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1. Inleiding
In dit document worden CO -reductiedoelstellingen van de scope 1 (verwarming gebouwen, brandstof voor voertuigen en
materieel), scope 2 (elektriciteitsverbruik) en business travel (privé kilometers en openbaar vervoer) van Amfors gepresenteerd en de
voortgang van de CO -reductie beoordeeld. Voorafgaand hieraan is de CO -footprint voor scope 1, 2 en business travel) opgesteld
conform ISO 14064-1 en het GHG Protocol.

Voor het bepalen van de CO -reductiemaatregelen die binnen Amfors toegepast kunnen worden, worden tijdens werkoverleggen
ideeën van mogelijke reductiemaatregelen geïnventariseerd. Aan de hand van de maatregelen die voor Amfors relevant zijn, is
vervolgens het CO -Reductieplan opgesteld. Hierin worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende maatregelen
beschreven.

In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een analyse is uitgevoerd over de voortgang in
CO -reductie en mogelijke verbeterpunten. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de doelstellingen en de maatregelen per
emissiestroom beschreven. Het concrete plan van aanpak en de status van de uit te voeren maatregelen is weergegeven in hoofdstuk
4. 

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. De voortgang in (sub)doelstellingen en
maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld.  

1.1. Leeswijzer
Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO -Prestatieladder. De eisen die in dit document behandeld staan in
onderstaande leeswijzer.

Tabel 1: Leeswijzer
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2. Hoofddoelstelling reductie CO2
2.1. CO₂-beleid
Amfors heeft zich ten doel gesteld om haar CO -uitstoot te reduceren. De doelstelling voor 2022 is een reductie van 51,8 % CO  ten
opzichte van 2018. Deze doelstelling is gericht op de scope 1 en 2 emissies en business travel van de organisatie. De CO -uitstoot in
2018 was 2.071,8 ton en het doel is om in 2022 maximaal nog maar 999 ton CO  te produceren.. De gestelde reductiemaatregelen
worden in paragraaf 3.2 en hoofdstuk 4 uitgewerkt.

Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is onderdeel van
verschillende vormen van werkoverleg en het directieoverleg.

2.2. Reductiedoelstelling 2022
De totale CO -reductiedoelstelling voor 2022 t.o.v. 2018 is 51,8%. Dat komt neer op een besparing van 1.072,8 ton CO . Nader
gespecificeerd voor scope 1 en 2 en business travel zijn de doelstellingen voor 2022 t.o.v. 2018 als volgt:

Scope 1 : 23,7%;
Scope 2 : 27,1%;
Business travel : 1,0%.

Tabel 2: Reductiedoelstelling Amfors 2022 t.o.v. 2018
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3. CO2-reductieaanpak
3.1. Uitgangspunten
De CO -uitstoot beperken is het meest effectief in de volgende volgorde: 

Het beperken van de vraag: 

Apparatuur en voertuigen minder uren laten maken of afschalen. 

Energie-efficie ̈ntie door:

Efficie ̈ntere apparatuur en voertuigen gebruiken; apparatuur efficie ̈nter instellen;
Efficie ̈nter werken (plannen en organiseren);
Energiebewustzijn bij alle medewerkers creëren. 

Duurzame energie gebruiken:

Duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met milieukeur) of groen gas (biogas) of elektriciteit, voor m.n. eigen
gebruik, opwekken met behulp van zonnepanelen. 

In dit hoofdstuk staat per emissiestroom en scope een omschrijving van de huidige situatie, reeds genomen maatregelen en de
geplande reductiemaatregelen. 

3.2. Maatregelen
In verschillende overlegvormen is de is de CO -footprint van Amfors over 2018 besproken. De huidige situatie is per thema
besproken en ook zijn de reeds uitgevoerde CO -reductiemaatregelen benoemd. Tevens zijn maatregelen benoemd die zouden
kunnen worden genomen om de CO -uitstoot verder te reduceren. Dit heeft geresulteerd in een lijst met ideee ̈n m.b.t.
reductiemaatregelen (zie bijlage 1). Een selectie van deze maatregelen is opgenomen als speerpunt in het reductieplan. Een deel van
de ideeën is nog niet concreet genoeg en moet eerst verder onderzocht worden. Hieronder wordt per emissiestroom beschreven
welke reductiemaatregelen er m.i.v. 2019 zijn (voor)genomen.

3.2.1. Brandstof voor verwarming
De reductiedoelstelling voor de brandstof voor verwarming is 3,7 ton CO  wat neerkomt op 0,2 % besparing van de totale CO -
uitstoot van Amfors.

 Tabel 3: Uitwerking reductiedoelstelling "Verwarming"
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3.2.2. Brandstoffen voor materieel
De reductiedoelstelling voor de brandstof voor materieel is 303,5 ton CO  wat neer komt op 14,6% besparing van de totale CO -
uitstoot van Amfors.

 Tabel 4: Uitwerking reductiedoelstelling "Materieel"

3.2.3. Duurzame energie
De reductiedoelstelling voor de duurzame energie, het inkopen van groene stroom van Nederlandse oorsprong en het zelf opwekken
van stroom, is 560,7 ton CO . Dat komt neer op 27,1% besparing van de totale CO -uitstoot van Amfors. Door het gebruik van
groene stroom in de eigen panden wordt de CO -uitstoot van deze stroom, volgens de systematiek van de CO -Prestatieladder,
rekenkundig nul. In werkelijkheid zorgt de productie ervan natuurlijk wel voor CO -uitstoot en is het wenselijk het verbruik ervan te
(blijven) reduceren. Vandaar dat Amfors toch maatregelen blijft nemen, zoals bijv. het plaatsen van aanwezigheidsmelders, om het
verbruik terug te dringen. Het zelf opwekken van stroom met zonnepanelen zou ook een CO -reductie opleveren maar aangezien
met de inkoop van groene stroom de uitstoot al op nul staat heeft dit voor de Prestatieladder rekenkundig geen effect. Vandaar dat
dit in onderstaande tabel niet meegeteld is in de totale reductie. Ditzelfde principe geldt voor de bezuinigingsmaatregel op het
elektriciteitsverbruik in de volgende paragraaf 3.2.4.

Tabel 5: Uitwerking reductiedoelstelling "Duurzame energie" 

3.2.4. Elektriciteit
De reductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik is 0 ton CO . Dat de maatregelen niet meetellen komt door het gebruik van groene
stroom bij de panden aan de Uranium-, Helium- en Argonweg, wat in paragraaf 3.2.3. is uitgelegd. 

Tabel 6: Uitwerking reductiedoelstelling "Elektriciteit"
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3.2.5. Brandstoffen voor lease- en bedrijfswagens (zakelijk verkeer)
De reductiedoelstelling voor de brandstof voor lease- en bedrijfswagens is 184,4 ton CO  wat neer komt op 8,9 % besparing van de
totale CO -uitstoot van Amfors.

 Tabel 7: Uitwerking reductiedoelstelling "Bedrijfswagens"

3.2.6. Business travel
Door meer gebruik te maken van de pool- en bedrijfsauto's i.p.v. de eigen auto, vaker de fiets te pakken en krimpen van de
organisatie wordt verwacht op het onderdeel "Business travel" 20,6 ton CO  te reduceren, wat 1,0 % besparing van de totale CO -
uitstoot van Amfors betekent.

 Tabel 8: Uitwerking reductiedoelstelling "Business travel"

3.3. Vergelijking met sectorgenoten
Vanuit de CO -Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die zowel ambitieus als realistisch zijn.
Daarom is voor het opstellen van de doelstelling onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. Amfors
schat zichzelf op het gebied van CO -reductie in als "Ambitieus (categorie C)" vergeleken met sectorgenoten. Er is maar één ander
sociaal werkbedrijf gecertificeerd voor de CO -prestatieladder en dat is de Inclusief Groep (reductiedoelstelling 10%). De resterende
98 sociale werkbedrijven hebben zich niet gecertificeerd en daarmee kun je concluderen dat Amfors en de Inclusief Groep ambitieus
zijn t.o.v. van de overige collega werkbedrijven. 

SKAO Maatregelenlijst 
De Maatregelenlijst is een vergelijkingsbasis voor CO -efficiency en reductiemaatregelen voor bedrijven die in dezelfde markt
opereren en in activiteiten vergelijkbaar zijn. De Maatregelenlijst is gei ̈ntroduceerd om ambities en reductiedoelstellingen van
bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken. 

De SKAO maakt jaarlijks van alle door de verschillende bedrijven ingevulde maatregelenlijsten een rapportage. Uit de rapportage
over 2021 blijkt dat het gemiddelde aantal geïmplementeerde maatregelen die in de Maatregelenlijst worden benoemd, 17.3 is per
bedrijf. Amfors heeft 13 maatregelen geïmplementeerd. Het aantal geplande maatregelen is gemiddeld 8.7 en dat is bij Amfors 2
stuks. Op beide maatregelen scoort Amfors dus lager dan het gemiddelde. 

Ondanks dat de ambities op basis van de Maatregelenlijst niet hoog scoren kan door de vergelijking met de sectorgenoten en een
reductiedoelstelling van 51,8% toch gesteld worden dat Amfors gemiddeld als een categorie B (= Vooruitstrevend) bedrijf benoemd
kan worden.
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4. Reductieprognoses en actieplan
Op basis van de opgestelde maatregelen zijn voor de periode 2019 – 2022 reductieprognoses en een actieplan opgesteld.

Tabel 10 geeft de jaarlijkse geprognosticeerde reductie van Amfors weer.

Tabel 11 geeft het actieplan, waar verantwoordelijken aan de maatregelen zijn gekoppeld en een tijdsplanning is vastgelegd, weer.

Gegevensverzameling:
Amfors wil elk half jaar inzicht verkrijgen in haar CO -footprint. Om dit te kunnen bewerkstelligen wil Amfors op de volgende
wijze haar emissiegegevens verzamelen.

Tabel 9: Verzamelen emissiegegevens

Tabel 10: Realisatie reductiemaatregelen
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Tabel 11: Actieplan reductiemaatregelen 
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BIJLAGE 1 - Ideeënlijst reductiemaatregelen
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