het energiemeetplan, als één van de 

eisen uit een energiemanagementprogramma conform EN 50001. In dit energiemeetplan wordt 

omschreven hoe de doelstellingen, die we hebben geformuleerd, bewaakt worden en deze terug te 

lezen in het handboek van Aqualectra ‘samen zorgen voor minder CO2 ‘ 

 

 

 

 

 

Energiestromen  

Energiestromen zijn alle ‘stromen’ binnen Aqualectra die CO2 uitstoot met zich meebrengen. Onze 

energiestromen worden jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd middels de documenten: 

 

  1.A.1 Excel sheet Footprint publicatie energiestromen 

  2.A.3 Energieaudit verslag 

  3.A.1 Carbon Footprint 
 
 

Met het hanteren van een energiemanagementprogramma volgens EN 50001 wordt voldaan aan 

eis 3.B.2 van deCO2 –prestatieladder. Het energiemanagementprogramma is beschreven in 

document 3.B.2 Handboek samen zorgen voor minder CO2 

Met dit document stelt Aqualectra een kwantitatieve doelstelling en plan van aanpak om CO2  te 

reduceren. Hiermee voldoet Aqualectra aan eis 3.B.1 van de CO2 prestatieladder. 

http://www.aqualectra.nl/
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Doelstelling 

Aqualectra heeft haar reductiedoelstelling gericht op het structureel verminderen van CO2 uitstoot op 

scope I en II, ofwel de directe emissies hebben betrekking op het gasverbruik om de gebouwen te 

verwarmen, het brandstofverbruik van ons eigen wagenpark, de indirecte emissies die betrekking 

hebben op het elektriciteitsverbruik, de zakelijke vliegreizen en het zakelijk verkeer met privéauto’s.  

 

Doelstellingen voor scope 3 worden op dit moment waar mogelijk en wenselijk opgenomen. Hier 

wordt echter niet actief op gestuurd omdat dit nog niet aan de orde is voor de certificering van de CO2 

prestatieladder niveau 3. De scope 3 emissies zijn overige indirecte emissies die het gevolg zijn van 

de activiteiten van het bedrijf maar voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn 

noch beheerd worden door het bedrijf. 

Maatregelen om doelstellingen te realiseren 

Resultaten en initiatieven samengevat per scope 

Totaal gereserveerd budget was over 2013, 25k  

Totaal gereserveerd budget was over 2014, 15k 

Budget begroot voor 2015, 20K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reductiemaatregelen scope l 

 

Doelstelling en beschikbaar budget (begroot) voor 2015 

 E-drive      - 

 Onderzoek naar Energieneutraal produceren 1K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%

2%

41%
Leaseauto's

Huurauto's

Verwarming gebouwen

Scope I 2014
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E-positive drive (E-drive) 
Het initiatief E-drive krijgt ook vervolg in 2015 

Uit onderzoek blijkt dat er door E-positive drive, toe te wijzen aan brandstofgebruik eigen wagenpark 

(diesel en benzine) een CO2 reductiedoelstelling van gemiddeld 2,5 % is te realiseren voor 

Aqualectra. Uit het onderzoek is gebleken dat er tot 15% CO2 reductie mogelijk is door defensief 

rijden.  

 

Uitwerking resultaat 2014; 

We hebben periodiek onze leaserijders gevolgd, gestimuleerd en geïnstrueerd op de mogelijkheden 

van E-positive driving ook wel het nieuwe rijden genoemd of E-drive genoemd. Iedere leaserijder zal 

bij het aangaan van een nieuwe leaseperiode een training E-drive moeten volgen. Op deze manier 

houden we de kennis en de doelstelling up-to-date. We zijn nog zoekende hoe wij de leaserijders 

kunnen enthousiastmeren tot defensief rijden. De gegevens van de leasemaatschappij zijn niet 

realistisch gebleken. De gebruikers aanspreken op afwijkend gedrag ten opzichte van de norm is wel 

gemaild maar heeft maar beperkt effect gehad. 

 

Een aantal leaserijders hebben inmiddels een training E-drive bijgewoond en inmiddels is er al een 

reductie van 6,8% CO2 uitstoot per gereden kilometer aantoonbaar. 

 

Voor 2015 is de verwachting dat er meer KM worden gereden in verband met de vastgestelde 

commerciële doelstelling. Er is een schatting gemaakt van 10% meer KM verbruik. We zullen dan ook 

onze uitstoot gaan specificeren per gereden KM in plaats van het totaal te monitoren. We gaan in 

2015 verder met het volgen, stimuleren en instrueren van leaserijders op hun invloed op de CO₂ 

uitstoot met realistische waarden getoetst aan de informatie beschikbaar via autotrader.nl en zullen 

de uitstoot per KM volgen van de Leaserijders. Voor het jaar 2015 zijn er geen leasecontracten die 

aflopen. Wat ervoor zorgt dat er geen training E-drive gevolgd zal gaan worden.  

 

Inmiddels rijden er binnen het wagenpark 3 (25%) A-label (hybride) auto’s. Omdat er zoals 

aangegeven in 2015 geen leasecontracten aflopen zullen er vermoedelijk geen aanvullende A-label 

(hybride) auto’s binnen het wagenpark opgenomen worden in 2015. 

 

Het vervolg voor 2015 huurauto’s  

Ook in 2015 rijden we in een milieulabel A (mits voorradig) bij het huren van een auto. Onze verhuur 

maatschappij zal deze registratie ook bijhouden. We verwachten voor het jaar 2015 geen reductie in 

het aantal km die gereden wordt door huurauto’s. Ad-hoc communicatie over het nieuwe rijden zal 

ook bij huurauto’s worden ingevoerd. Zodat ook hier E-drive een bekend begrip wordt . 

 

Budget 2015 E-drive 0K 

 

Alternatieve energie (keteninitiatief) 
In 2014 zijn we tot de conclusie gekomen dat het keteninitiatief voor alternatieve energie logistiek niet 

haalbaar lijkt voor Aqualectra. Ons bedrijf is te ver verwijdert van warmte toeleverende bedrijven 

waardoor het positieve rendement van het gebruiken van de restwarmte van warmte producerende 

bedrijven niet mogelijk is.  

 

  3.D.1 Keteninitiatief alternatieve energie 

 

Doelstelling voor 2015 

We zullen een onderzoek starten naar mogelijkheden voor energieneutraal produceren. 

 

Budget onderzoek 1K  
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81%

1% 18% Elektriciteitsverbruik

Zakelijke vliegreizen

Zakelijk verkeer privé 
auto's

Scope II 2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reductiemaatregelen scope ll 

 

Doelstelling en beschikbaar budget (begroot) voor 2015 

 Windenergie     - 

 Onderzoek naar Energieneutraal produceren Reeds benoemd onder scope I 

 Verlichting     10 K 

 Video conferencing (keteninitatief)  On hold 

 Afschakelen stroom    - 

 

Windenergie 
 

Windenergie, toe te wijzen aan indirecte emissie van ingekochte elektra op kantoor en werkplaatsen. 

In 2011 is nr 48 over gegaan op Wind energie wat direct effect had op het reduceren van CO2 uitstoot 

in 2012. 

 

In 2014 hebben we (totaal afgerond) 9% aan CO₂ uitstoot gereduceerd ten opzichte van 2013 

 

De locatie Emmen is per 31-12 2014 komen te vervallen. Aangezien windenergie de minst 

energiebelastende vorm van energieopwekking is zullen we met de locatie Flemingstraat 23 in 2015 

over op wind, zodat alle panden dan gelijk zijn in haar vorm van energieverbruik. 

De verwachting is dat we in 2015 CO₂ uitstoot kunnen reduceren middels dit initiatief. De doelstelling 

is 15% reductie ten opzichte van 2014 op het onderdeel elektriciteitsverbruik. 

 

Zoals ook aangegeven onder scope I zal het onderzoek naar energieneutraal produceren naar 

verwachting ook adviezen kunnen opleveren voor scope II.  

 

Budget omzetten naar windenergie - 

 

Keteninitiatief 
 

Aqualectra zal in 2015 stakeholders bevragen in hoeverre hier mogelijkheden en animo is voor het 

aangaan van een keteninitiatief. Wij zijn van mening dat wij steeds weer op zoek moeten gaan om 

onze omgeving te betrekken bij onze CO₂ reductie. Het ontplooien van initiatieven behoort ook tot de 

eis van het certificaat. 

 

Budget keteninitiatief  5K 
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Verlichting 
 

Verlichtingsplan, toe te wijzen aan indirecte emissie van ingekochte electra op kantoor en 

werkplaatsen.  

 

Een aantal TL buizen zijn vervangen en na de TL audit zijn veel armaturen schoongemaakt dit zorgt 

voor behoorlijk meer opbrengst in verlichting. 

Ook het energiebesparende systeem (LED) in het pand Flemingstraat 23 is december 2014 

geïnstalleerd. 

  

Het vervolg voor 2015 

Binnen de uitstoot van het onderdeel ‘Elektriciteits verbruik’, binnen scope II, mogen we een reductie 

verwachten van 5%. Dit zou het directe resultaat moeten zijn van het energiebesparende systeem 

(LED) bij de ‘koperstraat’ in het pand Flemingstraat 23. 

Verder gaan we er vanuit dat het aanpassen van onze verlichting noodzakelijk is gezien de leeftijd 

van een aantal armaturen. Bij het vervangen van armaturen zullen we overgaan naar minder CO₂  

belastende armaturen en verlichting. 

 

Budget verlichting 10K 

 

Video conferencing (keteninitiatief) 
 

Video conferencing, toe te wijzen aan emissies van zakelijke kilometers privé-auto (diesel en benzine) 

Dit initiatief is een keteninitiatief. Het initiatief video conferencing is na lancering positief ontvangen, 

echter door het huidige economische klimaat is dit initiatief in kleine stappen verder uitgewerkt. 

 

In 2014 hebben we een aantal interne trainingen en overleggen met de locatie Emmen uitgevoerd 

middels video conferencing. Hierdoor hebben we de verkeersbewegingen naar de locatie 

Heerhugowaard kunnen voorkomen. Om een goed beeld te hebben bij een training vraagt om 

instructie aan degene die de training geeft. De wijze van uitvoering behoeft nog enige verbetering 

aangezien er tijdens het overbrengen van beeld en geluid een vertraging optreed. Dit maakte het 

stellen van vragen lastig. 

 

Gezien de sluiting van de locatie Emmen en de beperkte bereidheid tot investering bij 

samenwerkingspartners wordt dit initiatief voor 2015 on hold gezet. 

 

Afschakelen stroom 
 

Uit het onderzoek van 2013 en 2014 blijkt dat sluipverbruik van systemen een marginaal verschil 

maken ten opzichte van het totale verbruik. We hebben timers uitgedeeld die tussen opladers 

geplaatst kunnen worden zodat er in het weekend het sluipverbruik op dit punt is gereduceerd. Het 

totale resultaat van het onderzoek blijft echter teleurstellend. Een actieve of slaapstand verbruikt niet 

meer of minder energie. Voor de bewustwording hebben we echter wel winst geboekt en om deze 

reden zijn er nog steeds timers en schakelaars op aanvraag bij de afdeling ICT te verkrijgen voor het 

afschakelen van voedingen. 

 

Budget afschakelen stroom  - 
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Reductiemaatregelen overig 

 

Doelstelling en beschikbaar budget (begroot) voor 2015 

 Luchtautomaat     - 

 Afval scheiden     - 

 Digitaliseren     - 

 Oplaadpunt     - 

 

Luchtautomaat 
Scope III 

Het 1
e
 Initiatief voor Scope III 

Luchtautomaat voor bandenspanning, hiermee heeft Aqualectra zich ten doel gesteld om de indirecte 

emissie van scope II te ondersteunen in haar CO2 uitstoot reductiedoelstelling. Met name het 

onderdeel woon-werkverkeer (privé-auto). 

 

Het resultaat 

De luchtautomaat is onderzocht, in eerste instantie wilde Aqualectra een automaat waarmee zij zich 

kon onderscheiden, een duidelijk zichtbaar systeem. Dit systeem bleek echter economisch niet 

aantrekkelijk en voor reclame doeleinden niet effectief genoeg. Het werd zoeken naar een alternatief 

welke is gevonden in een alternatieve pomp, ondersteund met een visuele uitdrukking van het 

gekozen icoon, het CO2 reductie voetje, welke ook te zien is onder onze mail en bovenin ons 

personeelsblad. 

 

Periodiek en met name rond vakantietijd wordt de luchtautomaat meer gebruikt dan rond reguliere 

maanden. Doelstelling voor 2015 is het nut van banden op spanning nogmaals onder de aandacht 

brengen. 

 

Budget nut van het gebruik luchtautomaat - 

 

Afval scheiden 
 

Afval scheiden is inmiddels gewoontegoed binnen Aqualectra. Kantoren worden gestimuleerd minder 

te printen en ook extern proberen we mensen te attenderen op het printgedrag met een oproep in de 

mail om deze niet te printen wanneer niet direct noodzakelijk. 

Diverse afvalstromen hebben we in 2013 teruggebracht naar 1 afvalinzamelaar GP- Groot zodat we 

ook de verkeersbewegingen rondom het afval inzamelen beperkt houden.  

 

In 2014 hebben bekeken wat we kunnen doen aan het beperken van afval die veroorzaakt wordt door 

onze toeleverancier. Wat we zien is het coderen van componenten die horen bij een WO een lastige 

zaak is. Als eerste lijkt de noodzaak om de materiaalstroom beter te laten lopen belangrijk om 

vervolgens het verpakkingsmateriaal te kunnen elimineren. 

Doelstelling voor 2015 

Starten met het toevoegen van informatie m.b.t. de “inpakinstructie”  aan de klantenspecifieke 

informatie. Klanten attenderen op het aanpakken van hun verpakkingsmateriaal levert ook 

bewustwording op en eisen op aan de wijze van verpakken voor Aqualectra. Met het toevoegen van 

informatie in ons ERP systeem voorkomt dat we “ongewenste” en “onnodige” verpakkingsmaterialen 

toepassen. 

 

Budget voor het toevoegen van inpakinstructie  -  
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Digitaliseren 
 

Het doel is het verminderen van papierverbruik door documenten digitaal te beoordelen. Het 

digitaliseren van de financiële administratie is al enige tijd in uitvoering. Voor 2014 was het doel 

gesteld om te testen op het onderdeel accorderen van het facturatie proces. Als dit onderdeel goed 

verloopt dan kan de volgende stap in het verminderen van de papierstroom plaatsvinden. 

 

Het resultaat van 2014 is dat wij nog werken met de generatie ‘papier’ . Deze generatie is niet 

gewend om digitaal te werken en printen nog veel documenten om deze te kunnen lezen, beoordelen 

of überhaupt mee te werken. Digitaliseren vraagt een andere denk- en werkwijze. Op dit moment is 

het aantal handelingen voor het accorderen van facturen nog te arbeidsintensief. 

 

Doelstelling voor 2015 

De communicatie naar en van bedrijven steeds meer digitaal laten verlopen. 

 

Budget  - 

Oplaadpunt elektrische auto’s 
 

Binnen het wagenpark van Nederland, zullen hybride- en elektrische auto’s een steeds groter aandeel 

gaan leveren. Om tijdig mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen, gaat ook Aqualectra beeldvormen 

rondom de mogelijkheden van het beschikbaar stellen van een laadstation t.b.v. de klant en 

werknemers. 

 

Doelstelling 2015 

Er zal beeld worden gevormd, hierin zullen de behoefte, kosten en mogelijkheden in kaart worden 

gebracht. 

 

Budget oplaadpunt  - 

 

Totaal scope I en II verwacht Aqualectra minimaal 2,5 % CO₂ te reduceren ten opzichte 2014 

Budget voor het realiseren van de doelstelling 2015  € 20.000,- 

 

De informatie die periodiek wordt verkregen wordt onder andere gedocumenteerd in de volgende 

documenten die voldoen aan de NEN-EN-ISO 14064-1. In het emissie-inventaris wordt apart 

beschreven hoe de berekening is gemaakt en hoe de input exact verkregen is. Hiermee wordt de 

juistheid en de herhaalbaarheid van de methode gewaarborgd. 

 

  1.A.1 Excel sheet Footprint publicatie energiestromen 
 

CO2 verantwoordelijke 

Renate van Dijk, KAM & Communicatiemanager, zie ook het document 

  3.B.2 Handboek samen zorgen voor minder CO2 


