Protec Netherlands blijft maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te reduceren
Energiebeleid
We willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van
productie en levering van onze producten reduceren.
Informatie over huidig energieverbruik
Om dit te realiseren berekenen we halfjaarlijks onze CO2 footprint. Het inzicht in de CO2uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2015 was onze CO2uitstoot 997,80 ton CO2. Onderstaand de grafiek geeft de CO2 footprint over heel 2021 weer.
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CO2-reductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, heeft Protec de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:
CO2 reductiedoelstellingen Protec Netherlands BV*
Protec Netherlands BV wil in 2023 t.o.v. 2014 30% minder CO2 uitstoten (scope 1 & 2).
Protec Netherlands BV wil in 2025 minimaal 85% van de levensduur van de accu’s benutten
bij het 4EVAC ontruimingssysteem.
* deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.
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CO2 reductiemaatregelen
Om deze doelstelling te realiseren heeft Protec Netherlands B.V. een het volgende pakket
maatregelen opgesteld die we geleidelijk willen uitvoeren:
>
Overstappen naar groene stroom met het SMK keurmerk (gebeurd)
>
Geleidelijk vervangen van de verlichting voor LED. (al 95% gedaan)
>
Medewerkers d.m.v. nieuwsbrieven en Toolboxen bewust maken. (constant)
>
Nieuw wagenpark volgsysteem (rijstijl, verbruik etc..)
>
Al auto’s vervangen voor 11 elektrische en 3 hybride auto’s
Voortgang
Sinds 2014 is een doelstelling opgesteld. De voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen is
weergegeven in de onderstaande grafiek. Het afgelopen jaar is fors minder ton CO2
uitgestoten. In 2015-2016 is gereduceerd op elektra. Dit heeft voornamelijk te maken met de
overstap naar Groene stroom op de locatie Berkel en Rodenrijs en Best.

Individuele bijdrage
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de
reductie van CO2-uitstoot.
Er zijn een aantal mogelijkheden om bij te dragen, denk daarbij aan:
> Dit kan door rustiger te rijden. Dat scheelt natuurlijk met de bedrijfswagens maar ook met
je eigen auto kan dat schelen. Dat is brandstof en je doet langer met je banden.
> Ook de juiste bandenspanning scheelt al gauw 10% brandstof. Dus controleer regelmatig
(zeker 1x per maand) je bandenspanning.
> Als het kan met het openbaarvervoer of met de fiets naar kantoor te komen
Ook in 2022 zijn er weer Toolboxen over het nieuwe rijden en de CO2 prestatieladder.
We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo
zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Mochten jullie zelf
ideeën hebben om deze te verlagen dan kan je deze indienen bij Gerard van Osch
(gerard.vanosch@hacoustoprotec.com).
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