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We hebben een deel van onze ketenemissies, die voortkomen uit Enexis-activiteiten,
gecompenseerd. Afgelopen jaar hebben we de ketenemissies (afval en netwerkcomponenten)
apart gerapporteerd. Ter vergelijking hebben wij daarom onze CO2-voetafdruk van 2015
berekend. Onze totale voetafdruk 2015 wordt inclusief deze componenten verhoogd van
83.528 naar 121.077 ton CO2. Nieuw in de voetafdruk bij scope 3 is het gebruik van datacenters
bij KPN in de categorie ICT. De ketenemissie is op verzoek van Enexis berekend door KPN.
Komend jaar trachten we meer onderdelen die onder scope 3 vallen te rapporteren.
Alle broeikasgassen worden gerapporteerd in CO2-equivalenten. Naast CO2 worden methaanen SF6-emissies gerapporteerd. De omrekenfactoren naar CO2-equivalenten zijn ontleend
aan het IPCC Fourth Assessment Report. Emissiefactoren zijn ontleend aan de bron
www.co2emissiefactoren.nl
Scope 1: directe emissies van activiteiten in eigen beheer, waaronder de uitstoot van
onze bedrijfswagens en het energieverbruik in onze gebouwen.
In het huisvestingsbeleid zijn duurzaamheidsaspecten opgenomen. Zo willen wij dat onze
nieuwe kantoren duurzaam worden gebouwd en per saldo energieneutraal zijn. In 2016
openden wij ons duurzaam gerenoveerde bovenregionaal kantoor in Zwolle en het duurzame
distributiecentrum in Veldhoven.
Scope 2: indirecte emissies van activiteiten in eigen beheer, waaronder de emissie die
plaatsvindt bij het opwekken van elektriciteit (lek- en netverliezen).
Bij de distributie van elektriciteit gaat altijd energie verloren, bijvoorbeeld als gevolg van
elektrische weerstand. Elk jaar zijn wij bezig met technische verbeteringen in onze netten
om emissies te verminderen.
Enexis werkt volgens de Trias Energetica. Voor het energieverbruik betekent dit dat zoveel
mogelijk duurzame energie wordt gebruikt. De negatieve milieueffecten van onze uitstoot
worden gecompenseerd, waardoor Enexis netto emissieneutraal is. In 2016 hebben we:
ċċ 6,5% van het lekverlies vergroend door Garanties van Oorsprong van Nederlandse wind
en 93,5% via Garanties van Oorsprong van Scandinavische waterkrachtcentrales;
ċċ 100% groene energie uit Nederlandse biomassa gebruikt voor de stroomvoorziening
in onze gebouwen;
ċċ restemissie gecompenseerd via Gold Standard-certificaten.
In 2023 willen we dat meer dan 40% van onze netverliezen duurzaam zijn opgewekt met
additioneel in Nederland opgewekte duurzame energie.
Scope 3: andere indirecte emissies, waaronder de uitstoot van transport, uitbestede
productie of afvalverwerking.
Ook voor de uitstoot in de keten voelen wij ons verantwoordelijk, zoals bij de productie van
kabels en leidingen en bij de verwerking van afval. In 2016 zijn we gestart om een deel van
onze ketenemissies in kaart te brengen. Hierbij maakten wij gebruik van gegevens over de
CO2-uitstoot van onze ketenpartners, zoals onze leverancier van IT. De CO2-uitstoot als gevolg
van ICT (713 ton) wordt geheel gereduceerd, doordat KPN 100 procent groene stroom gebruikt
afkomstig van Nederlandse bodem.
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