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Inleiding
Terugdringen van C0 -emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen,
de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Egis Parking Services
onderschrijft een ambitieus energie- en milieubeleid en wil met een eigen concreet programma
bijdragen aan de reductie van haar C0 -uitstoot. Hiertoe is een Plan van Aanpak geformuleerd dat
een significante C0 -emmissiereductie dient te bewerkstelligen in de periode tot en met het jaar
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2020.
Egis Parking Services heeft het jaar 2017 als referentiejaar genomen. Dit is het vertrekpunt voor het
C0 -reductiebeleid. De voortgang van C0 -reductie wordt afgezet tegen het referentiejaar.
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In dit energiemanagementprogramma wordt ons energiebeleid, onze doelstellingen en ons actieplan
gepresenteerd.
Het energiemanagementprogramma is opgesteld volgens de richtlijnen van ISO 50001, §.4.4.3 §.4.6.4
1.

Energiebeleid

Egis Parking Services streeft naar een continue verbetering van de energie-efficiëntie in de
onderneming en in haar bedrijfsvoering.
Het realiseren van het energiebeleid geschiedt door de energiestromen in kaart te brengen door
middel van een energie-audit. De energie-audit geeft ons inzicht en leidt tot doeltreffende
energiebesparende maatregelen. Door het energieverbruik systematisch te meten en te beoordelen,
kunnen we tijdig bijsturen en activiteiten ter verbetering uitzetten.
Het energie management actieplan gaat samen met monitoring, opvolging en continue verbetering
van de energie-efficiëntie.
2.

Energiebeoordeling

De energiebeoordeling is gedocumenteerd in 3.A.1 Emissie inventarisatie en is conform ISO 50001 §
4.4.3 opgesteld; het bevat een analyse van het huidige en historische energieverbruik, een
gedetailleerde analyse voor het identificeren van de faciliteiten, apparaten en processen en
eventuele verbetermogelijkheden. Hierin is het energieverbruik in kaar gebracht.

