Initiatieven CO₂ Libra Energy/Libra Cleantech Projects:

Als distributeur van duurzame energie hecht Libra Energy/Libra Cleantech Projects (verder Libra) veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het principe People, Planet & Profit staat centraal. Als
onderneming richten wij onze activiteiten bewust op het toevoegen van waarde aan deze principes. Onderstaand onze activiteiten op dit gebied:
WEEE Nederland
Wij vinden het belangrijk dat onze zonnepanelen gerecycled worden; daarom werken wij samen met WEEE
Nederland.

CO₂-Prestatieladder
Eind 2012 hebben we een start gemaakt met een traject om door TÜV beoordeeld te worden op ons CO₂beleid; de zogenoemde CO₂-Prestatieladder (SKAO). In dit traject hebben we niveau 3 van de 5 bereikt. Dat
is een keurige prestatie voor een handelsonderneming die meer dan 90% van haar CO₂-uitstoot niet in eigen handen heeft. Voor hetgeen we bereikt hebben zijn we door TÜV gecertificeerd. Onze doelstelling is
om ervoor te zorgen dat we elk jaar stappen maken in dit MVO-beleid en de uitstoot zoveel mogelijk, binnen onze mogelijkheden, weten te beperken.

Stichting Zon
Libra Energy participeert in werkgeversorganisatie ZON. Deze stichting geeft de werkgevers in de zonneenergie stem richting de overheid en verschaft informatie over de sector.
Stichting Zon werkt aan een draagvlak bij de overheid om stabiel meerjarenbeleid voor zonne-energierealisatie. Hierdoor zal de toepassing zonne-energie groeien en zo ook de CO₂-uitstoot gereduceerd worden.
Om een idee te geven: tot en met 2015 is er in Nederland voor 1500 MW aan zonnepanelen geplaatst.
Deze panelen voorzien in een CO₂-reductie van 600.000 ton CO₂. Wij zouden als bedrijfstak dit willen verveelvoudigen en dat kan alleen als de overheid flankerend beleid voert.

Stichting Eneregio
Libra Energy participeert in Eneregio. Deze stichting geeft de burgers en gemeenten inzicht in de mogelijkheden om zonne-energie toe te passen. Tevens verstrekken we informatie over de sector. Stichting Eneregio werkt aan draagvlak bij particulieren en andere geïnteresseerden voor zonne-energierealisatie. Hierdoor zal de toepassing zonne-energie groeien en zo ook de CO₂-uitstoot gereduceerd worden.

Wilt u als gemeente uw jaarlijkse collectieve inkoopactie van zonnepanelen voortaan laten samengaan met
een stimulans voor de regionale economie, lokale innovatie en het tot stand kunnen komen van duurzame
werkgelegenheid? Stichting Eneregio kan de regionale ondernemers bijeenbrengen voor een actie om zo
de gemeente samen met deze ondernemers de eigen doelstellingen te realiseren.

Libra Energy doet veel meer…..!!!!

Naast het voldoen aan niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder (scope 1 en 2) maakt Libra Energy ook een inschatting van haar CO₂-uitstoot van scope 3. Ondanks dat Libra Energy met de distributie van zonnepanelen en andere duurzame energieproducten voor tonnen aan CO₂-uitstoot bespaart, berekent zij eenzijdig
de CO₂-uitstoot van de inkomende en uitgaande vracht; deze maakt rond de 95% uit van de totale uitstoot
van scope 1 t/m 3. De uitstoot van de uitgaande vracht en 60% van de inkomende vracht wordt door Libra
Energy gecompenseerd door te participeren in duurzame projecten. Hiermee gaat Libra Energy veel verder
dan de CO₂-Prestatieladder niveau 3 vereist.
Libra Energy participeert in diverse duurzame klimaatprojecten zoals bijvoorbeeld een windmolenpark in
India. Dit doet zij samen met de Climate Neutral Group. Met het financieren van deze duurzame projecten
in ontwikkelingslanden wordt de energie-infrastructuur verbeterd, wat de leefomstandigheden van de inwoners in deze gebieden ook ten goede komt.
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