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Dit is het moment om actie te ondernemen en de
CO2-uitstoot te verminderen

Hoe Centrica Business Solutions organisaties
helpt om duurzamer te worden

Het verminderen van de CO2-uitstoot zet organisaties onder druk in een tijd
waarin onzekerheid heerst en financiële prestaties van vitaal belang zijn. Maar
vooraanstaande leiders in duurzaam ondernemen weten dat als ze nu actie
ondernemen, zelfs als dat op korte termijn kosten met zich meebrengt, hen
dat op de lange termijn een betere positie zal opleveren. Ze wachten niet het
perfecte moment af om actie te ondernemen, omdat ze weten dat hoe eerder ze
beginnen, hoe groter de voordelen zullen zijn.

We zijn er trots op organisaties over de hele wereld bij te staan bij het
realiseren van hun CO2-neutraliteitsdoelstelling en hen te helpen een
duurzaam bedrijf op te bouwen. Door onze expertise, commerciële
strategie en hernieuwbare technologieën ondersteunen we bedrijven bij
het aanpakken van duurzaamheid en decarbonisatie om hun toekomstige
groei te verzekeren en tegelijkertijd de behoeften van profijt en de planeet
in evenwicht te brengen.

Leiders in duurzaam ondernemen lopen vooruit op veranderende regelgeving
door de CO2-uitstoot te verminderen voor regelgeving dit vereist en zorgen
ervoor dat ze over de relevante gegevens beschikken om beslissingen te
nemen. Energiestrategie is een snelle manier om concurrerend, winstgevend
en duurzaam te zijn, en veel organisaties profiteren optimaal van groene
financieringsopties om een concurrentievoordeel te behalen. Ze geloven dat
duurzaamheid een zaak van iedereen is, maar weten dat ze het niet alleen
kunnen doen en omarmen partnerschappen, samenwerking en de hulp van
externe deskundigen.

In dit boekje delen we casestudy’s met enkele manieren waarop we onze
klanten bijstaan in hun streven naar CO2-neutraliteit.

Er is geen tijd te verliezen als het gaat om decarbonisatie en het aanpakken
van andere duurzaamheidskwesties. De wetenschap is duidelijk en het politieke
landschap is veranderd en weerspiegelt dat. U moet nu in actie komen om de
dreigende regelgeving voor te blijven, te reageren op de eisen vanuit de markt
en de maatschappij, het merkimago te verbeteren en een positieve bijdrage te
leveren aan lokale gemeenschappen. Dat alles zal u helpen succesvol te zijn
met uw bredere bedrijfsdoelstellingen en uw organisatie op de lange termijn
robuuster, concurrerender en duurzamer maken.
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Bedrijfscontinuïteit leidt tot duurzaamheid
Nu in actie komen om ervoor te zorgen dat
uw bedrijf bestand zal zijn tegen toekomstige
uitdagingen is de sleutel tot het opbouwen van een
robuust en duurzaam bedrijf.
We helpen onze klanten inzicht te krijgen in risico’s
en die te weerstaan, te voldoen aan wettelijke
vereisten en zich aan te passen aan veranderende
markt- en maatschappelijke eisen.
Lees de casestudy’s

Centrica Business Solutions
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Centrica Business Solutions ondersteunt duurzaamheidsambities Fuji
Oil Europe met een nieuwe wkk-installatie en Demand Side Response
oplossing.
Decentrale energieoplossing verlaagt kosten én verhoogt
inkomsten
De wkk voor Fuji Oil zal de productiesite grotendeels van elektriciteit
kunnen voorzien, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. De
warmte van het motorkoelwatersysteem en restwarmte afkomstig
uit de uitlaatgassen worden gebruikt om CV-water te produceren
van zo’n 93°C. Door toepassing van een stoomgenerator kunnen de
uitlaatgassen met een temperatuur van circa 450°C worden gebruikt
om ruim 1 ton stoom per uur te produceren met een druk van 11
bar. Zowel het CV-water als de stoom worden door Fuji Oil gebruikt
in hun productieproces. De wkk zal vanaf september dit jaar worden
geïnstalleerd en medio december gebruiksklaar worden opgeleverd.
Hoge duurzaamheidsambities en rendement
De gekozen energieoplossing sluit perfect aan op het productieproces
van Fuji Oil als ook op de hoge duurzaamheidsambities. Tom
Franssens, Project Manager Engineer & Energie Coördinator bij Fuji
Oil Europe: “Als wereldwijde leider in innovatieve voedingsproducten
streven we naar een hoge energie-efficiëntie en het inzetten van
energie met een minimale milieu-impact. In Centrica Business
Solutions vinden wij de gewenste partner doordat zij niet alleen
energieoplossingen op locatie verzorgen, maar ons voortdurend
hebben geadviseerd naar de best mogelijke oplossing. Er is echt
gekeken naar hoe wij een optimaal rendement konden bereiken en
hoe de installatie zo goed mogelijk bij ons eigen productieproces past.
Dat we daarnaast het Belgische elektriciteitsnet kunnen ondersteunen
wanneer daar behoefte aan is, voelt voor ons heel prettig omdat we
willen uitdragen dat duurzaamheid iets is wat je alleen samen kunt
bereiken.”

Lees verder
Centrica Business Solutions

1,56MW
elektrisch vermogen

0%

extra CO2 uitstoot
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De warmte-krachtkoppeling met absorptiekoelers van Centrica
Business Solutions drijft de productiemachines aan, garandeert
de ononderbroken werking, zorgt voor verwarming en koeling, en
vermindert de CO2-uitstoot met 14 procent.
Continuïteit van productie in de fabriek
Bijna wekelijks werd Continental Automotive Roemenië geveld
door stroomstoringen in het nationale elektriciteitsnet. Buiten hun
wil om viel hun productie van hoogwaardige auto-onderdelen stil.
Het resultaat? Verspilling van tijd, geld en materiaal. Zelfs een
onderbreking van een milliseconde kan de productie tot wel een uur
stilleggen. Daardoor belandden sommige gefabriceerde onderdelen
op de schroothoop. Het was dus cruciaal om ervoor te zorgen dat de
impact van zo’n stroomstoring zo klein mogelijk bleef.
Technisch overzicht
De hoofdrol in dit complexe trigeneratiesysteem is weggelegd voor de
E-1560 kWe-wkk-installatie die werd ontworpen en geïnstalleerd door
Centrica Business Solutions. Zij ontwikkelden de schakelapparatuur
voor de ‘eilandmodus’ en twee absorptiekoelers, vier droge
koeleenheden en een platenwarmtewisselaar van 1700 kW, voldoende
pompen, de elektrische systemen en de besturings- en commandoeenheden.
Geen onderbrekingen
Stroomstoringen leggen de productielijnen van Continental niet
meer lam. Gemiddeld was er sprake van één netstoring per week.
Die duurt misschien een milliseconde, maar dat is lang genoeg om
cruciale machines stil te leggen. Dankzij het nieuwe systeem blijft
de productie nu beveiligd, wat heel wat tijd, mankracht en geld
bespaart. De stroom die wordt opgewekt om de cruciale machines te
laten draaien, maakt de fabriek minder afhankelijk van de nationale
voorzieningen.

Lees verder
Centrica Business Solutions

14%
minder CO2 uitstoot

0

productieonderbrekingen
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Centrica Business Solutions

Duurzaamheid begint aan de top
Zonder sterk, consistent leiderschap en heldere interne communicatie zijn
inspanningen om duurzaamheid te verankeren gedoemd te mislukken.
We helpen onze klanten in hun organisaties een cultuur van
duurzaamheid te ontwikkelen door hun teams de tools en data te
geven die ze nodig hebben om te slagen.
Lees de casestudy’s
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Door samen te werken met Centrica Business Solutions heeft een van
de grootste cementproducenten van België nu een duidelijk beeld van
het energieverbruik. Demand Side Response helpt kosten en CO2uitstoot te verlagen, en het risico op energietekorten in heel België te
verminderen.
Beoordeling van het piekenergieverbruik
De LafargeHolcim-groep beheert een grote cementfabriek in
Obourg, België. De fabriek is het hele jaar door in gebruik, maar in
het hoogzomerseizoen moet de productie worden opgeschaald.
Het management had geen duidelijk beeld van de invloed van de
verschillende componenten van de installatie op de energievraag.
Flexibele benadering van energieverbruik
DSR (Demand Side Response) biedt een realtime overzicht van het
energieverbruik van de verschillende componenten in de fabriek in
Obourg.
De resultaten
Met DSR kan LafargeHolcim de fabriek in Obourg flexibeler
inzetten. Indien nodig kunnen de grote klinkermolens en
kleinere kolen- en slakmolens worden uitgeschakeld tijdens
perioden van piekenergieverbruik, met volledige transparantie
van het energieverbruik en de kostenimplicaties. Voor het eerst
is er duidelijkheid over de energiekosten voor de verschillende
componenten van de installatie.

Lees verder

10MW
tijdens piekuren teruggeleverd aan het net

CO2

verlaagd CO2 verbruik opgenomen op de lange termijn
Centrica Business Solutions
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Voorafgaand aan de samenwerking met Centrica Business Solutions
nam Sappi’s papier- en pulpfabriek deel aan een reserveprogramma
dat lage rendementen opleverde.
Eco-effectiviteit in de praktijk brengen
De papierindustrie is een zeer energie-intensieve sector, dus het is
belangrijk voor Sappi om de elektriciteitskosten te verlagen door
middel van continue verbeteringen. Deelname aan de Demand Side
Response-programma’s maakt het voor Sappi mogelijk om de totale
energiekosten te verlagen.
Een energie-intensieve industrie
Sappi had gebruik gemaakt van dit flexibele proces om direct deel
te nemen aan de reservesmarkt via de hoogspanningsnetbeheerder
(TSO), maar de opbrengsten compenseerden de hoge
elektriciteitskosten niet. Sappi was op zoek naar manieren om
de waarde van de flexibele pulpfabriek te verhogen, zonder het
operationele risico te verhogen. Ondanks enige ervaring op de
reservesmarkt had Sappi ondersteuning nodig om strengere
reserveprogramma’s in te stellen met snelle reactietijden, een korte
duur en dus gemaximaliseerde opbrengsten.
De resultaten
Er werd een flexibiliteitsaudit uitgevoerd, waaruit naar voren kwam
dat voor de flexibele pulpfabriek van Sappi een fast response
reserve-programma (primaire reserve) kon worden toegepast.
Twee belangrijke aspecten moesten worden gegarandeerd bij het
deelnemen aan dit reserveprogramma dat een reactietijd van dertig
seconden vereist: een goede beschikbaarheid van de pulpfabriek en
geen enkele invloed op dagelijkse werkzaamheden.

Lees verder

30SEC
responstijd minder dan dertig seconden

0

geen impact op de productie

Centrica Business Solutions

8

Vorige

Volgende

Inhoud:

02

Inleiding

03

Bedrijfscontinuïteit leidt tot
duurzaamheid

06

Duurzaamheid begint aan de top

09

Energie-innovatie loont
CEMEX
Altex Group

12

Duurzaamheid is een investering

15

Hoe we onze eigen organisatie
duurzamer maken.

Energie-innovatie loont
Het beheersen van emissies door middel van hernieuwbare
energiebronnen en energie-efficiëntie heeft een onmiddellijk
effect op de CO2-neutraliteitsdoelstellingen.
Onze geïntegreerde energieoplossingen helpen organisaties
bij het analyseren, financieren, installeren, exploiteren en
optimaliseren van energie, zodat u de eisen van profijt en
planeet met elkaar in evenwicht kunt brengen.

Lees de casestudy’s

Centrica Business Solutions
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De wereldwijde bouwmaterialengigant CEMEX bespaart kosten en
verbetert de energie-efficiëntie in zijn VK-vestigingen dankzij Energy
Insight van Centrica Business Solutions.
Gezocht: oplossing om op te bouwen
CEMEX is een van ’s werelds grootste bouwmaterialenproducenten,
actief in meer dan vijftig landen. De fabrieken en de apparatuur
verbruiken enorm veel elektriciteit in honderden productievestigingen,
steengroeven, distributiecentra en haventerminals.
Energiebesparingen en efficiëntieverbeteringen in alle facetten van
het bedrijf zouden gigantische financiële en productievoordelen
opleveren.
Grootschalige besparingen
Centrica Business Solutions voerde zijn inzicht in energie-oplossing
eerst in op drie CEMEX-locaties in het VK. De implementatie omvatte
draadloze, zelfvoorzienende sensoren die een aantal essentiële
machines monitoren. Denk aan pompen, transportbanden en
crushers. De gegevens werden direct verstuurd naar PowerRadar®: het
analyseplatform in de cloud van Centrica Business Solutions. Dat biedt
unieke, uitvoerige, real time inzichten. Zowel over energieverbruik en
prestaties van apparaten, als inefficiënties en verspilling. Kortom:
inzicht in het functioneren van de installaties.
Resultaten
Gedetailleerde analyses toonden aan, dat een transportbandmotor
voor aggregaten in een van de CEMEX-steengroeven overbelast
was en haperde. Door die bottleneck te repareren, kon de productie
onmiddellijk worden verhoogd. De PowerRadar®-analyse maakte nog
meer energiebesparende maatregelen mogelijk, met forse jaarlijkse
besparingen als resultaat.
CEMEX breidde het Energy Insight-systeem snel uit. Momenteel
monitoren meer dan 1600 sensoren de machines in 42 van zijn
steengroeven in het VK.

42
vestigingen in het VK

1,600
sensoren

Lees verder
Centrica Business Solutions
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S2G Energy gebruikt de draadloze sensoren, Panoramic Power™ en
PowerRadar™ van Centrica Business Solutions om de Altex Group te
helpen om energiekosten beter te beheren.
Overzicht
Vanwege het hoge energiegebruik in de landbouwbranche definieerde
Altex Group enkele prioriteiten, met name het digitaliseren
van gegevens over energieverbruik, het optimaliseren van
verwerkingsprocessen en het verlagen van de productiekosten.
De oplossing
Als partner van Centrica Business Solutions implementeerde
S2G de technologie met draadloze sensoren, Panoramic Power™,
om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waarmee
Altex Group geconfronteerd werd. De sensoren werden in alle
productiefaciliteitenaangebracht om gegevens over energieverbruik
van de koelinstallaties, luchtcompressoren, koeltorens, verdampers en
andere kritische assets vast te leggen.
De resultaten
Sinds Altex Group de technologie van Centrica Business Solutions
geïmplementeerd heeft, heeft de groep reeds een totale besparing
van 8% op energiekosten bereikt in twee jaar. Dit vertegenwoordigt
€ 720.000. Voor de productie betekent dit dat de energie-intensiteit
per ton verminderd werd met 7,5%, terwijl de vraag naar elektriciteit
tijdens de piekuren ook daalde. Het resultaat is een besparing
in CO2-uitstoot van 53.553 ton en een vermindering van 2180
MWh in verbruikte energie. Dit komt overeen met bijna 12.000
personenvoertuigen die voor een jaar uit circulatie genomen zouden
worden.

Lees verder

€ 720K
minder energiekosten
in totaal

53K
tonnen minder
CO2 uitstoot

Centrica Business Solutions
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Duurzaamheid is een investering
De kosten weerhouden veel organisaties ervan om technologie
met een geringe CO2-uitstoot te implementeren. Maar het
is essentieel om boven de kortetermijndruk uit te stijgen en
de voordelen van investeringen in nieuwe technologieën en
processen te onderkennen.
We ondersteunen onze klanten bij het navigeren door hun
financieringsopties en het onder controle houden van
energiekosten en helpen hen om de doelstellingen voor het
verminderen van hun CO2-uitstoot te halen en nieuwe
kansen te creëren.
Lees de casestudy’s

Centrica Business Solutions
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Centrica Business Solutions heeft de eerste grootschalige, virtuele
energiecentrale met meerdere assets opgezet om het Europese
elektriciteitsnet te stabiliseren.
Zelfvoorzienend in energie
Terhills is een uniek toeristisch project aan de rand van het enige
nationale park van België. Het is gebouwd op de plek van een voormalige
steenkolenmijn en wordt omgeven door 346 hectare aan meren en bossen.
Het vakantiepark had de ambitie om zelfvoorzienend te zijn en een energieinfrastructuur te creëren waarmee ze jaren vooruit zouden kunnen.
Uniek energiepartnerschap
Centrica Business Solutions is een uniek partnerschap aangegaan met
batterijleverancier Tesla en de Belgische transmissiesysteembeheerder Elia,
om een virtuele elektriciteitscentrale (Virtual Power Plant of VPP) op te
zetten. Deze helpt commerciële en industriële klanten (C&I) zoals Terhills hun
energie-investeringen te gelde te maken.
Het project van 1.500 m2 heeft vanaf het begin tot en met de ingebruikname
zes maanden geduurd, waarvan slechts vijf weken voor de installatie van 140
Tesla-batterijen. De VPP ondersteunt het nationale elektriciteitsnet en zorgt
ervoor dat piekcentrales, die fossiele brandstoffen gebruiken en CO2 uitstoten,
minder vaak moeten worden opgestart.
De resultaten
Dankzij de VPP profiteren C&I-klanten zoals Terhills nu van een betrouwbare
en duurzame energievoorziening, en met behulp van DSR-technologie kan de
reservecapaciteit terugvloeien naar het Belgische elektriciteitsnet.
De VPP’s met meerdere assets van Centrica Business Solutions bestaan
uit decentrale energieproductie zoals energieopslag, IoT-toepassingen
en grootschalige industriële belastingen. Met als doel: een duurzaam en
innovatief intelligent energiedistributienetwerk leveren om de behoefte aan
piekcentrales te verkleinen en de energiemarkt CO2 -arm te maken.

140
140 Tesla-batterijen leveren 18,2 MW vermogen

99.6%

VPP levert 100 procent van het vermogen 99,6 procent
van de tijd

Lees verder
Centrica Business Solutions
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Eelpower heeft gekozen voor Centrica Business Solutions als partner voor hun
go-to-market reis zodat hun flexibele assets van 10 MW een gegarandeerd
financieel rendement opleveren en tegelijkertijd het risico en de complexiteit
van het benaderen van meerdere markten wordt geëlimineerd.
De fundamenten leggen voor een goede energievoorziening
De 10MW opslagfaciliteit van Eelpower in Leverton, vlakbij Lincoln, was de
eerste in een reeks van grote batterijen die frequentieresponse en andere
balanceerdiensten levert aan het landelijk net.
Een stand-alone energiefaciliteit bevat acht 1,25MW op lithiumion gebaseerde
batterijen. De faciliteit ondersteunt het landelijk net door de fundamenten te
leggen voor een gegarandeerde energievoorziening en door bij te dragen aan het
reduceren van de energiekosten gedurende perioden waarin de vraag hoog is.
Omzet maximaliseren
De interne deskundigen van Centrica Business Solutions door middel van de
gepatenteerde en toonaangevende FlexPondTM monitoren de beschikbare
markten 24/7 en beheren nauwkeurig de laadstatus van de batterij. Hierdoor
kunnen de batterijen in meerdere flexibele markten maximaal worden ingezet
terwijl het proces wordt vereenvoudigd en de risico’s voor Eelpower worden
geëlimineerd. Centrica Business Solutions zorgt ervoor dat de flexibiliteit van
Eelpower wordt beloond door een gegarandeerde stroom van inkomsten terwijl
er ook voor wordt gezorgd dat de batterij wordt beschermd door degradatie te
minimaliseren - zodat de batterij gedurende zijn levensduur voor een maximale
omzet zorgt.
Gegarandeerde omzet
Dankzij de intelligente optimalisatie van deze opslagfaciliteit voor batterijen
zal Eelpower een gegarandeerd financieel rendement krijgen per MW per jaar,
met aanvullende betalingen voor elke batterijcyclus vanaf de eerste dag van het
contract en bovenop de garantie. Hierdoor wordt er zekerheid verkregen over
wanneer hun kapitaalinvestering in de batterij zal worden terugverdiend.

Lees verder
Centrica Business Solutions

10MW
batterij opslagfaciliteit

24/7

monitoren van beschikbare
flexibele markten
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Met een duidelijk commitment om in 2045 CO2-neutraal te zijn, zijn we
al goed op weg om een duurzaam bedrijf te worden.
Sinds we onze reis naar CO2-neutraliteit zijn begonnen hebben we
onszelf doelen gesteld, die gerealiseerd en zelfs overtroffen. Toen
we in 2007 begonnen om onze interne CO2-voetafdruk van ons
gebouw, ons voertuigpark en onze verplaatsingen in 2015 met 20%
te hebben verminderd, hebben we deze doelstelling overtroffen en
een reductie van 27% gerealiseerd. We deden dat door middel van
efficiëntieverbeteringen, gedragsveranderingen van medewerkers,
het gebruik van technologieën zoals led-verlichting, zonne-energie op
locatie, energie-optimalisatie en batterijopslag en minder afhankelijk
te worden van externe opwekking en productie. In 2015 hebben we ons
gecommitteerd aan verdere reducties van 20% ten opzichte van het
bestaande niveau in 2025. Omdat we dat doel vier jaar later in 2018 al
overtroffen besloten we om te proberen in 2030 onze interne
CO2-voetafdruk en klantemissies te verminderen in overeenstemming
met de doelstellingen van Parijs.
We leiden een ambitieuze energietransitie door meer actie te
ondernemen als onderdeel van ons People & Planet Plan, waarin we
doelen stellen om onze klanten te helpen in 2050 CO2-neutraaal te zijn
(met een reductie van 28% in 2030) terwijl we zelf een CO2-neutraal
bedrijf willen zijn in 2045 (met een reductie van 40% in 2034) - vijf
jaar eerder dan de vorige doelstelling en deadline voor het Verenigd
Koninkrijk.
Waarom wachten om deel te nemen aan de transitie? Neem vandaag
nog contact met ons op voor ondersteuning bij het ontwikkelen van uw
CO2-uitstootreductiestrategie en om een duurzaam bedrijf te worden.

Centrica Business Solutions

Terwijl we proberen te
herstellen van COVID-19 en
onze grootste transformatie
ooit, wil ik dingen anders
doen en onze toekomst
omvormen naar een
toekomst die eerlijker is
en het milieu beschermt.
Daarom hebben we ons
People & Planet Plan
geïntroduceerd om een meer
inclusieve en duurzame
toekomst te creëren die
onze gemeenschappen,
onze planeet en elkaar
ondersteunt.
CHRIS O’SHEA
GROUP CHIEF EXECUTIVE, CENTRICA
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Over ons
Werk met ons samen naar een CO2-neutrale toekomst waarbij
commercieel succes en verantwoordelijkheid voor het milieu
in evenwicht zijn. We analyseren, financieren, installeren,
exploiteren en optimaliseren energie voor elke energiebron
om efficiëntie, bedrijfscontinuïteit en duurzaamheid te
realiseren.
Het resultaat is de juiste energie voor de juiste prijs, en zeker
zo belangrijk, de juiste balans tussen wat goed is voor uw
bedrijf en voor de planeet die we delen.

Start vandaag nog uw traject naar
CO2-neutraliteit en maak een afspraak voor
een strategiegesprek met ons:
centricabusinesssolutions.NL@centrica.com
+31 (0) 297 293200
centricabusinesssolutions.nl
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