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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 COz en wil die uitstoot beperken. Vialis
bv heeft hiertoe dit plan tot reductie van de COz-uitstoot opgesteld.
Het plan is gebaseerd op het Energie Audit Verslag. Het Energie Audit Verslag is in het Managementteam van Vialis besproken. Dit Energie Management Programma is gebaseerd op de besluiten die door
de directie zijn genomen. Het omvat de reductiedoelstellingen en de maatregelen die Vialis bv zal treffen
Uitvoering van de maatregelen en het effect op de COz-uitstootzal per halfjaar worden bewaakt, zichtbaar gemaakt in de Periodieke Rapportage COz.
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1a

2

lis

Reductiedoelstellingen 2021 - 2025

Door Vialis is eind 2020 een duurzaamheidplan opgesteld. Hierin zijn, voor de voor Vialis relevante
thema's Mobiliteit, Klimaat & energie, Veiligheid en Grondstoffen, interne en externe doelstellingen geformuleerd. Onderstaande doelstellingen uit dit duurzaamheidsplan hebben een directe impact op de COzfootprint van Vialis en zijn nader in dit programma uitgewerkt:
1. ln 2025 zijn alle leaseauto's elektrisch en is het totaal aantal gereden kilometers gereduceerd
met25%;
2. ln 2030 is ons volledige wagenpark (lease- en bedrijfsauto's) elektrisch en emissieloos;
Daarnaast heeft Vialis in het duurzaamheidsplan als overkoepelende ambitie vastgesteld: ln 2030 werkt
Vialis klimaatneutraal.
Verder zijn de meest materiële emissies zoals bepaald in het Energie Audit verslag gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reductie te komen
hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten.
Voor Scope 1, 2 & 3 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. Het plan van aanpak
in het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. De in dit programma genoemde besparingen gelden steeds ten opzichte van het basis jaar 2015 (3.494 ton COz) en voor de gehele periode 2021
- 2025, tenzij anders vermeld. ln dit programma is de nieuwe scope indeling volgens de COz-PL versie
3.1 aangehouden. Dit houdt in dat Vliegreizen en Zakelijk gebruik privé auto's onderdeel blijven uitmaken
van de footprint van Vialis, maar niet langer in scope 2 vallen, maar in scope 3.

2.1

Scope

1

Reductiedoelstell ingen
Verlaging van de Coz-uitstoot met 1.123 ton t.o.v. 2015.
Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:
r COz-uitstoot leaseauto's (geel kenteken), 952 ton;
r COz-uitstoot bedrijfsauto's (grijs kenteken), 156 ton;
r Gasverbruik voor verwarming locatie HTN en HLM, 15 ton;
o De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
r de uitstoot van geel kenteken leaseauto's heeft voor 70% betrekking op de projecten. Dit percentage is bepaald op basis van de verhouding directe en indirecte personeelsleden.
r de uitstoot van grijs kenteken bedrijfsauto's heeft voor 100% betrekking op de projecten. Uitstoot
wordt veroorzaakl door met een servicevoertuig (bestelbus) naar een werklocatie (locatie waar
storing moet worden opgelost of installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd) te rijden.
. de uitstoot als gevolg van verwarming heeft voor 30% betrekking op de projecten.

.
.

, ,:r

{t

,,,r;rr: VolkerWessels.'',

',,,,

''.'

Versie 001
Energie Management Programma
Energie Management Programma 2021 -2025
Pagina 5 van 19

2.2

Scope 2

Reductiedoelstel lingen

. Voorkomen van verhoging van de Coz-uitstoot als gevolg van elektrificeren wagenpark met 656 ton
t.o.v. 2015.
. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:
. COz-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik voor elektrisch rijden (656 ton).
. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
o de uitstoot van geel kenteken leaseauto's heeft voor 70o/o betrekking op de projecten. Dit percentage is bepaald op basis van de verhouding directe en indirecte personeelsleden.
r de uitstoot van grijs kenteken bedrijfsauto's heeft voor 100% betrekking op de projecten. Uitstoot
wordt veroorzaakt door met een servicevoertuig (bestelbus) naar een werklocatie (locatie waar
storing moet worden opgelost of installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd) te rijden.

2.3

Scope 3

2.3.1

Analyse reductiemogelijkheden Scope 3

Om de COz-uitstoot van Vialis in scope 3 te bepalen heeft Vialis haar meest materiële COz-emissies bepaald en vastgelegd in het document: Meest Materiële scope 3 Emissies en Ketenanalyses (versie feb2O2O).ln het document Analyse en aanpak reductie COz-uitstoot scope 3 is op basis van de Meest Materiele scope 3 emissies de analyse weergegeven waar voor Vialis de beste mogelijkheden liggen voor
beïnvloeding van haar scope 3 emissies.
Voor 2 producten zijn ketenanalyses uitgevoerd: voor de Toptrac verkeersregeling en de BRIK-verkeersregelingen. Op basis hiervan zijn doelstellingen geformuleerd voor verlaging van de COz-uitstoot.
Reductiedoelstelling
De COz-uitstoot zal in de periode2021 -2121jaarlijks met 4.165 ton worden verminderd t.o.v. de uitstoot in 2015.

2.3.2

Ketenanalyse verkeersregelinstallaties Toptrac

Reductiedoelstelling
Verlaging van de COz-uitstoot door verkeer als gevolg van verkeersregelingen met verkeersautomaten
met een Toptrac regeling. ln de periode 2021 - 2025 wordt per regeling een reductie van 630 ton COz
verwacht.
o Deze reductiedoelstelling heeÍt betrekking op de volgende meest materiële emissies:
r emissie van wegverkeer (auto's) als gevolg van het regelen van dit verkeer op kruispunten met
verkeersregel instal laties;
o De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
. Doelstelling heeft volledig betrekking op projecten.
Zie verder par.2.6.1.
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2.3.3

Ketenanalyse BRIK-verkeersregelingen

Reductiedoelstelling
Verlaging van de COz-uitstoot door verkeer als gevolg van verkeersregelingen met verkeersregelautomaten met een BR|K-regeling. ln de periode 2021 -2025wordl per regeling een reductie van 659 ton
COz verwacht.
r Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:
. emissie van wegverkeer (auto's) als gevolg van het regelen van dit verkeer op kruispunten met
verkeersregel installaties ;
. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
. Doelstelling heeft volledig betrekking op projecten.
Zie verder par.2.6.1.

2.3.4

Overige-slimme verkeersregelingen (GOM, Flex, IQS/QQS, Aftellers, en Functioneel Beheer)

Reductiedoelstelling
Verlaging van de COz-uitstoot door verkeer als gevolg van verkeersregelingen met verkeersregelautomaten met een van bovengenoemde regelingen van gezamenlijk 100 ton COz per jaar.
r Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:
. emissie van wegverkeer (auto's) als gevolg van het regelen van dit verkeer op kruispunten met
verkeersregel instal laties;
r De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
. Doelstelling heeft volledig betrekking op projecten.
Zie verder par.2.6.1.

2.3.5

Keteninitiatief Eszet - Vialis

Verlaging van de COz-uitstoot op projecten door vermindering van het aantal transporten (geen concrete
reductiedoelstell ing).
o Deze maatregel heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:
. Upstream transport en distributie - levering vestigingen
o Downstream transport en distributie - uitgaande leveringen
Zie verder par.2.6.3.

2.3.6

Hergebruik portalen

Verlaging van de COz-uitstoot op projecten door hergebruik van materiaal met gem. 190,4 ton COz per

jaar.

.

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:
. Aangekochte goederen en diensten - staal. Emissie zalworden verlaagd door hergebruik van
portalen.

Zie verder par.2.6.4.
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2.3.7

Beperkenzakelijkevliegreizen

Reductiedoelstelling
Verlaging van de COz-uitstoot met 8 ton als gevolg van minder zakelijke vliegreizen.
o Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies
o Zakelijke vliegreizen, gevlogen km's.
. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
o Doelstelling heeft voor 30% betrekking op projecten.
Zie verder par.2.6.5.

2.4

Maatregelen voor behalen reductiedoelstelling Scope

í

De berekende reductie geldt ten opzichte van het basisiaar 2015 en voor de qehele periode 2021 - 2025,

tenzijanders vermeld.

2.4.1

Elektrificeren

Energiestroom

ln 2025 zijn alle leaseauto's elektrisch
Brandstofverbruik Geel kenteken leaseauto's

Scope:

1

Maatregel:

lnvestering

Verwachte

reductie

Doelstellinq:

846 ton GOz
De uitstoot in 2015 is 1 .691 ton COz. De transitie van fossiel naar
elektrisch geeft onderstaande potentiele COz-reductie en reductiedoelstelling tot en met 2025:
Aandeel elektrisch

Periode

€-

846 ton COz
375k€

Investering

Venryachte

COrreductie (ton)
Doelstellino

Potentieel
Eind 2021

100/

169

85

Eind 2022

200Á

338

169

Eind 2023

Aoo/n

676

338

Eind2024

70o/o

1.184

592

Eind 2025

100%

1.691

846

ln verband met de geleidelijke vervanging is 50% van de potentiële
jaarlijkse reductie meegenomen als doelstelling. Hierbij is uitgegaan van groene stroom.
De besparing aan brandstofkosten zijn ca. €1.500,-/per leaseauto/per jaar (bij 20.000km per jaar). Voor het totale leasewagenpark van 250 kentekens geeft dit een jaarlijkse besparing van

€375.000,-

2.4.2

Elektrificeren

Maatregel:

Energiestroom:

ln 2025 is 30% van de bedrijfsauto's elektrisch
Brandstofverbruik grijs kenteken bedrijfsauto's

Scope:

1

Doelstelling:

í56 ton COz

De uitstoot in 2015 is 1.041 ton COz. De transitie van fossiel naar
elektrisch geeft onderstaande potentiele COz-reductie en reductiedoelstelling tot en met 2025:

.,,
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€-

156 ton COz
1 08k€
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CO-reductie Íton'l
Doelstellino

Aandeel elektrisch

Periode

Potentieel
Eind 2021

0%

Eind2022

5o/o

52

26

Eind 2023
Eind 2024

10%
20%

104
208

104

Eind 2025

30%

3'12

156

52

ln verband met de geleidelijke vervanging wordt 50% van de potentiële jaarlijkse reductie meegenomen als doelstelling.
De besparing aan brandstofkosten zijn ca. €1.800,-/per bedrijfswagen/per jaar (bij 40.000km per jaar). Voor het totale bedrijfswagenpark van 60 kentekens geeft dit een jaarlijkse besparing van

€108.000,-

2.4.3

Minder ri

n
ln 2025 is het totaal aantal gereden km met

Maatregel

Energiestroom:

leaseauto's 25% gereduceerd
Brandstofverbruik Geel kenteken leaseauto's

Scope:

1

Doelstellinq

201-106 ton

Aantal verreden
km

Venvachte
reductie

€50k€

201 - 106 ton COz
Besparing

COz

De uitstoot in 2015 is 1 .691 ton COz. en het gemiddelde aantal verreden km per leaseauto per jaar bedraagt 32.000km. De concrete
doelstelling (25% minder km) komt uitgaande van 250 leaseauto's
uit op een reductie van 2.000.000 km.
Periode

lnvestering

€202.500

COz-reductie (ton)
Doelstellino
Potentieel
201
402

Eind2021

-25o/o

Eind 2022

-25%

381

í90

Eind 2023

-25%

338

169

Êind 2024

-250k

275

137

Eind 2025

-25%

211

106

Deze doelstelling zal in belangrijke mate worden bereikt door meer
thuiswerken. ln verband met het Íeit dat dit niet voor iedereen mogelijk is, is 50% van de potentiële jaarlijkse reductie meegenomen
als doelstelling. Verder is in bovenstaande berekening ook rekening gehouden met maatregel 2.4.1. elektrificeren wagenpark,
waardoor de COz-reductie in het eerste jaar het grootst is en
daarna afneemt.
De besparing aan brandstofkosten is €202.500,- (uitgaande van
een literprijs voor benzine en diesel van €1 ,50). Hier staat een ingeschatte investering voor thuiswerkplekken tegenover van 200€
per medewerker (250 mdw die thuiswerken).
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2.4.4

ruik

Verminderi

Energiestroom:

Vermindering gasverbruik
Gasverbruik Houten en Haarlem

Scope:

1

Doelstellinq:

15 ton GOz

Maatregel:

Investering

De uitstoot als gevolg van gasverbruik voor veruarmen in 2019, is
voor de locatie Houten 250 ton (gasverbruik van 132.255 m3) en
voor Haarlem 43 ton (gasverbruik van 22.693 m3). Totaal voor
beide locaties 293 ton COz (154.948 m3 gas).
Aangenomen wordt dat met de maatregelen uit de energiescan van
beide locaties 5% besparing te behalen is.
Potentiële jaarlijkse reductie; 50Á van 293 ton = 15 ton COz.
Besparing fiaarlijks) bij gebruikskosten van €0,30/m3; €2.324.

2.5

Verwachte
reductie

15 ton COz
€2.324

Maatregelen voor behalen reductiedoelstelling Scope 2

De berekende reductie geldt ten opzichte van het basisiaar 2015 en voor de qehele periode 2021 - 2025,

tenzijanders vermeld,

2.5.1

Uitbreid

Maatregel:

Energiestroom

ik Groene Stroom
Gebruik Groene stroom Nederlandse Wind
Elektrisch rijden

lnvestering

Verwachte

reductie

Scope:

2
Doelstelling:
665 ton GOz
Het elektraverbruik zal als gevolg van het elektrificeren van het wagenpark de komende jaren sterk toenemen. Op dit moment is dit
nog grijze stroom. ln onderstaande tabel is aangegeven wat dit betekent voor het elektraverbruik en de COz-uitstoot.

Nihit

665 ton COz

Leaseauto's:
Periode

#km

kwh

xí000

x1 000

íêlokÍíicchl

'17

COruitstoot {ton)
Grijs

Groen

kwh/í00km

Êind 2021

800

136

76

0

Eind2022

1.600

272

1s1

0

Eind 2023

3.200

302

0

Eind2024
Eind 2025

5.600

544
952

529

0

8.000

1.360

756

0

Bed
Periode

COz-uitstoot (ton)
Groen

#km

kwh

x1000

x1000

íelektrisch)

25 kwh/í00km

Eind 2022

90

22,5

12.5

0

Êind 2O23

180

45

25

0

Grijs

Eind 2021

Eind 2O24

360

90

50

0

Eind 2025

540

135

75

0

Zonder maatregelen stijgt de uitstoot in scope 2 in 2025 dus met in
totaal 831 ton COz (756 ton a.g.v. elektrificeren leaseauto's en 75
ton a.g.v. elektrificeren bedrijfsauto's). Hiermee zou de doelstellinq

Versie 001
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van maatregel 2.4.1 en2.4.2weer grotendeels te nietworden gedaan. Om dit te voorkomen zal voor het laden gebruik gemaakt
moeten gaan worden van groene stroom.
Uitgangspunt hierbij is dat in het eerste jaar 10% aantoonbaar gebruik gemaakt wordt van groene stroom stijgend naar 80% in 2025
Dit resulteert in een reductie in 2025 van 665 ton COz. Of eigenlijk
is dit geen reductie, maar voorkomt dit zoals uitgelegd een stijging
in scope 2.

2.6

Maatregelen voor behalen reductiedoelstelling Scope 3

De berekende reductie geldt ten opzichte van het basisiaar 2015 en voor de gehele periode 2021 - 2025,
tenzij anders vermeld.

2.6.1

Slimme VR|-verkeers

Energiestroom

Verbetering doorstroming
Gebruik van product

Scope:

3

Doelstellinq:

3.967 ton GOz

Maatregel:

n

Vialis heeft een aantal slimme VRI-regelingen ontwikkelt (Toptrac,
GRIB, BRIK, Marathon, Optimax, GroenOpMaat) gericht op het terugdringen van het aantal voertuigverliesuren (WU) en bevorderen
van de doorstroming.
Uit de uitgevoerde ketenanalyse voor het verkeersregelsysteem

lnvestering

Verwachte
Reductie

Geen

3. 967 ton COz

- 2020 blijkt dat toepassing hiervan
de door wegverkeer veroorzaakte COz-uitstoot gemiddeld met 630
ton COz per installatie per jaar kan verminderen. Verwachte reductie bij 3 regelingen per jaar is 1.890 ton COz
Op basis van de ketenanalyse BRIK - Marathon is per regeling
een jaarlijkse reductie van de COz uitstoot bepaald van 659 ton
COz. Verwachte reductie bij 3 regelingen per jaar 1 .977 ton COz
Voor overige slimme regelingen is op basis van de afname van het
aantal WU een reductie van de COz uitstoot bepaald van 100 ton
COz per jaar.
Toptrac en resultaten uit 2016

Heeft voor 100% betrekking op projecten.

2.6.2

Projectenmetgunningsvoordeel

Binnen de projecten met gunningsvoordeel zullen alle maatregelen die binnen scope 1 en 2 invloed hebben op de uitstoot van het project worden ingezet. ln de praktijk betreft dit de maatregelen die genomen
zijn en mogelijk in de toekomst zullen worden om het verbruik en de COz-uitstoot van het wagenpark terug te dringen. ln het huidige beleid betreft dit de maatregelen zoals genoemd onder 2.4.1,2.4.2 en 2.4.3
en de daarbij behorende onderliggende acties:

Versie 001
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2.6.3

Keteninitiatief Eszet - Vialis
Samenwerking op logistieke vlak
TranspoÉ

Maatregel:

Energiestroom
Scope:

lnvestering

Verwachte

reductie

:

Doelstellins:

Samenwerking met Eszet gericht op het efficiënter bevoorraden,
transporteren van materialen ten behoeve van Mobiliteit, VRI-en
OVL-projecten.
Heeft voor 100% betrekking op projecten.

Geen

Geen concrete reductiedoelstelling

lnvestering

Verwachte
reductie

Reductie t.o.v.2016:
Door voortzetting en waar mogelijk het verder optimaliseren / uitbreiding van de bevoorrading van projecten wordt het aantal
transport km's t.o.v. 2016 (200.000 km) terugqebracht.

2.6.4

bruik Portalen

He

Energiestroom:

Hergebruik van portalen
Materiaalverbruik staal

Scope:

3

Maatregel:

Doelstelling:

28 ton COz Oer renoportaal
Op basis van de het gem. gewicht van de beschikbare portalen is
een reductie van 28 ton per portaal incl. A-poot vastgesteld.

952 ton COz
eind 2025

Er van uitgaande dat eind 2025 40o/o van de 85 portalen geplaatst

jaa0

(gem. 190,4 ton CO2 per

is, betekent dit een reductie van 952 ton COz,
(verdeeld over de periode 2021 - 2025).

n van zakel ke

2.6.5
Maatregel:

reizen

Energiestroom:

Beperken van zakelijke vliegreizen
Gevlogen km's

Scope:

3

lnvestering

Verwachte

reductie

Doelstelling:

8 ton GOz
Beperken van het aantal zakelijke vliegreizen door vergadering op
afstand middels b.v. MS Teams.
Uitstoot 2015:16 ton COz, met een piek in 2016 en201T van respectievelijk 32 en 30 ton COz.

8 ton COz

De veruvachting is dat het aantal gevlogen km's tot de helft kan
worden gereduceerd. Jaarlijkse 8 ton COz.

{t
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2.6.6

Onderzoeken naarhaalbaarheidzonderberekende reductiepotentie

De effectiviteit en haalbaarheid van onderstaande maatregelen zal in 2021 nader worden onderzocht.
Afhankelijk van de uitkomsten zullen deze maatregelen worden toegevoegd aan de reeds geïmplementeerde maatregelen en beschreven worden in dit programma.

ruik a

2.6.6.1
Maatregel:

Energiestroom

Hergebruik van alu-ovenryegbomen
Materiaalverbruik aluminium

Scope:

3

Doelstellinq:

ntb

lnvestering

De alu-ovenrvegbomen worden op dit moment vanwege het zeer
lastig te venrvijderen stickermateriaal nog niet hergebruikt. Dit leidt
tot een hoog energieverbruik (omsmelten en weer alu-profiel van
maken) dat mogelijk kan worden voorkomen.
lndien dit haalbaar blijkt wordt het huidige proces in een ketenanalyse worden vergeleken met het proces waarbij het alu-boomprofiel
wordt hergebruikt.

2,6.7

Verwachte
reductie

ntb

lnzet van elektrisch materieel
lnvestering

lnzet van elektrisch materieel

Maatregel:

Venivachte

reductie

Energiestroom:
Scope:

3

Doelstellinq:

ntb
ntb

lnzet van elektrisch (graaf)materieel. De eerste resultaten uit een
proef met de Ía. van Amerongen in sep-2020 zijn bemoedigend.
Onderzoek in 2021 moet uitwijzen of structurele inzet van elektrisch
materieel, en wellicht door ook andere onderaannemers, mogelijk
is.

2.6.8

G

Energiestroom:

GoedopWeg
Woon- werkverkeer OV en privé auto

Scope:

3

Doelstellinq:

ntb

Maatregel:

Investering

lnitiatief, samenwerkingsverband van wegbeheerders (RWS, Provincie en Gemeente Utrecht) met als doel om medewerkers bewuster of anders te laten reizen in de regio Utrecht. Begin 2021 wordt
bepaald of Vialis hier aan gaat deelnemen.

2,7

Verwachte
reductie

ntb

lnformatiebehoefte

Voor het invoeren van de genoemde maatregelen en het monitoren van het effect van deze maatregelen
zijn gegevens nodig. Onderstaande tabel geeft de benodigde gegevens per maatregel weer inclusief de
wijze waarop de gegevens worden verkregen.

Versie 001

.,

:1.,: ,.,r

{t

iÍr/i VolkerWessels ,',,,. ', ', r,,,

Energie Management Programma
Energie Management Programma 2021 '2025
Pagina 13 van 19

2.4.1 Elektrificeren wagenpark
leaseauto's.

- .

2.4.2 Elektrificeren wagenpark -

.

bedriifsauto's.
2.4.3 Minder rijden leaseauto's.

.

2.4.4 Y erminderi ng gasverbru ik
Houten en Haarlem.

2.5.1 Uitbreiding gebruik

.

r

Groene Stroom.
2.6. 1 Slimme VR|-verkeersrege-

lingen.

o
o

2.6.2 Projecten met gunningsvoordeel.

r

2.6.3 Keteninitiatief Eszet - Via-

r

lis

2,6.4 Hergebruik portalen

.

o
2.6.5 Beperken van zakelijke

.

vliegreizen

2.8

Rapportages tank- en laadbeurten.

.

Rapportages tank- en laadbeurten.
Rapportages tank- en laadbeurten
Energieverbruik via wrryr,v.hetmeetbedrijf.nl

r

CertiQ-certificaat en/of getekende
overeenkomst tussen leverancier
en Vialis / VolkerWessels.
Aantal geïnstalleerde regelingen
COz-reductie per geïnstalleerde
regeling.
COz-rapportage project

Aantal transport km door vervoerders.
Type/afmetingen reno-portalen
lnzet per project
Rapportages geboekte vliegrei-

zen

o

.
r
.

.
.
.
r

Brandstofrapportages leasebedrijf WEVI.
Brandstofrapportages VolkerStevinMaterieel.
BrandstoÍrapportages leasebedrijf WEVI.
Door op afstand uitlezen energiemeters via www.hetmeetbedriif.nl.
CertiÍicaat, en/of overeenkomst
opvragen bij leverancier lYialis/VolkerWessels.
Aantal geïnstalleerde regelingen
half, aarlijks opvragen bij afdeling
Engineering / Verkeerskunde.
COe rapportage worden door project- / contractteam opgesteld en
verstrekt.
Op basis van facturen transporteurs, inkoop analvseert.
lnzet van reno-portalen per project wordt binnen afdeling Projecten bijgehouden.
Periodieke rapportage vanuit
reisbureau Claritv BT.

Monitoring en meting

Monitoring en meting van energiegebruik en Coz-uitstoot zal conform DPB-5642 Energie-inventarisatie
worden uitgevoerd.

2.9

Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen

Afirvijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen worden conform DPB-63 Verbeteringen doorvoe-

ren behandeld.
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3

Deelname aan- en initiatie van initiatieven

ln het Energie Audit Verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het
gebied van energie- en COzreductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende periode
is vastgesteld binnen het managementoverleg (zie $ 3.a) is gekozen om deel te (blijven) nemen in de
volgende initiatieven.
Hierbij worden de volgende categorieën aangehouden:
op de hoogte: Vialis is op de hoogte van het initiatief, neemt noch passief noch actief deel aan het
initiatief;
. passieve deelname: Vialis neemt deel aan het initiatief, bijv. bezoekt besprekingen, leest verslagen
e.d. maar onderneemt zelf geen acties;
r actieve deelname: Vialis neemt deel aan het initiatief en onderneemt zelf acties, bijvoorbeeld door
het leveren van een bijdrage aan het initiatief of betaling van kosten.

.

3.1

Lopende deelnames

Titel:

Corporate Responsibility

Verantwoordelijke
Categorie
Status
Beschrijving

Tiffany Bloeming / Maurice Huits, Manager KAM / Energie manager

Wijze van deelname

Vialis levert als werkmaatschappij gegevens voor het duuzaamheidverslag.

Betreffende emissies
Onder top 10 meest materiële

emissies
Wat heeft initiatief opgeleverd bin-

Actieve deelname
Lopend
ls initiatief van moedermaatschappij VolkerWessels.
Omvat stimulering (o.a. Het Nieuwe Rijden via ANWB, Greendriver) om
COz-emissie te reduceren en jaarlijks duurzaamheidverslag met kwantitatieve informatie over de COz-emissie.

Scope 1, 2 en 3 voor bedrijf en projecten
Ja

nen de projecten

Stimulering vanuit VolkerWessels om aandacht aan reductie van COz te
besteden levert bijdrage in algemene zin. Ook op projecten.

Titel:

Vakgroep Duurzaamheid lnfra NL

Verantwoordelijk

Tiffany Bloeming, Manager KAM

Categorie
Status
Beschrijving
Wijze van deelname

Actieve deelname
Lopend
ls VolkerWessels samenwerking op het gebied van duuzaamheid
Bijwonen van de informatiebijeenkomsten.

Op welke emissie heeft dit initiatief betrekking
Onder top 10 meest materiële

Scope 1, 2 en 3 voor bedrijf en projecten

emissies
Wat heeft initiatief opgeleverd binnen de projecten

Ja
lnformatie o.a. t.a.v. komende wet- en regelgeving op het gebied van
duurzaamheid.
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Titel:

Toepassing milieusensoren in VRI

Verantwoordelijk
Categorie
Status
Beschrijving

Op welke emissie heeft dit initia-

Martijn van Beek
Actieve deelname
Lopend
Pilot in Almere waarin milieusensoren worden toegepast bij het regelen
van de doorstroming. Richt zich op vergroten leefbaarheid door meten
omgevingsklimaat. Vindt plaats in samenwerking met gemeente Almere
en provincie Flevoland.
Vialis brengt verkeerskundige kennis in en kennis van de VRl, plaatst
sensoren en beoordeelt de resultaten.
Scope 3 gebruik van producten en projecten

tief betrekking
Onder top 10 meest materiële

Ja

Wijze van deelname

emissies
Wat heeft initiatief opgeleverd binnen de projecten

Loopt nog

Titel:

Energietransitie vaarwegen

Verantwoordelijk
Categorie
Status
Beschrijving

Marthijn de Goeij, Martijn van Beek
Actieve deelname
Loopt
De SBIR 'Energietransitie vaanivegen' is een oproep voor bedrijven om
innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het opwekken van
energie door kades en oevers van provinciale vaanruegen. Doel is dat
deze voldoende energie gaan opwekken om de COz-voetafdruk van de
vaaMegen te compenseren.
Samenwerking met lF Technology om concepten te ontwikkelen en uit te
werken.
Scope 3 voor producten en projecten

Wijze van deelname
Op welke emissie heeft dit initiatief betrekking
Wel/niet bijtop 10 meest materi-

ele emissies
Wat heeft initiatief opgeleverd binnen de projecten

Titel:
Verantwoordelijk
Categorie
Status
Beschrijving
Wijze van deelname
Op welke emissie heeft dit initiatief betrekking
Wel/niet bij top 10 meest materiele emissies
Wat heeft initiatief opgeleverd binnen de projecten

Ja
Vialis en lF Technology hebben de competitie gewonnen en een proeflocatie ingericht.

Door samenwerking meer efficiency
Guus van Olst, Maurice Huits
Actieve deelname
Lopend
Samenwerking met Eszet handelsgroep gericht op verbeteren logistiek
en vermindering van transport.
Logistieke samenwerking.
Scope 3 voor projecten
Potentieel: ja
Minder transport bewegingen door efficiëntere logistiek

Versie 001
i

:ií: r..'r

i

i.tk! VOI

$

kefWess gl 5 o,,,.rn,,,,,,,,',9

Energie Management Programma
Energie Management Programma 2Q21 -2025
Pagina 16 van 19

a

Titel:

Convenant COz ProjectPlan
Tiffany Bloeming, Manager KAM
Actieve deelname

Verantwoordelijk
Categorie
Status
Beschrijving
Wijze van deelname
Op welke emissie heeft dit initiatief betrekking
Wel/niet bij top 10 meest materiele emissies
Wat heeft initiatief opgeleverd binnen de projecten

3.2

Deelname v anaÍ 1 -1 -2021
lnitiatief om de COz-uitstoot in de bouwsector in kaart te brengen en te
reduceren.
Actieve deelname
Scope 3 projecten
Ja
Nog starten.

Nieuwe deelnames

De onder 3.1 genoemde initiatieven deelname Vakgroep duurzaamheid lnfra NL en Convenant COz-PP
zijn nieuwe deelnames. Mogelijk komt hier deelname aan GoedopWeg nog bij begin 2021.
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4 Verantwoordelijkheden en taakstellingen
Het uitvoeren van het boven genoemde Plan van Aanpak wordt uitgevoerd door de volgende personen
binnen Vialis.

4.1
a

Algemene beschrijving verantwoordelijkheden

Organisatie:
o Directievertegenwoordiger: Tiffany Bloeming, Manager KAM
r Energie manager: Maurice Huits, Adviseur KAM

4.2

Maatregelen

Maatregel

Verantwoordelijke

Tijdsbestek

Serafde Bekker

2021 -2025

Manuren/budget

Seraf de Bekker

2021 -2025

Manuren/budget

Bart van Dekken
Sander van Keulen

2021 -2025
2021 -2025

Manuren/budqet
Manuren/budget

ntb

2021-2025

Manuren

Diego Meester

2021 -2025

Manuren

Roel Scholten

2021 -2025

Manuren

Guus van Olst - Maurice
Huits
Herman Kraaii
Jan Willemsen

2021 -2025

Manuren

2021 -2025
2021 -2025

Manuren
Manuren/budqet

Beschikbare
middelen

2.4.1 Elektrificeren wagenpark

-

leaseauto's.
2.4.2 Eleftrifrceren wagenpark bedriifsauto's.
2.4.3 Minder riiden
2.4.4 Vermindering gasverbruik
Houten en Haarlem.

2.5.1 Uitbreiding gebruik Groene
Stroom.

2.6.1 Verkoop Slimme VRI-regelinqen

2.6.2 Projecten met gunningsvoordeel.

2.6.3 Keteninitiatief Eszet

-

Vialis.

2.6.4 Herqebruik oortalen.
2.6.5 Minder zakeliike vlieqreizen

4.3

lnitiatieven

Zie hoofdstuk 3.

VollccrWessels

{h
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Geen bijlagen
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