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Het energieactieplan 2019, zal in het lopende jaar een veranderende weergave zijn dan voorgaande jaren.
Gezien de grote wijzigingen binnen de HR Groep op zowel organisatorisch als operationeel vlak is het
energieactieplan groep breed opgesteld in plaats van per locatie.
De doelstellingen voor het lopende- en komende jaar zijn als volgt geformuleerd.

Scope 1
Scope 2
Scope 3

2017
1%
1%
7%

2018
2%
2%
5%

2019
3%
3%
7%

2020
4%
4%
10 %

Om genoemde doelstellingen te realiseren heeft de HR Groep een aantal corporate doelstellingen geformuleerd
met daarbij behorende acties.
Deze doelstellingen zullen in 2020 weer worden omgezet in doestellingen per lokactie.

Doelstelling

Actie

Verantw.

Realisatie

Productie van
zeefdruk
verkeerborden
beëindigen

Beëindiging van de processtroom in Rijswijk.
Productie van signfaces laten plaatsvinden
met UV printer.
Beoogde doel: vermindering gasverbruik,
vermindering van chemische afval,
vermindering van CO2 uitstoot.
Verouderde printer in Rijswijk uit productie
nemen. Printer in Leek vervangen door de
modernste printers van dit moment.
Beoogd doel: minder energie verbruik,
minder transport bewegingen door
centralisatie. Minder afval door efficiëntie
verbetering.
Productie van verkeersborden centraliseren
in Leek.
Beoogd doel: efficiëntie verbetering, minder
afval, minder transportbewegingen intern en
extern, verlaging van het brandstofverbruik
Uitvoeren van de CO2 actielijst

Divisiedirecteur

April 2019

Divisiedirecteur

Dec 2019

Directie

Dec 2019

Directie

Dec 2019

De geïntroduceerde bamboe
verkeersborden hebben een groeiend
potentieel binnen de markt. Hierdoor neemt
de afname van aluminium sterk af.
Beoogd doel: vergroting van duurzaamheid
en verlaging van aluminium producten.
Transport en distributie downstream.
Invloed: middelgroot.
Eindproducten worden veelal op afroep
geleverd, maar HR Groep heeft de
mogelijkheid om efficiënte ritten te laten
plannen.

Directie

Dec 2019

Directie

Dec 2019

Aanschaf van UV
energie zuinige
printers

Centraliseren van
de productie in Leek

CO2 reductie
conform CO2
prestatieladder
Verbreding van de
Bamboe
toepassingen
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