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N-APK Group gaat voor CO2-reductie!
N-APK Group heeft besloten de uitstoot van CO2 in het uitvoeren van haar werkzaamheden te
verminderen om op die manier broeikaseffecten en milieuvervuiling tegen te gaan. Er is gekozen om
een reductiesysteem op te stellen conform de CO2-Prestatieladder voor de volledige holding. In dit
systeem komen de vier elementen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven
voornamelijk naar voren.
Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Begin
2016 is naar aanleiding daarvan voor het eerst haar CO2-footprint berekend. Deze berekening is
uitgevoerd voor scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies). Deze footprint-berekening
dient als referentiejaar voor het monitoren van de voortgang van de doelstellingen en wordt
onderstaand gepresenteerd.
In 2015 is 1289,4 ton CO2 uitgestoten, waarvan het grootste deel (975,8 ton) aan dieselverbruik.
Binnen de directe emissies in scope 1 is 1180,7 ton uitgestoten; in de indirecte emissies in scope 2 is
108,7 ton CO2 uitgestoten.
Voor 2016 is ook grotendeels de footprint berekend. In dit jaar is 1025,9 ton CO2 uitgestoten,
waarvan opnieuw het grootste gedeelte (839 ton) aan dieselverbruik. Binnen de directe emissies in
scope 1 is 971,3 ton uitgestoten; in de indirecte emissies in scope 2 is 54,7 ton CO2 uitgestoten.
Om deze uitstoot te reduceren, heeft N-APK Group de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:
Scope 1 & 2 doelstellingen N-APK Group *
N-APK Group wil in 2020 ten opzichte van 2015, 11% minder CO2 uitstoten.
* deze doelstelling is gerelateerd aan behaalde omzet/FTE.
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Maatregelen

Om deze doelstelling te realiseren, wil N-APK Group het komende jaren focussen op de volgende
maatregelen:
 Aanpassen leasebeleid voor stimuleren elektrische/hybride wagens, slim plannen en
aanschaf nieuwe auto’s/bedrijfsbussen
 Plaatsen pompen voor bandenspanning en oplaadpalen
 Nieuw systeem tankpassen voor betere registratie
 Overstappen op groene stroom
 Plaatsen van bewegingssensoren en tijdsschakelaars
 Slimme meters plaatsen in kantoren
Individuele bijdrage
Voor de medewerkers van N-APK Group is het mogelijk om zelf bij te dragen aan de CO2 reductie van
de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:
- Zuinig rijden door tijdig te schakelen en te anticiperen op het verkeer in een laag toerental
- Zo weinig mogelijk gebruik te maken van stationair draaien van bedrijfsmiddelen
- Verlichting en apparaten uitschakelen indien deze niet worden gebruikt.
Hebben jullie meer ideeën om ons energieverbruik en de uitstoot van CO2 te verminderen, laat het
weten! Je kan dit mailen naar r.debrouwer@apkgroup.nl
Initiatieven
N-APK Group is deelnemer van de Stichting Nederland CO2 Neutraal, waarbij 4 maal per jaar een
middag wordt georganiseerd met inspirerende sprekers. Naast dit middagprogramma wordt ook
deelgenomen aan een werkgroep van Nederland CO2 Neutraal, over CO2 reductie van het verbruik
door bedrijfsmiddelen.

