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1

lnleiding

Vialis bv hecht grote waarde aan het behoud van een leefbare wereld, ook voor toekomstige generaties. Een van de gevaren waarmee de wereld wordt geconfronteerd betreft klimaatverandering
als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. COz is één van die broeikasgassen.
Vialis bv draagt op verschillende manieren bij aan de uitstoot van CO2 en wil die uitstoot beperken.
Deze Periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het Energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO2-prestatieladder is ingevoerd. Deze stuurcyclus staat beschreven
in het managementsysteem van Vialis bv, onderdeel: Energiemanagement.
De COz boekhouding wordt in het COz-Managementtool bijgehouden. Deze Periodieke rapportage
is opgesteld met behulp van de hier in ingevoerde gegevens en rapportagemogelijkheden.
De Periodieke rapportage geeft weer:
. wijzigingen in de berekeningsmethodiek;
o voortgang op reductiedoelstellingen door analyse van trends
De Periodieke rapportage beschrijft alle zaken zoals beschreven in $ 7.3 uit de ISO 14064-1. Een
koppelingstabel is hieronder weergegeven.
Naam
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2
2.1

Basisgegevens
Beschrijving van de organisatie

Vialis zorgt ervoor dat reizigers kunnen blijven bewegen op een zo veilig, efficiënt en milieuvriendelijk mogelijke manier. ln het verkeer en het openbaar vervoer biedt Vialis oplossingen die zorgen
voor een betere doorstroming, meer veiligheid, een betere informatievoorziening en meer duurzaamheid.
Vialis doet dit door het ontwikkelen, produceren, installeren en onderhoud van producten voor
privaat en openbaar vervoer, zoals o.a. verkeersregelinstallaties, rijstrooksígnaleringssystemen,
dynamisch verkeersmanagement systemen, parkeerinstallaties, overweginstallaties, wisselstellers
en seinen voor het spoor.

2.2
o
.
.

Verantwoordelijkheden

Eindverantwoordelijke (directie-verantwoordelijke): Bert van de Meruve;
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): Bert van de Menive;
Contactpersoon emissie-inventaris:
. Gas- en elektriciteitsverbruik: Roy Okhuysen;
. Brandstofverbruik geel kenteken leaseauto's: VW Business Lease: Sicco Lenderink;
o Brandstofverbruik geel kenteken leaseauto's overige leasebedrijven: Arjan van Beinum;
o Brandstofverbruik grijs kenteken bedrijfsauto's: Volker Stevin Materieel: Rob Servaas;
o Brandstofverbruik huurauto's: Arjan van Beinum;
. Brandstofverbruik zakelijk gebruik privé auto's: Mieke Schreuder - Goedheijt.
. Brandstofverbruik Noodstroom Aggregaat: Ton van Ruiten (vanaf 1-1-2014; Dennis Brugman);
. Koelmiddelverbruik koelinstallaties: Roy Okhuysen;
. Vliegreizen: lngveld van den Born (Portman Travel)/Bert van de Merwe.

2.3

Basisjaar

Basisjaar voor energiemanagement is 2009.
Om een goede vergelijkingsbasis tussen het gerapporteerde jaar en het basisjaar te kunnen blijven garanderen wordt bij een wijziging van de conversiefactoren het basisjaar herberekend. Als
een wijziging in conversiefactoren optreedt die invloed heeft op het basisjaar of andere historische
gegevens dan wordt dit beschreven in $ 4.3. Het herberekende basisjaar wordt in dat geval be-

schreven in $ 5.1.

2.4

Rapportageper¡ode

Deze Periodieke rapportage beschrijft de CO2-emissies in de tweede helft van 2013
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Verificatie

De emissie-inventaris is geverifieerd voor de rapportageperiodes 2009 en 2010,2011 en 2012 met
een beperkte mate van zekerheid door KEMA Emission Verification Services B.V.
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Afbakening

3.1

Organisatorische grenzen

3.1.1

Methodiek voor het opstellen van de organisatorische grenzen.

Voor bepaling van de organisatorische grenzen hanteert Vialis de Operational Control Methode.
Deze ligt in lijn met de door de moedermaatschappijVolkerWessels gehanteerde IFRS-richtlijnen
voor financiële verslaglegging.

3.1.2

Beschrijving organisatorische grenzen

Voor de gehanteerde organisatorische grenzen wordt verwezen naar het document Organisatiegrenzen t.b.v. CO2-emissie (ORG-09-01 revisie 007). Een belangrijke wijziging voor wat betreft de
organisatiegrenzen, is de opname van de fa. lT&T uit Elst per 1-1-2013.

3.2

Operationelegrenzen

Bij het bepalen van de operationele grenzen wordt onderscheid gemaakt tussen Scope 1, 2 & 3
categorieën . Deze indeling is oorspronkelijk afkomstig uit het GHG-protocol 'A Corporate Accounting and Reporting Standard'. SKAO rekent'business air travel' en 'personal cars for business
travel'tot Scope 2. Omdat deze Periodieke rapportage onderdeel is van de invoering van de CO2prestatieladder worden de Scope 1 & 2 categorieën volgens SKAO aangehouden.
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Als onderdeel van het energiemanagementsysteem wordt een Energie Audit verslag actueel gehouden dat de energiegebruikers binnen de organisatie beschrijft en een overzicht geeft van de
emissiebronnen. Als er binnen de organisatie door veranderde organisatiegrenzen of de aankoop
van nieuwe kapitale goederen sprake is van nieuwe emissiestromen dan worden het Energie Audit
verslag en de emissie-inventaris aangepast. Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden binnen
de emissiestromen in de afgelopen periode (2" helft 2013\.

De actuele emissiestromen binnen de operationele grenzen zijn:

.

.
.

Scope

.
.
.
o
.

1:

gasverbruik voor verwarming van de vestigingen;
brandstofverbruik noodstroomaggregaat;
brandstofverbruik geel kenteken leaseauto's;
brandstofverbruik huurauto's;
brandstofverbruik grijs kenteken bedrijfsauto's;
Scope 2:
o emissie t.g.v. vliegreizen;
. brandstofverbruik van zakelijk gebruik privé auto's;
. elektriciteitsverbruik in de vestigingen van Vialis;

Scope 3:

.
.

Extractie en productie van ingekochte materialen of brandstoffen;
Gebruik van verkochte producten.

De emissie ten gevolge van lekkage van koelgassen (airco's) wordt niet meer meegenomen (zeer
geringe uitstoot en vanuit CO2-prestatieladder niet meer vereist.

{f
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Berekeningsmethodiek

Het opstellen van de Periodieke rapportage is onderdeel van het Energiemanagementsysteem dat
in het kader van de CO2-prestatieladder is ingevoerd. Om deze reden is het meest recente Handboek CO2-prestatieladder zoals uitgegeven door de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) leidend binnen de berekeningsmethodiek. Dit hoofdstuk beschrijft de keuzes
die hierbinnen gemaakt zijn in detail.

4.1

Actuele berekeningsmethodiek en convers¡efactoren

Het meest recente Handboek CO2-prestatieladder zoals uitgegeven door de SKAO vormt de basis
voor de berekeningen binnen elke Periodieke Rapportage. De conversiefactoren zoals daar genoemd worden aangehouden. Voor een lijst met gebruikte conversiefactoren binnen deze Periodieke rapportage zie het Handboek versie 2.1 d.d. 18 juli 2012.

4.2

Wijzigingen berekeningsmethodiek

Voor de initiële berekening van het basisjaar 2009 en de rapportages over 2010 is het COzprestatieladder Handboek 1.2 gebruikt. Voor de rapportages over 2011 zijn de conversiefactoren
uit het Handboek 23-06-2011 toegepast. ln het op dit moment geldige Handboek versie 2.1 d.d.18
juli 2012 zijn geen wijzigingen in de conversiefactoren opgetreden.

4.3

Herbereken¡ng basisjaar en historische gegevens

Het basisjaar en andere historische gegevens worden allen herberekend op basis van nieuw geldende conversiefactoren zoals vermeld in $ 4.2. Een eerste herberekening is weergegeven in
Periodieke rapportage Energie management2Oll Hl. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de trendbeschrijving daadwerkelijk de ontwikkeling binnen de CO2-uitstoot weergeeft en niet wijzigingen
binnen CO2-conversiefactoren. Na deze eerste herberekening tot eind 2012 hebben geen wijzigingen in de conversiefactoren meer plaatsgevonden. Er is dus geen noodzaak tot een nieuwe herberekening.

4.4

Foutieve gegevens en onzekerheden

Vestiging Arnhem: in 2012 werden door verhuurder geen gegevens over gas- en elektraverbruik
meer verstrekt. ln verband met de beëindiging van de huurovereenkomst voor deze locatie, is bij
de overdracht op 2 januari 2013 een meteropname gedaan. Op basis hiervan is het verbruik van
2012 bepaald.

4.5

Uitsluitingen

Voor wat betreft de scope 1 en 2 emissies worden gassen voor laswerkzaamheden uitgesloten
Veroorzaakte uitstoot door gebruikte hoeveelheid van deze gassen is gering (<1 ton) t.o.v. de
overige energiestromen.
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4.6

Opname van COz

Er heeft in de afgelopen periode geen opname van CO2 plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten.

4.7

Biomassa

Er is in de afgelopen periode geen gebruik gemaakt van biomassaverbranding.
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5

Directe en indirecte emissies

5.1

Herberekening basisjaar en historische gegevens

ln de periode van dit verslag hebben zich geen wijzigingen in de conversiefactoren voorgedaan

5.2

Directe en indirecte emissies (2013,

2e

halfjaar)

Emissiestromen in 2" helft 2013 ziin:
gaSverbruik voor verwarming van de vestigingen;
brandstofverbruik noodstroomaggregaat;
brandstofverbruikgeel kenteken leaseauto's;

e
.
.
o
o
.
.
o

brandstofverbruikhuurauto's;
brandstofverbruik grijs kenteken bedrijfsauto's;
emissie t.g.v. vliegreizen;
brandstofverbruik van zakelijk gebruik privé auto's;
elektriciteitsverbruik in de vestigingen van Vialis.

Overige indirecte emissies:
o extractie en productie van ingekochte materialen of brandstoffen;
o gebruik van verkochte producten;
De energiestromen zijn vergelijkbaar met die in het 1" halfjaar van 2013

tl
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5.3

Trends (scope 1 en 2l

Onderstaande grafiek geeft de trend weer van de totale COz-emissie. Voor de trends in de COzemissie van de afzonderlijke energiestromen zie de volgende pagina.
Conclusie: werkel ke emissie I onder de doelstell
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1698 ton

Uitstoot 2012H2
Veffiarming

: I 3.8% (2 34.0 ton COr)

I

tledrijfsaúto's

ease-a[to's

: 39-5X (6 /

ì

5 tÕn cO:)

15.9% (609.6 ton COr)

Elektr¡citeil
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Uitstoot 2013H2
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2012H2

2013H2

Leaseauto's

671,5

783,8

Elektriciteit
Elektriciteit grijs

37,9

40,2

Label

0,8

Trend
A

A
A
A

Gedeclareerde km

53,4

60,2

Vliegverkeer
NSA vestiging Haarlem

4,2

13,4

0,2

0,2

Huurauto's

87,2

35,1

V

609,6
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o

De overall verhoging van de totale COz-uitstoot tussen 2012H2 en 2013H2 van 79,2 ton (++,77o¡ ¡t
vooral veroorzaakt door:

Vervoer:
. verhoging
o verhoging
o verhoging
. verhoging

uitstoot
uitstoot
uitstoot
uitstoot

t.g.v. bedrijfsauto's.......,
t.g.v. leaseauto's..........,
t.g.v. vliegreizen...........,
t.g.v. gedeclareerde km

.....(+20,6 ton);
...(+112,3 ton);
'......(+9,2 ton);
.......(+6,8 ton);

Tegenover deze verhoging staat een verlaging door:

o

Minder gebruik van huurauto's..............

................(-52,1 ton).

a

Per saldo voor

.............. (+96,8 ton)

Elektriciteits- en gasverbruik:
Meer elektriciteitsverbruik.....

:

o
.

Minder gasverbruik

.(+2,3 ton).
(-19,9 ton).

a

Per saldo elektriciteits- en gasverbruik:........

(-17,6 ton)

Bovenstaande veranderingen worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht en verklaard.
De opname van de fa. lT&T voegt een jaarlijkse uitstoot toe van 98 ton. Dit betreft een toename
van 2,8o/o t.o.v. de totale Vialis uitstoot van 2012 (3473 ton).
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5.3.1 Elektriciteits-engasverbruik
Elektriciteits- en gasverbruik wordt vooral veroorzaakt door de grootste vestigingen Haarlem, Houten, Lienden, sinds 1-1-2013, de lT&T vestiging in Elst en sinds 1-7-2013 de vestiging van Holland
Systemen in Den Haag. De vestiging Arnhem is per 1-'1-2013 gesloten. De medewerkers zijn verdeeld over de andere vestigingen. De sluiting van de vestiging Arnhem per 1-1-2013 geeft een
vermindering van de uitstoot met24 ton (2012H21.o.v.2013H2).

Haarlem, Oudeweg 115
ln onderstaande grafieken is de uitstoot a.g.v. elektriciteits- en gasverbruik weergegeven
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Verwarming

ton COz

166,51 131,88 215,62

Verwarming

Haarlem

107,55

De uitstoot a.g.v. gasverbruik is t.o.v.2012H2 afgenomen met 24,3 ton (-18,4%).
2012H2:72.265 m3, 2013H2: 58.934 m3
Rekening houdend met het aantal graaddagen, is sprake van een geringere daling
201 2H2: 6l m 3/grddg n, 201 3H2: 54 m 3/grddgn (-1 1 %).
De uitstoot a.g.v. elektriciteitsverbruik is gedaald met 0,71 ton (2013H2 t.o.v. 2012H2)
201 2H2: 481 .032 kW h, 20 1 3H2: 433.7 35 kW h (-1 O%).
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Houten, Loodsboot 15
ln onderstaande grafieken is de uitstoot a.g.v. elektriciteits- en gasverbruik weergegeven
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De uitstoot a.g.v. gasverbruik is l.o.v. 2012H2 toegenomen met 6,28 ton (+8%)
2012H2: 42.735 m3,2013H2: 46.175 m3.
Deze stijging is niet het gevolg van een koudeperiode: rekening houdend met het aantal graaddagen is sprake van een grotere stijging:
201 2H2:36 m 3/grdd g n, 20 1 3H2: 42 m 3/grd d gn (+ I 8% ).
De uitstoot a. g.v. elektriciteitsverbruik is nagenoeg gelijk gebleven (2012H2 t.o.v. 2013H2).
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Lienden, Molenstraat 14
ln onderstaande grafieken is de uitstoot a.g.v. elektriciteits- en gasverbruik weergegeven.
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De uitstoot a.g.v. gasverbruik is l.o.v.2O12H2 licht gedaald met I ton (-7%).
2012H2: 7.884 m3, 2013H2: 7.335 m3.
Rekening houdend met het aantal graaddagen, is sprake van een nagenoeg gelijk gebleven gasverbruik;
201 2H2: 6, 62 m 3/grdd gn, 201 3H2: 6,7 2 m 3/grddgn (+ 1, 5%).

Wijzigingen die hierop van invloed zijn geweest:
o Aantal kantoren is uitgebreid, ten koste van kantine oppervlak;
¡ Aantal medewerkers werkzaam op kantoor in Lienden is toegenomen;
o ln kantine is warmte-isolatie in het plafond toegepast en;
o ln augustus 2012is dubbelglas geplaatst.
De uitstoot a.q.v. elektriciteitsverbruik is naqenoeq geliik gebleven (2012H2 t.o.v. 2013H2).
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lT&T, Elst, Bemmelseweg l06G (nieuw, per l-l-2013)
ln onderstaande grafieken is de uitstoot a.g.v. elektriciteitsverbruik weergegeven
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Het pand van lT&T kent geen gasverbruik. Verwarming / koeling vindt plaats door middel van
warmte- / koudeopslag. Voor bijverwarming wordt gebruik gemaakt van elektriciteit.
Dit pand is per 1-l-2013 opgenomen in de boekhouding, er is derhalve geen vergelijk mogelijk

met2012H2.
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Holland Systemen, Den Haag
ln onderstaande grafieken is de uitstoot a.g.v. elektriciteits- en gasverbruik weergegeven
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Holland Systemen is in juni 2013 verhuisd naar een ander en groter bedrijfspand.
De uitstoot a.g.v. gasverbruik is t.o.v. 2012H2 toegenomen met 3,44lon (+78o/o).
2012H2: 2.427 m3, 2013H2: 4.31 5 m3.
Rekening houdend met het aantal graaddagen, is eveneens sprake van een toegenomen gasverbruik;
2012H2: 2,038 m3/grddgn, 201 3H2: 3,95 m3/grddgn (+94%).
De uitstoot a.g.v. elektriciteitsverbruik is toegenomen met 4,84 ton (+108%)
2012H2: 9.889 kwh, 2O13H2: 20.51 7 kwh.
Bovenstaande toename is toe te schrijven aan het in gebruik nemen van het nieuwe bedrijfspand

Overige vestigingen
Bij de overige vestigingen (Urk) is elektriciteitsverbruik ondergeschikt aan het overige verbruik en
nauwelijks gewijzigd.
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Vervoer, Vialis bv
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¡
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De uitstoot veroorzaakt door vervoer:
bedriifsauto's (grijskenteken) is gestegen met 20,6 ton (+3,4%).

o
¡

qedeclareerde kilometers; zakelijk gebruik van privéauto is gestegen met 6,8 ton (+12,7o/o).

¡

leaseauto's (geel kenteken) is met 112,3ton(+16,7%) toegenomen.
Het aantal leaseauto's is in deze periode gestegen van 199 naar 223 (+11%).

o

Vlieqverkeer is met ruim 9 ton toegenomen (+217%) doordat meer vliegreizen zijn gemaakt.

o

de inzet van huurauto's is met 52 ton afgenomen (-60%).

Overall, voor vervoer, een stijging van 96,8 ton.
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5.4

(ò

Voortgang reductiedoelstellingen

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de totale COz-uitstoot (absoluut) vanaf het referentiejaar 2009 weer (scope 1 en scope 2).
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Periode
Absolute uitstoot

2009

Totalen (semesters)
Totalen (iaar)

2568
2461
5029
Nvt
Nvt

Reductie t.o.v. 2009
Reductie doelstellinq

Relatieve uitstoot
Ton COz / M€
Ton COr / FTE

36,7
8,01

2010
2444

2279
4723

2011
1

I 4

v¡rì Vrdlis l)v

2011

HJl
Eenhe¡d

2566,39

e halftÀar 20

Enilssie

903
1 650
3553

2014

2013

2012
1775

1

698

I

1778

903

3473

3681

-6Yo

-29o/o

-31o/o

-27o/o

-0.40/o

-17%

-200Â

-23%

30,7
8.14

22,4

22.8

26.g1

7,1

6,12

De relatieve uitstoot ton COz/M€ omzet is gestegen door aan de ene kant toename van de uitstoot
voor vervoer en aan de andere kant een lagere totaal omzet op Vialis niveau.
De relatieve uitstoot ton COz|FTE is gedaald; aan de ene kant ondanks een toename van de uitstoot zelf. Aan de andere kant door een toename van het aantal FTE's.

Gebaseerd op omzet 2013 van l37M€.
2

Hetaantal FTE 610,2 is incl.30 medewerkers van lT&T en incl.20,5 FTE van Holland Systemen.
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5.5

s'

Maatregelen voor behalen reductiedoelstelling Scope

I

Onderstaand de doelstellingen voor 2013 met de maatregelen en de voortgang híerop in het eerste semester.

5.5.1

Eerder getroffen maatregelen voor behalen reductiedoelstelling Scope

5.5.1.1 Minder
vid
Maatregel: minderrijdenleaseauto's,video-conferencing

Doelstelling
reductie 2013

I

Reductie 2013H2

Energiestroom: brandstofverbruik geel kenteken leaseauto's

Scope:

1

Doelstelling

reductie l5 ton GO2, besparins € 64.800
Toepassen van video-conferencing op 3 vestigingen van Vialis bv om COz: 15 ton
vervoersbewegingen tussen deze vestigingen te beperken.
De maatregel leidt tot vermindering van COz-uitstoot en tot verminde- € 64.800
ring van reistijd en daarmee tot vermindering van kosten.
Maatregel is per eind 2010 doorgevoerd en wordt in 2013 doorgezet.

COz: 0,672 ton

€ 2.880

Uitqanqsounten doelstellinq 201 3:
Uitgangspunt is dat voor de helft van de personen die aan videoconferencing deelnemen een reis van 2 uur / 100km wordt bespaard
Uitgaande van een gemiddeld gebruik per maand van videoconferencing door 120 personen, isin2012 € 64.800 en 15 ton COz
bespaard.
lz x120 personen x 100km x 12mnd x210 glkm = 15 ton COz.
% x120 personen x2 uurx 12mnd x€45/uur =€ 64.800.
Doelstelling voor 2013 is, gebaseerd op resultaten 2012: reductie
van 15 ton COz en besparing € 64.800.

Reductie 2013H2:
Van medio nov. Vm dec. hebben 16 personen aan videoconferencing deelgenomen. Uitgaande van een gemiddeld gebruik
per maand van video-conferencing door 10,7 personen, is in 2013H2
bespaard:

lz

x10,7 personen x 100km x 6mnd x 210 g/km = 0,672 ton COz.
x €4Sluur = € 2.880.

% x 10,7 personen x2 uur x 6mnd

Verlaging t.ov. 2013H1 ontstaan door stoppen CCB- en lnfrabeloverleq.

5.5.1.2

Zuini

leaseauto

het nieuwe

Energiestroom

zuiniger rijden leaseauto's, het nieuwe rijden
en zuinigheidscompetitie
brandstofverbruik geel kenteken leaseauto's

Scope:

1

Maatregel:

en zur
Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

COz:80 ton

COz:0 ton

€38.277

€0

Doelstellinq

reductie 80 ton CO2, besparins€,38.277
Beïnvloeding van brandstofgebruik in leaseauto's door verandering
van het rijgedrag middels de training Het Nieuwe Rijden (HNR) en
zuin igheidscompetitie.
Maatregel levert vermindering van COz-uitstoot en financiële besparing door vermindering van brandstofkosten.
Uitqanqsounten doelstellinq 20 1 3:

Traininq Het Nieuwe Riiden is in okt. 2011 qestart. Vanaf die datum
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worden leaserijders die een nieuw leasecontract krijgen uitgenodigd
de training te volgen. Reductie 5o/o val1 1300 ton (uitstoot 2010) = 65
ton. lnvestering betreft kosten voor training Het Nieuwe Rijden.
Reductie 2013H1:
Uitstoot 2012H1:650 ton, 182 leaseauto's (per 1-7-2012).
Uitstoot 2013H1: 778 ton, 239 leaseauto's (per 1-7-2013).
Absoluut is geen reductie behaald.
Relatieve reductie 2013H1 (t.o.v. het aantal leaseauto's): 75 ton COz
Besparing: 24.102liter diesel I €27.235.

ln2013H2 zijn geen "Het Nieuwe Rijden" trainingen gevolgd

5.5.1.3

Zui
bed t:rctf¡ 1(, Ð het nieuwe
en
Maatregel: zuiniger rijden bedrijfsauto's, het nieuwe rijden Doelstelling
reductie 2013
Energiestroom: brandstofoerbruik bedrijfsauto's

Reductie 2013H2

Scope: I

€ 31.361
Beïnvloedin g van brandstofgebru ik in bed rijfsauto's door verandering
van het rijgedrag.
Maatregel levert vermindering van COz-uitstoot en financiële besparing door vermindering van brandstofkosten.
Doelstellinq: reductie 87 ton COz, besparinq

COz: 87 ton

COz: - 59 ton

€

€

31.361

Uitqanqspunten doelstelling 201 3:
Maatregel is in maart 2011 gestart (eerste groep getraind) en wordt
in 2013 doorgezet. ln 2013 zal een eigen competitie voor bedrijfsauto's worden gestart om wegzakken van effect HNR te voorkomen.
Behaalde reductie van 2012 t.o.v. 201 1 is doelstelling voor 2013.
Reductie heeft voor 100% betrekking op prolecten.
Reductie 2013H2:
De zuinigheidscompetitie is per 1 -1-2014 gestart. Er wordt voor
2013H2 dan ook geen reductie venryacht. De cijfers zijn:

Voor BU Beheer & Onderhoud:
2012H2:309 ton COz,1.170.464 km (0,264 kg COz/km)
2013H2:305 ton COz, 1.060.446 km (0,288 kg COzlkm)
De uitstoot per km is t.o.v. 2012H2 licht toegenomen.
Voor Vialis lnfratechniek:

2012H2:275 ton COz, 826.695 km (0,333 kg COzlkm).
2013H2:300 ton COz,837.120 km (0,373 kg COzlkm).
De uitstoot per km is t.o.v. 2012H2 licht toegenomen.
Conclusie: er is een toename van de COz-uitstoot door bedrijfsauto's,
de reductie doelstelling wordt niet behaald.
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5.5.1.4

@

Minder

en
servicedesk en track & trace
Doelstelling
nder rijden bedrijfsauto's, servicedesk
reductie 2013
Energiestroom: brandstofverbruik grijs kenteken bedrijfsauMaatregel

:

mi

Reductie 2013H2

to's
Scope: 1
Doelstellinq: reductie 45 ton

GOz, besparinq € 125.400
Door voorafgaand aan vervoer naar de locatie van een storend obCOz: 45 ton
ject eerst te ondezoeken of het zinvol is om naar de locatie te rijden,
worden minder autokilometers verreden en dus minder COz uitgesto- € 125.400
ten.
Track en Trace laat zien op welke locaties in het land servicemonteurs zich op een bepaald moment bevinden. Gebruikmakend hiervan kan bij het plannen van serviceritten een betere match gemaakt
worden tussen de locatie van de servicewerkzaamheden en de
locaties waar de servicemonteurs zich bevinden, waardoor minder
afstand afgelegd behoefd te worden.

COz: 57 ton

€

157.073

Voor deze maatregelen is gekozen omdat deze naast beperking van
COz-uitstoot ook tot kostenbesparing door minder tijdsbesteding en
vermindering van brandstofuerbruik leidt. Organisatorisch en financieel is deze maatregel goed haalbaar.
Uitoanqspunten doelstellino 201 3:

Behaalde reductie van 2012 t.o.v. 201 1 is doelstelling voor 201 3.
De doelstelling heeft betrekking op alle serviceactiviteiten van BUBeheer & Onderhoud en daarmee voor 100% op alle projecten.
Reductie 2013H2:

2012: 2.381.502 km bij een omzet van k€ 28.708 = 82,96 km/k€
2013H2: 1.060.446 km bij een omzet van k€ 15.345 = 69 km/k€
Per euro omzet is 16,7% minder km afgelegd en daarmee:
57 ton COz gereduceerd (bij gem. verbruik van 8,5 l/100km);
212.575 km minder afgelegd;
18.069 liter diesel / € 136.655 bespaard (bij €1 ,13/liter diesel);
3.037 reisuren / € 136.655 bespaard (bij gem. reissnelheid
70km/uur uur en tarief monteur €45 /uur).

.
.
¡
.

5.5.1.5 Zui f
n elektrisch
Maatregel: zuinigerrijden,elektrisch(plug-inhybride)
Energiestroom

Scope:

:

rijden

Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

COz: 10,8 ton

COz: 11 ton

€ 4.080

€3.874

brandstofoerbru ik leaseauto's
1

Doelstellinq:

reductie 10.8 ton COz. besoarinq € 4.080
Stimuleren van elektrisch rijden: bijvoorbeeld door aanbod elektrische auto's bereikbaar maken voor meer leaserijders.
Uitqanqsounten doelstellinq 20 1 3:
Venrachting is dat in 2013 4 personen voor een elektrische auto
kiezen. Dit scheelt (op basis van diesel en gemiddeld brandstofuerbruik) 2.320 l, € 2.720 en 7,2 ton CO2 per jaar. Bij aanschaf evenredig verdeeld over het jaar: in 2013 de helft hiervan. Samen met de 4
auto's uit 2012:7 ,2 + 3,6 = 10,8 ton COz reductie.
Heeft voor 70% betrekking op projecten.
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1 : 0 elektrische/plug-in hybride lease-auto's.
2012: 4 elektrische/plug-in hybride lease-auto's.
201 3: 9 elektrische/plug-in hybride lease-auto's.

201

Reductie 2013H2:
Doelstelling is behaald: brandstofrapportage 2013 toont 9 elektrische
/plug-in hybride auto's.
Op basis van het aantal door elektrische/plug-in hybride auto's in
2013H2 verreden km is een reductie behaald van 3.429 liters brandstof / 10,75 ton COz en €3.874 euro.

5.5.1.6

medewerkers

En

:

Doelstelling
reductie 2013

energiebewustzijn Medewerkers
Energiestroom: gasverbruik alle vestigingen
Maatregel

Scope:

Reductie 2013H2

1

Doelstellinq:

reductie 6 ton GOz. besparinq

€

3.700

COz: 6 ton
Communiceer de kosten van energie voor de locaties. Doe een
beroep op bewust gedrag en laat in ongebruikte ruimten bij vakantie
of langere añrvezigheid de verlichting uitschakelen/de venruarming op €: 3.700

COz:0 ton

€:0

min. zetten.

Een energiebesparing van 2o/o is zeker haalbaar. Gas: € 3.700 en 6
ton COz.
Heeft voor 70% betrekking op projecten.

Reductie 2013H2:
ln 2013 is aandacht gevraagd voor bewust omgaan met energie
Effect is niet meetbaar.

5.6

Maatregelen voor behalen reductiedoelstelling Scope 2

5.6.1

Eerder getroffen maatregelen voor behalen reductiedoelstelling Scope 2

5.6.1.1
Maatregel

:

n medewerkers
Doelstelling
reductie 2013

energiebewustzijn Medewerkers
Energiestroom: elektriciteitsverbruik alle vestigingen

Scope:

Reductie 2013H2

2

reductie 0,3 ton COz, besparins € 1.500
COz: 0,3 ton
kosten
van energie voor de locaties. Doe een
Communiceer de
beroep op bewust gedrag en laat in ongebruikte ruimten bij vakantie
of langere afrarezigheid de verlichting uitschakelen/de venruarming op €: 1.500
min. zetten.

Doelstellinq:

COz: 0 ton

€:0

Uitqanqsounten doelstellinq 201 3:
Een energiebesparing van2Yo is zeker haalbaar.
Elektriciteit € 3.000 en 0,6 ton COz (bijconversiefactor 15 g/kWh).
l.v.m. invoering 2" helft 2013 de helft van de reductie als doelstelling
opgenomen.
Heeft voor 70% betrekking op projecten.
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Reductie 2013H2:
ln 2013 is aandacht gevraagd voor bewust omgaan met energie.
Effect is niet meetbaar.

5.6.1.2 Gebruik roene stroom
Maatregel: gebruik groene stroom Nederlandse wind
Energiestroom: COz-uitstoot Houten, Haarlem en Lienden

Scope:

Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

COz: 880 ton

COz:402lon

€0

€0

Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

COz: 0,05 ton

COz: 0 ton

€:385

€:0

2

Doelstellinq:

reductie 880 ton GOz, oeen besparinq
Besloten is per 1-7-2011 op groene stroom Nederlandse wind
(159/kwh) overte stappen. Ook in 2013 zal groene stroom worden
gebruikt (dit geldt voor de locaties Haarlem, Houten en Lienden).
Uitqangsounten doelstellinq 201 3:
Effect op uitstoot in 2013, uitgaande van energieverbruik elektra van
2.000.000 kwh:
grijze stroom;2.000.000 kwh *455 = 910 ton COz
groêîê stroom: 2.000.000 kwh"15 = 30 ton COz
Besparing = 910 - 30 = 880 ton COz t.o.v. basisjaar.
Heeft voor 70% betrekking op projecten.

.
o

Reductie 2013H2:
grijze stroom: 914.764 kwh *455 = 416 ton COz
groêrìê stroom: 914.764 kwh*15 = 13,7 ton COz
Besparing = 416 - 14 = 402 ton COzt.o.v. basisjaar.
(Lagere reductie COz door minder elektraverbruik dan in basisjaar.)

.
o

5.6.1.3

Verminderi
elektriciteitsverbru¡k diversen
verminderingelektriciteitsverbruikdiversen
Energiestroom: elektriciteitsverbruik alle vestigingen

Maatregel:
Scope:

2

Doelstelling:

reductie 0,05 ton GOz, besparins € 385
Energieverbruik diverse apparaten verlagen. Bijv. standby schakeling PC's en Laptops, koffieautomaten, waterdispensers e.d.
Maatregelen zijn nog niet gestart.
Uitqangsounten doelstellinq 20 1 3:
Effect in COz-uitstoot is sterk verlaagd door gebruik van groene
stroom (15 g/kwh). Besparing 0,5%: 0,1 ton COz, € 770. Lv.m. invoering 2" helft 2013 de helft van de reductie als doelstelling opgenomen.
Heeft voor 70% betrekking op projecten.
Reductie 2013H2:
Geen reductie, maatregel is niet doorgevoerd.
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5.7

Maatregelen voor behalen reductiedoelstelling Scope 3
Eerder getroffen maatregelen voor behalen reductiedoelstelling Scope 3

5.7.1

Productie sei

Energiestroom:

uitbreidin revrsre
productie seinen, uitbreiding revisie
productie seinen

Scope:

3

Doelstellins:

reductie 5 ton COz. besparinq qeen

5.7.1.1
Maatregel:

Uit de ketenanalyse blijkt dat productie van een nieuwe sein een
COz-uitstoot van 1.360 kg veroorzaakt. Het reviseren van een sein
leidt tot een uitstoot van 515 kg. Door meer gereviseerde seinen te
leveren kan de uitstoot dus aanmerkelijk (845 kg/sein) worden
verlaagd.

Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

COz: 5 ton

COz:0 ton

€: geen

€:0

Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

COz: 3.150 ton

COz: 870 ton

Uitqanqsounten doelstellinq 201 3:
Doelstelling voor 2012 was dat Vialis de verkoop van gereviseerde
seinen zou verhogen. ln het 4" kwartaal zou20Yo van de te leveren
seinen gereviseerde exemplaren betreffen (6 stuks). Het 1" Vm 3'
kwartaal was nodig voor inrichten van het revisieproces en verkrijgen van vrijgave ProRail. Per sein wordt uitgegaan van een vermindering van 845k9 CO2.
Heeft voor 100% betrekking op projecten.
Deze maatregel is in 2012 echter niet doorgevoerd.

Reductie 2013H2:
Deze maatregel is niet doorgevoerd. Zalin201312014 alsnog wor-

den doorgevoerd.

T

5.7.1.2
Energiestroom

Hergebruik materiaal bij revisie
gebruik van product

Scope:

3

Maatregel:

Doelstelling:

reductie 3.150 ton GOz
Uit de uitgevoerde ketenanalyse voor het verkeersregelsysteem
Toptrac blijkt dat toepassing hiervan de door wegverkeer veroorzaakte COz-uitstoot gemiddeld met 630 ton COz per installatie per
jaar kan verminderen. Vialis wil de verkoop van deze systemen
verhogen.
Heeft voor 100% betrekking op projecten.
Uitganqsounten doelstellino 201 3:
Verkoopta rget aantal Toptrac-systemen :
2011: op 1 locatie;
2012: op 3locaties;
2013: op 4locaties.
Eind 2013 zijn dan 8 van de 55 locaties voorzien van een Toptrac
regeling. Dit levert een reductie van de CO2-uitstoot met 8 x 630 =
5.040 ton COz t.o.v. het basisjaar en 3150 ton COz t.o.v.2012.

.
c
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Reductie 2013H2:
2011: -i
2012: op 1 locatie (Amersfoort);
2013: op 1 locatie (Zwolle);
Voor de eind 2013 in bedrijf zijnde projecten is op basis van de trajectlengte en het aantal motorvoertuigen een nadere analyse gemaakt van de COz-reductie per project. Uitkomst van deze analyse
is een reductie van de COz-uitstoot in2013H2 van 870 ton COzt.o.v
2011 . ln totaal is met Toptrac vanaf 2012 tot eind 2013; 2372 ton
COz ton bespaard.

.
o
c

Nieuwe maatregelen voor behalen reductiedoelstelling

5.8

Nieuwe maatregelen voor behalen reduct¡edoelstelling scope

5.8.1

I

CV-installatie

5.8.1.1
Maatregel:

vervanging CVìnstallatie Haarlem
Energiestroom: gasverbruik vestinging Haarlem

Doelstelling
reductie 2013

Scope:

1

Doelstellinq:

reductie 6,3 ton COz, besparinq € 1.035

Belangrijk deel van COz-uitstoot wordt door verwarming veroorzaakt. COz: 6,3 ton
ln Haarlem staan een aantal oude (1985, 1988 en 1995) CVinstallaties. Allen type Verbeterd Rendement (VR).
€ 1.035
Vervanging van bijvoorbeeld de 2 oudste ketels (1985) voor het
kantoordeel aan de Oudeweg door Hoog Rendement ketels (HR) zal
een
van 10 tot 15%
Rel. uitstoot
COr/mdw lko)
COrlm'lkol
Haarlem2012
1.350
26
Houten 2012
16
675

Reductie 2013H2

COz: 11,3 ton

€: 1.860

lnvesteringskosten zijn nog niet bepaald, maar zullen aanzienlijk zijn
Kosten zijn voor eigenaar pand.
Uitqanqspunten doelstellinq 20 1 3:
Reductie COz en besparing bij vervanging van de 2 oudste ketels:
40o/o van gasverbruik Haarlem (op basis van vloeroppervlak) en 1 0%
hiervan door rendementsverbetering = 6.900 m'l¡aar = 12,6 ton
COzljaar. Bijvervanging medio 2013 de helft hiervan in2013.
Bij verbruikskosten van € 0,30/m3 en vermindering verbruik 6.900
m3/iaar: €.2.070.
Reductie 2013H2:
Deze maatregel is voorjaar 2013 doorgevoerd. Twee oudste ketels
voor kantoordeel Oudeweg zijn in het voorjaar vervangen,
Gasverbruik voor gehele pand in 2012H2:72.265 m3, COz-emissie
131,88 ton, bij 1170,4 graaddagen.
Gasverbruik voor gehele pand in 2013H2 58.934 m3, COz-emissie
107,55 ton, bij 1054,9 graaddagen.
lndien aantal graaddagen in 2013H2 gelijk was geweest aan
2012H2 was verbruik over 2013H2:72.265 x 1054,911170,4 =
65.1 34 m3 geweest. Werkelijk verbruik: 58.934 m3, reductie t.o.v.
2012H2:6.200 m" , 11,3 ton COz en € 1.860. Doelstelling behaald.
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5.8.1.2

rvlak

Betere ben

Energiestroom

betere ben utti n g vloeroppervlak locatie Haarlem
gasverbruik Haarlem

Scope:

1

Doelstellinq:

reductie 15 ton COz

Maatregel:

Op diverse plekken in de vestiging Haarlem staan kantoren leeg.
Door concentratie van medewerkers naar I gedeelte van het pand
kan een ander deel vrij worden gemaakt. Door verhuur van het vrijgemaakte gedeelte, kan een percentage van het energieverbruik
worden toegerekend aan een derde. Voor VSH is datin 2012: 5,5Yo
lnschatting is dat dit voor nog eens 10% mogelijk is.

Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

COz: 15 ton

COz:1,1 ton

Uitqanqspunten doelstellinq 20 1 3:
lnvestering:
¡ verhuis en inrichtingskosten (nog niet bepaald).
Reductie:
. bij 10% vermindering van oppervlakgebruik 10% van 313 ton =
30 ton COz. Bijgeleidelijke realisatie van de concentratie de
helft van de reductie in 2013.
Besparing:
. 10o/o van energiekosten Haarlem:
. 10o/o van huurkosten Haarlem:
Reductie 2013H2:
Deze maatregel is doorgevoerd. B&O is in het eerste semester verhuisd en voormalige B&O-gedeelte is eind eerste semester in gebruik genomen door derde (VW Telecom). B&O heeft deel van het
pand verlaten. Leeggekomen ruimte is slechts gedeeltelijk in gebruik
genomen door VolkerWessels Telecom. Gebruik vloeroppervlak voor
Vialis is hiermee verminderd van 94,5% naar 93,8% van totaal
vloeroppervlak. Vermindering: 0,7o/o vloeroppervlak, 0,7% van /z'313
ton = 1,1 ton. Doelstelling niet behaald als gevolg van het feit dat de
vrijgekomen ruimte niet is verhuurd.

5.8.1.3

Minder

en bed

inzetbaarheid monteurs

s

Minder rijden bedrijfsauto's
Brandstof lease- en bedrijfsauto's

Maatregel:

Energiestroom:
Scope:

1

Doelstellins:

reductie l4 ton GOz, besparins € 4.879

Minder rijden zou wat betreft de bedrijfsauto's bij Vialis lnfratechniek
mogelijk moeten zijn door: vergroten van de inzetbaarheid monteurs,
het opleiden van 3 hulpmonteurs en carpoolen.

Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

COz: 14 ton

67,9 ton

€ 4.879

€188.417

Uitqanqspunten doelstellinq 20 1 3:
lnvestering:
. nog bepalen.
Reductie:
. voor de bedrijfsauto's van Vialis lnfratechniek wordt reductie op
5% van uitstootgeschat. Voor2013 vooreen periode van een
half jaar: T,x5o/ovan 172.694liter = 4.317 ltrljaar = 14 ton COz.

Besparing:
. voor de bedrijfsauto's van Vialis lnfratechniek wordt reductie op
5o/o vãn uitstoot geschat. Voor 2013 voor een periode van een
half iaar: lz x 5o/o van 172.694liter * € 1,13 = € 4.879.
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Reductie 2013H2:

2012: 1.608.332 km

bij een omzet van k€ 13.017 = 123,56 km/k€

2013H2: 837.120 km bij een omzet van k€ 8.839 = 94,7 km/k€.
Hiermee is:
67,9 ton COz gereduceerd (bijgem. verbruik van 8,5 l/100km);
254.994 km minder afgelegd;
21.674 liter diesel / €24.492 bespaard (bij €1,13/liter diesel);
3.643 reisuren / €163.925 bespaard (bij gem. reissnelheid
7Okm/uur uur en tarief monteur €45 /uur).
. Totale besparing: €188.417

.
.
.
.

5.8.1.4

Zui

actierolschermen

Energiestroom:

Zuiniger rijden, actierolschermen
Brandstof bedrijfsauto's

Scope:

1

Maatregel:

Doelstelling
reductie 2013

reductie 2,6 ton COz, besparins € 952
Bij BU Beheer & Onderhoud moet in kader veiligheid frequent met
COz: 2,6 ton
actiewagens worden gereden. Deze aanhangwagens zijn zuaar,
vangen veel wind en verhogen daarmee het brandstofuerbruik en de € 952
COz-uitstoot.
BU Beheer & Onderhoud gaat een nieuw type actieraam toepassen.
Betreft een op de serviceauto bevestigd inrolbaar raam. Brandstofverbruik en COz zal hierdoor verminderen.

Reductie 2013H2

Doelstellinq:

COz: 1,36 ton

€ 489

Uitqanqspunten doelstellinq 201 3:
Reductie:
. Bij gem. lengte per rit van 100 km, 1.000 ritten met actiewagen
per jaar, gem. verbruik van 8,43 liter/100km en brandstofbesparing van 10% levert dit: een besparing van 843 liter en een COzreductie van2,6 ton. Hierbij is geen rekening gehouden met de
brandstofbesparing die ontstaat doordat ritten nodig om actiewagens op te halen vervallen.
Besparing:
. Bij brandstofkosten van € 1,13/liter: 843 x 1,13 = € 952.

Reductie 2013H2:
Deze maatregel is doorgevoerd.
ln 2013 worden '102.840 km met actiewagen uitgespaard
Reductie 2013H2:
Bij gem. verbruik van 8,43 L/100km:
lz x 1Oo/o x 8669 = 433 liter en 1 ,36 ton COz.
Besparing: brandstofkosten: € 1,13/liter:433 x 1,13 = €489.
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Nieuwe maatregelen voor behalen reductiedoelstelling scope 2

5.8.2

T

5.8.2.1
Maatregel

tn

armaturen

toepassen energiezuinige armaturen in
Haarlem

Energiestroom:

elektriciteitsverbru ik Haarlem

Scope:

2

lmagoverbeterinq, besparing € 1.906
ln de Boesinghehal kan de verlichting worden vervangen door energiezuinigere armaturen. ln de parkeergarage brandt de verlichting
vaak onnodig, hier kan een bewegingsmelder energie besparen. Als
EXTRA maatregel zou in Haarlem de buitenverlichting aangesloten
kunnen worden op PV-panelen (imago).

Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

CO2: zeer weinig

COz: 0 ton

€ 1.906

€0

Doelstellins:

Reductie 2013H2:
Status 31-12-201 3:
. Boesinghehal nog door Vialis in gebruik. Maatregel is niet doorgevoerd. Energiezuinige verlichting zou nog kunnen worden
toegepast. ROI?.

Nieuwe maatregelen voor behalen reductiedoelstelling scope 3

5.8.3
5.8.3.1

Maatregel:

plastickoffiebekertjesvervangendoorpapieren, herbruikbare bekertjes

Doelstelling
reductie 2013

Reductie 2013H2

Energiestroom: upstream, ingekochte goederen en transport
hiervan

Scope:

Doelstellinq:

3

reductie l5 ton COz, geen besparing

Overstappen van de plastic koffiebekertjes naar papieren herbruikCOz: 15 ton
bare en recyclebare koffiebekers van SITA (één van onze afualverwerkers). Deze papieren bekertjes zijn zo uitgevoerd dat naam en
€0
dranksoort op het bekertje kan worden geschreven. Hierdoor kan
beker meerdere malen op een dag hergebruikt worden. Gebruik van
de beker leidt tot minder COz-uitstoot, maar ook in bredere zijn tot
minder milieubelasting doordat er geen plastic afual ontstaat, de
hoeveelheid papier afual minder is dan bij niet herbruikbare bekers
(hergebruik als product) en het afval hergebruikt kan worden (hergebruik als grondstof).

COz: 0 ton

€0

Reductie 2013H2:
Maatregel is alleen mogelijk met SITA als partij om afual af te voeren. SITA was de partij die voor Vialis afual afuoerde, maar verlening
van het contract is geblokkeerd door concemkeuze van VolkerWessels voor werkmaatschappijen om nieuwe contracten alleen met
afuoerder Beelen aan te gaan. Maatregel afgesloten.

5.9

Medewerkerbijdrage

De bijdrage van medewerkers komt met name tot uiting in de deelname aan de training voor het
nieuwe rijden. Verder zullen medewerkers in de komende periode betrokken blijven worden bij
maatregelen gericht op energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot. Zie par.5.5.1.6 en
5.6.1.1.

IT

""

nVo I ke rWgsSê I S ondern

em

i

nq

Versie 000
Periodieke rapportage Energ ie Management 201 3H2
De Periodieke rapportage Energie Management
Pagina 31 van 31

