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3.D Participatie

Inleiding
Door participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking en het delen van kennis.
Dit document omschrijft de sectorinitiatieven rond CO2-reductie die van toepassing kunnen zijn voor
Egis Parking Services B.V( EPS).
Daarnaast zijn er door EPS reeds een aantal sectorinitiatieven waaraan wordt deelgenomen. Het betreft
hier zowel de passieve deelname als de actieve deelname.
Onder passieve deelname beschouwen we onder andere lidmaatschappen van een vereniging of
stichting, die op haar beurt actief deelneemt aan een CO2-reductieprogramma.
Onder actieve deelname verstaan we de deelname aan een sectorinitiatief waaraan EPS actief
deelneemt door een eigen inbreng en inspraak in de ontwikkeling van het sectorinitiatief.
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1. Onderzoek sectorinitiatieven
Binnen EPS worden diverse initiatieven opgestart. EPS bewaakt deze initiatieven door jaarlijks
onderzoek te doen naar nieuw opgestarte initiatieven die aansluiten bij de bedrijfsvoering en het
reductiebeleid.
Initiatieven die onder de aandacht zijn van de directie voor mogelijke toekomstige deelname of
verdere ontwikkeling zijn:
Relevant sector-/keteninitiatief

Omschrijving

Klimaatneutraal ondernemen

Een initiatief van het Klimaatplein.
http://www.klimaatplein.com/co2-neutraal-ondernemen-als-strategie/

Deelname
duurzameleverancier.nl

Stichting Nederland CO2neutraal

Dit platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid helpt bij de
opzet van een duurzame bedrijfsvoering d.m.v. tips en adviezen. Vooral bij
het opstarten van het inventariseren / reduceren van de CO2 uitstoot een
goede bron van informatie.
https://www.duurzameleverancier.nl/
Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te
stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaat neutrale
onderneming. Dit doen we omdat we erin geloven dat we op deze manier
een betere toekomst kunnen creëren voor nu maar zeker ook voor later.
http://nlco2neutraal.nl/

Green IT

Green IT Amsterdam makes the energy transition possible with IT for the
Amsterdam region. Our mission is to scout, test and showcase innovative IT
solutions for increasing energy efficiency and decreasing carbon emissions.
As our society is constantly relying more and more on IT, urgency for
sustainability keeps increasing. Moreover, IT can play a key role in making
the change from fossil energy into renewable energy, the energy of the
future and for the future. http://www.greenitamsterdam.nl/about/

Vollce

Vollce is a startup driven by the idea that the transition to e-mobility can be
done by making circular use of existing hardware. The most affordable
solution to make scooters emission-free is born. The number of prohibited
polluting vehicles in the city of Amsterdam is rising, as a result the impact
Vollce can make becomes more and more significant. By introducing a smart
electric drivetrain which is exchangeable with the ICE drivetrain of petrol
scooters, polluting scooters can be made emission free within no-time.
Vollce circular e-scooters can make use of the Vollce battery swap
infrastructure. Swap-stations are placed at strategic locations throughout the
city of Amsterdam, hereby Vollce enables the possibility to instantly add
fresh mileage in the matter of seconds.
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2. Passieve participatie


Stichting SKAO (http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven)
EPS doet mee aan de CO2-prestatieladder en heeft zich aangesloten bij de Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De Stichting SKAO is de beheerder van
de CO2-prestatieladder. Voor lidmaatschap van SKAO wordt een jaarbijdrage gevraagd.



VEXPAN (https://vexpan.nl)
EPS. is lid van het platform Vexpan. Vexpan streeft naar optimalisatie van de service en de kwaliteit
van parkeren. Bij Vexpan ontmoet men vakgenoten en kan men kennis halen en brengen. Vexpan
brengt partijen samen wat betreft nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de parkeerwereld.
Kortom, Vexpan is het platform voor parkeren in Nederland.
Vexpan maakt zijn leden bewust van het feit dat elektrisch rijden en dan ook nog op groene
stroom 6-7% van de Nederlandse C02-uitstoot kan schelen. Zie ook https://vexpan.nl/?s=co2



EPA Award / initiatieven (via Hoofdkantoor)
De EPA Award is een Europese competitie die elke twee jaar wordt gehouden om goede
aansprekende parkeerprojecten voor het voetlicht te brengen.
EPS heeft deze Award in 2017 gewonnen voor de categorie On-street parking projects. Remote
Image Review, waarmee op afstand omgevingsbeelden worden beoordeeld heeft een bijdrage
geleverd aan de reductie van C02. EPS werkt vanwege het Image Review System met minder
personeel op ‘straat’ die in het verleden benzine scooters reden om Naheffingsaanslagen op te
leggen. Dit wordt (grotendeels) niet meer fysiek gedaan, maar digitaal op afstand vanuit het
kantoor.
Projecten worden aangemeld in vijf categorieën:
1. Nieuwe parkeergarages voor publiek gebruik.
2. Gerenoveerde parkeergarages, waarbij de bestaande bouwtechnische structuur is behouden.
De originele parkeergarage moet ten minste tien jaar oud zijn.
3. Projecten en innovaties met betrekking tot straat parkeren in publiek domein.
4. Innovatieve technologie of werkprocessen met betrekking tot off-street parkeren, zowel in
garages als op terreinen. Het systeem moet op ten minste één locatie werkend
gedemonstreerd kunnen worden.
5. Marketing en communicatie over parkeren, die bijdraagt aan beter imago over parkeren bij
consumenten.
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3. Actieve participatie
Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van EPS. aan initiatieven met als doel een reductie van de
CO2-uitstoot. Het is een selectie van sector- en keteninitiatieven die tijdens de
managementvergadering t.b.v. de CO2-Prestatieladder besloten zijn.





EPS is actief met de gemeente Amsterdam als leverancier van de parkeerautomaten voor het
reduceren van het energieverbruik van de parkeerautomaten.
Egis Frankrijk 'Transformation en Sustainability'
EPS is aangesloten bij dit programma welke door het hoofdkantoor in Frankrijk wordt geïnitieerd.
Hierin concentreert Egis zich op het maximaal optimaliseren van Openbaar Vervoer om deze te
stimuleren en te prefereren boven de keuze voor de auto.
Onderzocht worden allerlei transportmogelijkheden voor werknemers die in de buurt wonen om
deze tevens om een duurzamere manier te transporteren.
Stichting Nederland C02-neutraal
EPS woont ieder kwartaal de events bij. Vanwege COVID-19 was het laatste event online. Het doel
van het lidmaatschap is om constant nieuwe kennis en inzichten op te doen die gebruikt worden
om constant te blijven ontwikkelen in C02-reductie. EPS heeft als ambitie om de prijs ‘Duurzaamste
Bedrijf’ binnen te halen!

4. Beschikbaar budget
Voor de deelname aan keten- en sectorinitiatieven is door de directie een budget beschikbaar
gesteld, namelijk.
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