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1 | Inleiding 

voestalpine Railpro levert (direct en indirect) producten en diensten aan opdrachtgevers die bij 

aanbestedingen gunningvoordeel hanteren aan de hand van de CO2-Prestatieladder. Voor 

voestalpine Railpro is dit voornamelijk ProRail. Met deze CO2-Prestatieladder worden 

leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te 

verminderen. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op 

gunning bij een opdracht. 

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de ISO 14064-1 norm en 

daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie. 

B. CO2-reductie 

De ambitie van de organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen. 

C. Transparantie 

De wijze waarop in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en 

reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  

(in sector of keten) om CO2 te reduceren. 

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt 

de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn 

gezet op alle invalshoeken van de ladder. 

In dit rapport wordt onder andere de emissie-inventaris, ook wel de CO2-footprint genoemd, 

van voestalpine Railpro besproken. De CO2-footprint geeft een inventarisatie van de totale 

hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, de Green House Gasses (GHG emissies).  

De inventarisatie is een verantwoording van eis 3.A.1 van de CO2-Prestatieladder en is 

uitgevoerd conform de ISO 14064-1: 2018 (E) “Quantification and reporting of greenhouse gas 

emissions and removals.”  

In hoofdstuk 4 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven. De 

energiebeoordeling is een diepgaande analyse van de grootste energiestromen binnen de 

organisatie. Door middel van dit verkregen inzicht kunnen er gerichte maatregelen worden 

genomen om het verbruik van deze energiestromen te reduceren. Daarnaast worden er 

aanbevelingen opgenomen voor het komende jaar om de versnelling van de CO2-reductie te 

bevorderen. 

In hoofdstuk 5 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Naast de doelstellingen voor 

scope 1 en 2, wordt er voorafgaand een vergelijking met sectorgenoten uitgevoerd. Dit houdt 

in dat er is bekeken welke doelstellingen en maatregelen andere gecertificeerde overheden 

hebben om te kunnen bepalen of de doelstelling van de organisatie voldoende ambitieus is.   

In het laatste hoofdstuk wordt de voortgang van de organisatie in het behalen van haar 

doelstellingen behandeld. Dit zal in zijn geheel worden gedaan, alsmede per subdoelstelling. 

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. 
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1.1 Leeswijzer 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO2-Prestatieladder. Per hoofdstuk wordt 

een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer. 

HOOFDSTUK IN DOCUMENT EIS IN CO2-

PRESTATIELADDER 

Hoofdstuk 2 Beschrijving van de organisatie 3.A.1 

Hoofdstuk 3 Emissie-inventaris rapport 3.A.1 

Hoofdstuk 4 Energiebeoordeling 2.A.3 

Hoofdstuk 5 Strategisch plan scope 3 5.A.2 en 5.A.3 

Hoofdstuk 6 Doelstellingen 3.B.1 

Hoofdstuk 7 Voortgang 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 en 4.B.2 

Tabel 1: Leeswijzer 
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2 | Beschrijving van de organisatie 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op 

de website: https://www.voestalpine.com/track-solutions-netherlands/nl/. 

voestalpine Railpro ondersteunt beheerders en aannemers bij de aanleg en onderhoud van de 

railinfrastructuur. Meewerken aan een beschikbaar en veilig spoornetwerk prikkelt de 

creativiteit en zet aan tot de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Oplossingen die alle te 

maken hebben met een unieke combinatie van spoorbouwmaterialen en logistieke concepten. 

Sinds 2002 is voestalpine Railpro ontstaan. Zij is voor 70% onderdeel van het Oostenrijkse 

voestalpine Metal Engineering (een volledige dochter van voestalpine AG). De overige 30% is 

in gelijke delen in handen van Koninklijke BAM Groep NV, VolkerRail BV en Strukton Groep NV. 

2.1 Statement organisatiegrootte 

De totale CO2-uitstoot van voestalpine Railpro in het jaar 2021 bedraagt 365,23 ton CO2. 

Hiervan komt 67,23 ton voor rekening van bedrijfsmiddelen (productie) en 298,0 ton door 

gebruik van kantoren, bedrijfsruimten en mobiliteit. voestalpine Railpro valt daarmee qua CO2-

uitstoot in de categorie klein bedrijf.  

 DIENSTEN12 WERKEN/ LEVERINGEN 

Kleine organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 500 ton per 

jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 

500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt maximaal (≤) 
2.000 ton per jaar. 

Middelgrote 

organisatie 

Totale CO2-uitstoot bedraagt 

maximaal (≤) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 

bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-

uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt maximaal (≤) 
10.000 ton per jaar. 

Grote organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 
meer dan (>) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-

uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt meer dan (>) 
10.000 ton per jaar. 

Tabel 2: Indeling groottecategorieën volgens Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. 

 

2.2 Projecten met gunningvoordeel 

Een project met gunningvoordeel is een project van een organisatie waarbij de CO2-

Prestatieladder een rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Hierbij is het niet relevant of het 

gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of 

op welke manier de CO2-Prestatieladder in de aanbesteding is gevraagd. 

Met deze definitie in het achterhoofd, heeft voestalpine Railpro één project met gunningvoordeel 

lopen in 2021. Dit betreft het project ES-lassen dat al sinds 2015 loopt. De eerste verlenging 

van dit project is inmiddels ingegaan. Het project loopt in juni 2023 af als project met 
gunningvoordeel.  
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Alle significante maatregelen om CO2 te reduceren in dit project zijn in de eerste termijn van 

het contract afgerond. Het project is nu onderdeel van de algemene bedrijfsvoering en productie 

vindt geheel plaats op de vestiging van voestalpine Railpro in Hilversum. De CO2-

reductiemaatregelen en energiebeoordeling die voor de gehele organisatie van toepassing zijn, 

zijn daarmee automatisch ook van toepassing op project ES lassen. De footprint van dit project 

is nihil omdat er enkel elektriciteitsverbruik aan de werkzaamheden is toe te wijzen, dit wordt 

groen ingekocht. Ter indicatie: in 2016, voordat de productie naar Nederland is gehaald was 

het elektriciteitsverbruik in de productiehal totaal 276.790 kWh tegen 282.000 kWh in 2021. 

Dit komt neer op iets meer dan 5.000 kWh die toe te wijzen is aan de ES-lassen. De 

productiehoeveelheid en ketenpartners zijn sinds de start van het project onveranderd. 

3 | Emissie-inventaris rapport 

3.1 Verantwoordelijke 

Voor het beheren van de CO2-Prestatieladder is Martijn de Moor de interne verantwoordelijke. 

Hij draagt verantwoordelijkheid voor het uitzetten van taken, toewijzen van 

verantwoordelijkheden en het rapporteren aan het management. Voor het opstellen van alle 

bijbehorende documentatie voor het behouden van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder wordt 

de organisatie ondersteund door het adviesbureau De Duurzame Adviseurs. 

3.2 Referentiejaar en rapportage 

Dit rapport betreft 2021. Het jaar 2017 dient daarbij als referentiejaar voor de CO2-

reductiedoelstellingen en het monitoren van de CO2-uitstoot.  

3.3 Afbakening 

Meer informatie over de Organizational Boundary van de organisatie is terug te vinden in het 

document ‘Bepaling Organizational Boundary’. Hierin is opgenomen welke organisaties, locaties 

en andere factoren mee zijn genomen in of uitgesloten uit de boundary. 

3.4. Directe- en indirecte GHG-emissies 

In dit hoofdstuk worden de berekende Green House Gas emissies (afgekort GHG-emissies) 

toegelicht. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis 

van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘inventaris aan 

broeikasgassen’ van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged. Oftewel de 

CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. In de volgende paragraaf wordt de CO2-

footprint van 2021 weergegeven. 

3.4.1 Berekende GHG-emissies 

De directe- en indirecte GHG-emissies van voestalpine Railpro bedroeg in 2021 365,23 ton CO2. 

Hiervan werd 354,63 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1); 0,0 ton CO2 

door indirecte GHG-emissies (scope 2) en 10,6 ton CO2 door zakelijk reizen (business travel). 

SCOPE 1 HOEVEELHEID 
EMISSIE-
FACTOR 

2021 

Gasverbruik 94.183,00  1.884        177,40  

Propaan 1.962,40  3.382            6,64  

Brandstofverbruik wagenpark - benzine 18.396,45 2.784          51,22  

Brandstofverbruik wagenpark - diesel 14.016,37 3.262          45,72  

Brandstofverbruik wagenpark - biodiesel 1.033,89 345            0,32  

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - benzine 3.454,55 2.784            9,62  

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel 14.420,63 3.262          47,04  

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - biodiesel 33.675,11 345          10,57  

Koeling & airco's benadering              6,10  

TOTAAL SCOPE 1     354,63 
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SCOPE 2       

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 0 556 0,00 

Elektriciteitsverbruik - extern laden (groen) 19.061 0 0,00 

Elektriciteitsverbruik - groene stroom 1.102.746 0 0,00 

TOTAAL SCOPE 2     0,00 

        

BUSINESS TRAVEL       

Zakelijke vervoer - gedeclareerde kilometers 33.652 195 6,60 

Vliegreizen (totaal) 20.026 200 4,00 

TOTAAL BUSINESS TRAVEL     10,60 

        

TOTALE TONNAGE CO2-UITSTOOT     365,23 

Tabel 3: CO2-uitstoot 20212020 (in tonnen CO2) 

3.4.2 Verbranding biomassa 

In het jaar van deze rapportage vond geen verbranding van biomassa plaats bij voestalpine 

Railpro.  

3.4.3 GHG-verwijderingen 

Er heeft in het jaar van deze rapportage geen broeikasgasverwijdering of compensatie 

plaatsgevonden bij voestalpine Railpro. 

3.4.4 Uitzonderingen 

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG-Protocol. 

3.4.5 Invloedrijke personen 

Binnen de organisatie zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op 

de CO2 footprint hebben, dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou 

zorgen voor een significante verandering in de CO2-footprint. 

3.4.6 Toekomst 

Er worden geen significante veranderingen verwacht voor de toekomst, anders dan het verder 

doorvoeren van CO2-reducerende en energiebesparende maatregelen. In 2022 is de organisatie 

bezig om ISO14001 gecertificeerd te geraken. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden 

om verdere integratie met voestalpine Turnout Technologies Netherlands BV te realiseren voor 

wat betreft de CO2 prestatieladder en andere certificeringen. 

3.4.7 Significante veranderingen 

Er zijn in 2021 geen significante veranderingen geweest. 

3.5 Kwantificeringsmethoden 

Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van een Excelmodel waarbij alle 

energieverbruiken worden omgerekend naar CO2-emissies. Hierbij worden de emissiefactoren 

van de website www.co2emissiefactoren.nl gehanteerd. In hoofdstuk 2 van het CO2-

Managementplan van de organisatie wordt beschreven waar de brongegevens per 

energiestroom vandaan komen. 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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3.6 CO2-Emissiefactoren 

Voor de inventarisatie van de CO2-uitstoot van voestalpine Railpro over 2021 zijn de 

emissiefactoren uit de CO2-Prestatieladder 3.1 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke 

emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor 

het omrekenen van de data van de broeikasgas activiteiten naar de daarmee gepaard gaande 

CO2-emissies. 

De emissiefactoren van de organisatie zullen te allen tijde meegaan met wijzigingen in de 

emissiefactoren van de CO2-Prestatieladder 3.1. Voor de berekening van de CO2-footprint van 

2021 zijn emissiefactoren gebruikt daterend januari 2021. 

Er zijn geen “Removal factors” van toepassing. 

3.7 Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke 

waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2-footprint zijn gebaseerd 

op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering. 

Er zijn nog wel enkele onzekerheden. Deze worden onderstaand omschreven: 

 Gegevens over extern geladen kWh worden door de leasemaatschappij met 

een vertraging van enkele maanden opgeleverd. Er wordt een schatting 

gemaakt indien de footprint berekening afgerond moet zijn voordat deze 

gegevens bekend zijn.  

 Er wordt op de locatie van voestalpine Railpro niet actief gemonitord hoeveel 

kWh er voor het laden van auto’s gebruikt wordt en ook niet of dit eigen auto’s 

of auto’s van derden betreft. 

 Elektraverbruik: De hoeveelheid KWh is gebaseerd op de gegevens van de 

netbeheerder, aangaande getransporteerde hoeveelheid elektriciteit. In 2019 

en 2020 zijn er nieuwe slimme meters geplaatst tbv meer en nauwkeuriger 

inzicht. Er zijn nog geen resultaten bekend. 

 Bij de berekening van de CO2 emissie m.b.t. het verbruik van propaan (uit 

flessen) en de brandstoffen diesel en benzine wordt er van uit gegaan dat alle 

in een bepaalde periode ingekochte hoeveelheden ook daadwerkelijk in die 

periode worden verbruikt. Dit is in werkelijkheid niet het geval. Naar mate de 

verslagperiode langer is zal deze onzekerheid t.o.v. het totaal afnemen. Zeker 

in het geval de verslagperiode een jaar bedraagt is deze onnauwkeurigheid 

verwaarloosbaar. 

 Bij de berekening van de CO2 emissie m.b.t. vliegreizen wordt er van 

uitgegaan dat de gevlogen afstand overeenkomt met de kortste afstand tussen 

vertrek- en aankomstpunt. In werkelijkheid wordt er natuurlijk niet gevlogen in 

een rechte lijn van A naar B, wat betekend dat in werkelijkheid de CO2 emissie 

hoger zal zijn. Aangezien het overgrote deel van de vluchten binnen Europa 

plaatsvinden achten wij deze onnauwkeurigheid gering. De invloed van deze 

onnauwkeurigheid op de totale CO2 emissie van voestalpine Railpro is daarmee 

erg gering. 

 Er zijn geen exacte navulgegevens bekend m.b.t. koelmiddelen voor airco's. In 

de berekening wordt uitgegaan van een lekverliespercentage van 3,5%, 

gebaseerd op een onderzoek van TNO. Deze mogelijke onnauwkeurigheid is 

verwaarloosbaar ( < 0,5%) in het licht van de totale CO2 emissie van 

voestalpine Railpro. 

 Daar waar gebruik gemaakt wordt van het aflezen van meters (gas en 

propaangastank) hebben we te maken met de nauwkeurigheid van deze 

meters. Het betreft voor gas in alle gevallen meters die door de netbeheerder 

zijn geplaatst en beschouwd mogen worden als comptabele meters. In 

tegenstelling tot de gasmeters geeft de propaangastankmeter geen exacte 

hoeveelheden aan, maar een vulgraadpercentage. De schaalverdeling op een 

dergelijke meter is summier en heeft een nauwkeurigheid van ca. 2,5%. De 
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invloed van deze onnauwkeurigheid op de totale CO2 emissie van voestalpine 

Railpro is daarmee erg gering. 

3.8 Uitsluitingen 

In Handboek 3.1 is de rapportage van de CO2-emissie-inventaris over alle broeikasgassen, 

uitgedrukt in CO2-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus niet vereist overige gassen, niet 

zijnde CO2 (CH4, N2O, HFC’s, PFC’s en SF6) die vrijkomen bij operaties van de organisatie, mee 

te nemen in de emissie-inventaris. Dit geldt ook voor koudemiddelen (refrigerants).  

3.9 Verificatie 

De organisatie heeft ervoor gekozen om de emissie-inventaris niet apart te laten verifiëren door 

een extern bureau. De emissie-inventaris zal tijdens de externe audit middels een steekproef 

geverifieerd worden.  

3.10 Rapportage volgens ISO 14064-1  

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 9.3.1. In tabel 3 is een 

kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de hoofdstukken in het rapport. 

 

 

  

ISO 

14064-1 

§9.3.1 

§ 7.3 

GHG-

REPORT 

CONTENT 

BESCHRIJVING HOOFDSTUK 

RAPPORT 

A A Reporting organization 2 

B B Person responsible 3.1 

C C Reporting period 3.2 

D, E D Organizational boundaries 3.3 

F E Direct GHG emissions 3.4 

G F Combustion of biomass 3.4 

H G GHG removals 3.4 

I H Exclusion of sources or sinks 3.4 

J I Indirect GHG emissions 3.4 

K J Base year 3.2 

L K Changes or recalculations  3.4 

M, T L Methodologies 3.5 

N M Changes to methodologies 3.6 

O N Emission or removal factors used 3.6 

P, Q O Uncertainties 3.7 

R P Statement in accordance with ISO 
14064-1 

3.10 

S Q Verification 3.9 

Tabel 4: Kruistabel ISO 14064-1  
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4 | Energiebeoordeling  

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van de 

voorliggende jaren van voestalpine Railpro in kaart te brengen. Middels de energiebeoordeling 

wordt inzicht verkregen in de grootste energieverbruikers binnen de organisatie. De CO2-

Prestatieladder vereist dat er inzicht wordt verkregen in de 80% grootste verbruikers. Hierdoor 

kunnen de belangrijkste processen, gebouwen en/of activiteiten die bijdragen aan CO2-uitstoot 

effectief aangepakt worden. De uitgebreide analyse is uitgevoerd in Excel en is op te vragen bij 

de CO2-verantwoordelijke, Martijn de MoorEric Brink. Deze energiebeoordeling is 

uitgevoerd over 2021.  

4.1 Identificatie grootste verbruikers 

De 80% grootste emissiestromen in 2021 zijn: 

1. Gasverbruik:    48,6% 

2. Brandstofverbruik leaseauto’s: 26,6% 

3. Brandstofverbruik materieel:  21% 

 

Grafiek 1:Percentuele verdeling emissiestromen 2021 

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een aantal locs, kranen en heftrucs, het wagenpark bestaat uit 

leaseauto’s en het gasverbruik concentreert zich voornamelijk op het Magazijn (LSC) , het 

hoofdkantoor en enkele bijgebouwen. 

In de verdeling van de grootste emissiestromen is de grote impact van zowel de maatregelen 

als van de corona crisis zichtbaar. De uitstoot door brandstoffen is aanzienlijk afgenomen door 

het structureel toepassen van biodiesel voor het materieel. Verder zijn er aanzienlijk minder 

kilometers gereden in de leaseauto’s door de lockdowns. Het kantoor en de bedrijfsruimtes op 

de werf zijn wel het hele jaar door in gebruik gebleven waardoor gasverbruik nagenoeg 

onverminderd is doorgegaan.  

In deze energiebeoordeling worden het gasverbruik en het brandstofverbruik van het materieel 
en het wagenpark verder geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyse zullen leiden tot 

concrete maatregelen om de CO2-emissies van deze twee stromen te reduceren. 

49%

27%

18%
3%

0% 3%

Verdeling emissies 2021

Gasverbruik

Brandstofverbruik leaseauto's

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen
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4.2 Analyse grootverbruiker 1: Gasverbruik 

Zoals eerder genoemd wordt 48,6% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het gasverbruik. Dat 

is aanzienlijk hoger dan het aandeel in 2019 (25%) en 2020 (36%) wat te verklaren is door het 

feit dat er veel minder CO2 uitstoot is geweest door brandstofverbruik, maar ook door een hoger 

gasverbruik. Het hogere gasverbruik in 2021 tov 2020 is een landelijke trend, veroorzaakt door 

een gemiddeld lagere temperatuur. Het gasverbruik concentreert zich voornamelijk op het 

magazijn (LSC) , het hoofdkantoor en enkele bijgebouwen. Het gas wordt 100% ingezet voor 

werkplek- en ruimteverwarming en niet voor productieprocessen.  

 

Er zijn diverse onderzoeken gedaan en pilots uitgevoerd om alternatieven te vinden voor 

gasgestookte verwarming, tot nu toe zonder positief resultaat. Voorbeelden zijn het gebruik 

van restwarmte van het ene pand als verwarmingsbron voor het andere pand. 

Er loopt nog één onderzoek naar werkplekverwarming middels infrarood in plaats van complete 

ruimteverwarming. De grootste uitdaging zit in het inpassen van deze wijziging in de 

werkprocessen die niet aan een vaste plek gebonden zijn maar zich door het gebouw 

verplaatsen.  

Op enkele punten, zoals het consequent sluiten van de grote roldeuren die door de heftrucks 

worden gebruikt, lijkt het gedrag bepalend boven technische oplossingen. Daarvoor kan interne 

communicatie en duidelijke beleidsvorming en sturing worden ingezet. 

Ondanks de veel lagere bezetting van de gebouwen tijdens de corona crisis, is het gasverbruik 

bijna gelijk gebleven. Hier komt sterk naar voren dat apart geschakelde werkplekverwarming 

in potentie voor een reductie in gasverbruik kan zorgen ten opzichte van ruimte verwarming. 

Dit vanwege het simpele feit dat er minder werkplekken verwarmd hoeven te worden als er 

minder mensen aanwezig zijn.  

De conclusie is dat er op korte termijn zonder heel grote investeringen geen significante reductie 

van het gasverbruik gerealiseerd kan worden. Het onderzoek naar werkplekverwarming in 

plaats van ruimteverwarming kan wel verder worden doorgezet en zelfs worden uitgebreid naar 

het kantoor. Daarnaast kan worden gekeken naar alternatieven voor aardgas, zoals groen gas. 

 Conclusie: Onderzoek naar werkplekverwarming voortzetten en uitbreiden naar 

het kantoor. 

 Conclusie: Onderzoek naar mogelijkheden om groen gas in te kopen. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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4.3 Analyse grootverbruiker 2: Brandstofverbruik leaseauto’s 

Het brandstofverbruik van de leaseauto’s heeft gezorgd voor 26,6% van de CO2 uitstoot van de 

organisatie. Dat is een daling van 7% ten opzichte van 2020. De effecten van de lockdowns in 

2021 zijn net als in 2020 van invloed. 

  

 

Grafiek 3: brandstofverbruik leaseauto’s 2021 

 

Grafiek 4: Thuis en extern geladen kWh leaseauto’s 2021 

 

 

In de grafiek is ook goed terug te zien dat er minder diesel en meer benzine wordt verbruikt. 

Daarnaast is de eerder getrokken conclusie dat HVO moeilijkheden oplevert voor het wagenpark 
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(zowel logistiek als met garanties) goed terug te zien door een korte piek en daarna weer een 

terugval. In grafiek 4 is duidelijk de groei in elektrisch rijden zichtbaar. 

Van het wagenpark is een uitgebreide analyse gemaakt, welke is terug te vinden in de Excel 

“wagenparkanalyse 2021”. In onderstaande grafieken staan de aantallen per uitstoot categorie 

en brandstofsoort naast elkaar.  

  

Grafiek 5: Uitstoot wagenpark 2019, 2020, 2021 

 

 

Grafiek 6: Brandstofsoort wagenpark 2019, 2020, 2021 

Belangrijkste conclusie is dat het aandeel elektrische auto’s weer is gegroeid. Verder zijn er 

onder de nieuwe leaseauto’s ook een aantal met een relatief hoge CO2 uitstoot per km (hoger 

dan de bedoeling). Positief is dat één van de directieleden ook elektrisch rijdt, met als doel een 

signaal af te geven naar de medewerkers om hier ook voor te kiezen als het kan.  

Conclusies:  

 Er is ruimte voor verbetering in het aantal elektrische voertuigen 

 Het beleid biedt nog teveel ruimte om af te wijken (naar auto’s met een 
hogere CO2 uitstoot per km) 
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 Er is mogelijkheid om meer inzicht in de wagenpark planning te krijgen om 

vooraf sturen op keuze voor elektrisch mogelijk te maken bij een aankomende 

voertuigwissel. 

4.4 Analyse grootverbruiker 3: Brandstofverbruik materieel 

Het brandstofverbruik van het materieel heeft gezorgd voor 21% van de CO2 uitstoot van de 

organisatie. Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van het aandeel in 2019 (33%). Dit is 

vooral toe te wijzen aan het veel breder en vaker toepassen van biodiesel. Dat is goed terug te 

zien in onderstaande grafiek. 

 

 

Grafiek 7: Brandstofverbruik materieel 2021 

Voor het zware materieel zijn behalve voortzetting van HVO gebruik geen echte 

verbetermogelijkheden die zonder grote investeringen kunnen worden doorgevoerd en wordt 

materieel in principe enkel vervangen op een natuurlijk afschrijvingsmoment. De SALT draait 

(deels) nog op gewone diesel. Om dit aan te passen moet zowel een technisch risico worden 

genomen, wat onwenselijk is omdat storing tijdens het werk absoluut niet mag.  

Er zijn ook enkele bedrijfsauto’s (zowel lease als eigendom) van voestalpine Railpro. Conform 

het inkoopbeleid horen er elektrische auto’s te worden geleased/aangeschaft bij vervanging van 

deze auto’s. Dit is in 2020 niet gebeurd. Er zijn twee auto’s bij gekomen, een Peugeot  Expert 

GB (diesel) en een Peugeot 2008 (MPV, benzine). In 2021 zijn er geen mutaties geweest in de 

bedrijfsauto’s. 

4.5 Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie 

De trend binnen voestalpine Railpro is een vrij stabiele CO2-uitstoot in scope 1 en 2 sinds 2017, 

met een sterke daling in 2020 welke is vastgehouden voor 2021. De uitgevoerde maatregelen 

hebben geresulteerd in een aanzienlijke daling van absolute CO2-uitstoot op diverse vlakken 

(zoals elektriciteitsverbruik en dieselverbruik). In 2020 en 2021 zijn ook de effecten van de 

corona crisis goed zichtbaar omdat er significant minder gereden en gevlogen wordt. In Scope 

3 wordt al jaren significante voortgang geboekt door intensieve samenwerking met zowel 

opdrachtgevers als leveranciers en onderaannemers. Daarnaast is voestalpine Railpro zeer 

vooruitstrevend bezig op het gebied van circulariteit en met het verlagen van MKI waardes van 

diverse producten. 
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Er zijn enkele redenen waardoor het energieverbruik of de relatieve CO2-uitstoot niet altijd een 

daling laat zien, bijvoorbeeld: 

 Er wordt gerefereerd aan omzet, maar daarbij wordt niet gekeken naar de aard 

van de werkzaamheden binnen deze omzet. Sommige werken vragen meer 

inzet van wagenpark of bedrijfsmiddelen. 

 voestalpine Railpro haalt meer werkzaamheden naar zich toe waardoor uitstoot 

uit scope 3 zich verplaatst naar scope 1 en 2. 

 Er wordt veel aandacht besteed aan de reductie van elektra verbruik, maar 

door de inkoop van groene stroom heeft dit geen zichtbaar effect op de CO2-

uitstoot. 

 Er is mede door de krapte op de arbeidsmarkt niet gehandhaafd op het beleid 

om enkel A-label leaseauto’s te kunnen kiezen. Hierdoor zijn er ook C en D 

label leaseauto’s bijgekomen in het wagenpark. 

 Er is een verandering in de bedrijfsvoering doorgevoerd vanuit de holding. Er 

wordt nu met “shared services” gewerkt, waardoor personeel vaker naar 

locaties van zusterbedrijven moet rijden. Dit zorgt voor meer kilometers in 

zowel lease- als privéauto’s (dit is in 2020 en 2021 sterk veranderd door de 

pandemie, maar dit effect kan als tijdelijk worden beschouwd) 

 Omdat er steeds meer elektrisch wordt gereden en er ook laadvoorzieningen 

voor derden zijn gefaciliteerd neemt het elektriciteitsgebruik eerder toe dan af. 

4.6 Voorgaande energiebeoordelingen 

De afgelopen jaren zijn energiebeoordelingen uitgevoerd over het brandstof- en gasverbruik 

van voestalpine Railpro. Daaruit zijn de volgende conclusies en verbeterpunten naar voren 

gekomen. 

2016-2021 

 Conclusie 1: Het brandstofverbruik zorgt voor de grootste CO2-uitstoot en 

hierop is het meeste invloed uit te oefenen. 

 Conclusie 2: Significante reductie op gasverbruik is op korte termijn niet 

realiseerbaar. 

 Verbeterpunt 1: er is meer inzicht nodig in het exacte verbruik per auto en per 

km 

 Verbeterpunt 2: zorgen dat er alleen A-label auto’s in het wagenpark zijn 

 Verbeterpunt 3: het gedrag van het personeel omtrent zuinig rijden kan beter 

 Verbeterpunt 4: er is meer inzicht nodig in het exacte verbruik van het 

materieel 

 Verbeterpunt 5: er lijkt een mogelijkheid te zijn voor alternatief materieel met 

minder uitstoot (bijvoorbeeld elektrisch). 

Tbv bovenstaande verbeterpunten zijn een aantal maatregelen opgesteld waarvan de volgende 

de belangrijkste zijn: 

Wagenpark 

 Maatregel 1: Verduurzamen wagenpark door instellen plafond voor CO2-

uitstoot in leasebeleid. 

 Maatregel 2: Bepalen van een beleid rondom (semi) elektrisch rijden (met als 

doel om meer elektrische auto’s in het wagenpark te krijgen). 

 Maatregel 3: Het verbruik berekenen aan de hand van de ingevoerde 

kilometerstanden en leaserijders attenderen op het belang hiervan. 

 Maatregel 4: Cursus ‘het nieuwe rijden’ aanbieden voor leaserijders. 

 Maatregel 5: Plaatsen van een slimme bandenpomp op eigen terrein voor 

zowel   leaserijders als voor medewerkers met een eigen auto. 

 Maatregel 6: Het monitoren van het rijgedrag en koppel hier een competitie 
aan met aantrekkelijke prijzen en/of bonus (positief motiveren) 

 Maatregel 7: Inzicht in einde leasecontract/afschrijvingsdatum. 
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 Maatregel 8: Inzicht verkrijgen in de wensen/opinie van personeel over 

elektrisch rijden (en waarom hier wel of niet voor gekozen wordt). 

 Maatregel 9: Goede informatiekaart over zuinig rijden in iedere auto leggen. 

 Maatregel 10: Elektrische fiets/auto voor persoonsvervoer en op de werf. 

 Maatregel 11: Structureel blijven inzetten op videoconference in plaats van 

afspraken op locatie. 

Materieel 

 Maatregel 1: Het plaatsen van een registratiesysteem op de tankinstallatie op 

het eigen terrein in verband met het verbeteren van het inzicht per 

machine/middel. 

 Maatregel 2: Vervangen van de diesel heftrucks voor elektrische heftrucks. 

 Maatregel 3: Toepassen biodiesel voor alle bedrijfsmiddelen  

 Maatregel 4: Ook inzicht krijgen in de exacte verbruiken van de bedrijfsauto’s. 

Gasverbruik 

 Maatregel 1: Voortzetten onderzoek infrarood werkplekverwarming 

productieruimtes. 

 Maatregel 2: Onderzoek of infrarood werkplekverwarming op kantoor ook een 

optie is.  

Niet alle maatregelen bleken uitvoerbaar. Het vervangen van de heftrucks blijkt tot nu toe niet 

haalbaar, omdat de kracht en capaciteit van elektrische heftrucks nog niet voldoende is om de 

diesel heftrucs te kunnen vervangen, dit zou de bedrijfsvoering te negatief beïnvloeden. Ook 

zijn er keuzes gemaakt die bovenstaande maatregelen op hold hebben gezet. Door het plaatsen 

van de nieuwe biodiesel tankinstallatie op het terrein is investeren in meetapparatuur ten 

behoeve van verbruiksgegevens uitgesteld. Daarnaast heeft de krapte op de arbeidsmarkt 

gezorgd voor een milder beleid omtrent de keuze van leaseauto’s (met betrekking tot uitstoot 

en label). 

4.7 Conclusies en aanbevelingen 

Gebaseerd op de bovenstaande analyses worden hieronder een aantal maatregelen benoemd 

die ervoor kunnen zorgen dat het gas-, en brandstofverbruik de komende jaren afnemen. Een 

deel van onderstaande maatregelen is een voortzetting van de bevindingen van 2020. 

 

Brandstofverbruik 

 Maatregel 1: Ook inzicht krijgen in de exacte verbruiken van de bedrijfsauto’s. 

 Maatregel 2: Inzicht in einde leasecontract/afschrijvingsdatum. 

 Maatregel 3: Inzicht verkrijgen in de wensen/opinie van personeel over 

elektrisch rijden (en waarom hier wel of niet voor gekozen wordt). 

 Maatregel 4: Goede informatiekaart over zuinig rijden in iedere auto leggen. 

 Maatregel 5: Elektrische fiets/auto voor persoonsvervoer en op de werf. 

 Maatregel 6: Duidelijke visie en beleid vanuit directie over elektrisch rijden, 

inclusief communicatie hierover. 

Gasverbruik 

 Maatregel 1: Voortzetten onderzoek infrarood werkplekverwarming 

productieruimtes. 

 Maatregel 2: Voortzetten onderzoek infrarood werkplekverwarming kantoor.  

 Maatregel 3: onderzoek naar mogelijkheden voor groen gas inkoop. (binnen de 

door SKAO gestelde richtlijnen Wat is groen gas? (co2-prestatieladder.nl))  

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/groengas
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5 | Strategisch plan scope 3 
voestalpine Railpro vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in haar belangrijkste scope 3 

emissies. Om dit inzicht te verkrijgen is er een kwalitatieve en kwantitatieve dominantie analyse 

uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden hieronder weergegeven. Tevens wordt er een 

strategie geformuleerd om deze scope 3 emissies te reduceren. 

5.1. Significante scope 3 emissies 

Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies 

in de keten van voestalpine Railpro in kaart gebracht. 

5.2. Kwalitatieve scope 3 analyse 

Op basis van een indeling in Product-Marktcombinaties en de kwalitatieve benoeming van de 

grootte van invloed en mogelijkheden die voestalpine Railpro op de verschillende Product-

Marktcombinaties heeft, is de volgende top 3 naar voren gekomen: 

1. Leveren spoorproducten - Privaat 

2. Logistieke diensten – Privaat 

3. Leveren spoorproducten – Overheid 

PRODUCTEN EN MARKTEN OVERHEID PRIVATE PARTIJEN % TOTALE OMZET 

Opdrachtgevers ProRail Aannemers   

  GVB     

  RET     

Leveren spoorproducten 8% 78% 86% 

Logistieke diensten tbv 
spooraannemers 

0% 7% 7% 

Opslag materialen 

opdrachtgevers (stock) 
7% 0% 7% 

  15% 85% 100% 

Tabel 5: PMC’s voestalpine Railpro 2021 

5.3. Kwantitatieve scope 3 analyse 

Aan de hand van de 15 GHG-genererende categorieën voor scope 3 is een kwantitatieve analyse 

opgesteld. Bij deze kwantitatieve analyse is ook per categorie een inventarisatie gemaakt van 

welke ketenpartners betrokken zijn en welke reductiemogelijkheden er zijn (zie Excel-bestand 

Scope 3 Analyses). Zie hieronder de resultaten van de meest significante scope 3 categorieën 

voor voestalpine Railpro: 

1 Categorie:  Aangekochte goederen en diensten  81.055  ton CO2 

2 Categorie:  Upstream transport en distributie  1.513  ton CO2 

3 Categorie:  Woon-werkverkeer    216  ton CO2 

4 Categorie:  Productieafval     30  ton CO2 

Onzekerheden zijn de berekeningen op basis van omzetbedrag van transport en de 

onbekendheid van een aantal gegevens van afval en transport waardoor hier niets voor is 

meegenomen in de berekening. Verder zijn voor ‘oud ijzer’ de gegevens van 2020 gebruikt 

omdat er geen actuele data beschikbaar is. 

De trend is dat geheel scope 3 vooral bepaald wordt door de aard van de werkzaamheden en 

de prijzen in de markt. Zo is het aandeel aangekochte goederen en diensten eerst significant 
gestegen in 2020 ten opzichte van 2019, maar in 2021 vervolgens weer gedaald in 2021. Dit 

is een direct gevolg van de hoeveelheid ingekochte spoorproducten in de betreffende jaren. 
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voestalpine Railpro is wel zeer actief op het gebied van hergebruik en circulariteit. Dit zorgt 

voor een positieve trend in scope 3 omdat er in de gehele markt van spoorproducten steeds 

meer aandacht voor circulaire of hergebruik producten komt. Omdat niet iedereen in de markt 

hier op de juiste manier mee omgaat en er vanuit het oogpunt veiligheid een nadruk op nieuwe 

producten ligt, zijn er nog genoeg uitdagingen om het marktaandeel van hergebruik artikelen 

te vergroten.  

Daarnaast zijn er binnen het internationale concern grootse activiteiten voor circulair staal 

(greentec steel - greentec steel (voestalpine.com)) met als doel om 100% CO2 Neutraal staal 

te kunnen produceren in 2050. voestalpine Tracksolutions Netherlands BV heeft een belangrijke 

rol gehad in het aanzwengelen van versnelde verduurzaming binnen het concern door een zeer 

proactieve houding en de aandrang om pilot projecten uit te voeren. 

5.4. Ketenanalyse 

Er is een ketenanalyse opgesteld over betonnen dwarsliggers. De grootste kans om CO2 te 

reduceren in deze ketens is het verder toepassen van hergebruik. De ketenanalyse is daarom 

gericht op het hergebruik van betonnen dwarsliggers met een focus op de vermeden CO2-

uitstoot als hergebruik wordt toegepast in plaats van nieuwe producten (op basis van de 

beschikbare MKI berekeningen van diverse onderdelen). De ketenanalyse is nu nog beperkt tot 

betonnen dwarsliggers, maar de ambitie is om dit uit te breiden met spoorstaven (voor 

emplacementen en op maat geschaafd als reparatiestukken van diverse lengtes) en wissels.  

De doelstelling staat kwantitatief omschreven in hoofdstuk 6.2. 

5.5. Reductiestrategie scope 3 

Voordat er een strategie geformuleerd wordt, is er aan de hand van de 15 GHG-categorieën 

een analyse uitgevoerd over de mogelijkheden die voestalpine Railpro heeft om de up- en 

downstream emissies te beïnvloeden, inclusief de betrokken ketenpartners. De resultaten van 

deze analyse zijn terug te vinden in 5.A.1, Kwantitatieve Analyse. In de volgende paragrafen 

wordt beschreven voor welke strategie er uiteindelijk is gekozen om de scope 3 emissies te 

beïnvloeden en te reduceren. 

5.6. Inventarisatie reductiestrategieën 

Onderstaand is een opsomming gegeven van de relevante mogelijk strategieën in de keten + 

bijbehorende autonome acties: 

 Inkoop;  

o Inkoopbeleid verscherpen t.a.v. het voeren van een CO2-beleid van leveranciers. 

o Aanscherpen inkoop van zuinigere voertuigen 

o Zoveel als mogelijk bulk inkopen 

o Rail Infra Pool, hierbij maken partners en aannemers uit de railsector gebruik van 

elkaar materieel (nacht- dag verbruik) 

o CO2-reductie op de agenda bij leveranciersbeoordelingen 

 Woon-werk verkeer:  

o Het promoten van carpoolen; 

o Fietsplan voor medewerkers. 

o Exacte ritten achterhalen (woonadres en standplaats),  

o Medewerkers die tot 20 km van standplaats wonen een fietsregeling aanbieden 

o Mobiliteitsregeling waarbij er meer wordt gestimuleerd tot het gebruik van het OV  

o Inventariseren onder medewerkers welk type auto ze rijden en welke 

brandstofsoort’ 

o Thuiswerk regeling uitbreiden,   

o Buiten de spits rijden voor medewerkers,  

 Transport derden:  
o Promoten wagon gebruik (over het spoor) in plaats van vrachtvervoer 

https://www.voestalpine.com/greentecsteel/en/


 

19 CO2-REDUCTIEPLAN N5 

o Navragen bij transporteur welke acties hij onderneemt op het gebied van CO2 

reductie. 

o Vrachtwagens inzetten met een EURO 6 motor. 

o Aankaarten bij transporteur om CO2 footprint in kaart te brengen 

o Navraag doen bij transporteur over hoe er wordt omgegaan met Het Nieuwe Rijden 

en onnodig stationair laten draaien van motor. 

o Transport direct naar opdrachtgever in plaats van naar Hilversum. 

 Afval:  

o Mogelijkheden tot afvalscheiding onderzoeken en beschrijven 

o Bewustwording bij medewerkers creëren voor het scheiden van afval 

o Met leverancier bespreken op welke wijze er minder verpakkingsmateriaal kan 

worden gebruikt 

o Voorraadbeheer optimaliseren 

o Gebruik van verantwoord (FSC en ongebleekt) papier  

o Dubbelzijdig en zwart-wit printen 

o Hergebruik materialen die uit het spoor komen. Hierdoor is het geen afval maar 

wordt het weer grondstof (hergebruikfabriek). 

voestalpine Railpro kiest ervoor zich te focussen op de aangekochte goederen en diensten. 

Daarbij is een kwantitatieve doelstelling geformuleerd die zich het vermijden van CO2-uitstoot 

door hergebruik van betonnen dwarsliggers. De belangrijkste ketenpartners zijn de 

opdrachtgevers. Zij bepalen in de bestekken en projectomschrijvingen of er wel of geen 

hergebruik toegepast mag worden. Verder kan er met de hoofdaannemers en transporteurs 

gekeken worden naar beperking van CO2-uitstoot door inzet bedrijfsmiddelen. 

5.7. Ketenpartners 

In deze paragraaf worden de belangrijkste ketenpartners van voestalpine Railpro benoemd die 

betrokken zullen worden bij het realiseren van de scope 3 doelstelling. Deze ketenpartners 

zullen benaderd worden om informatie met betrekking tot CO2-reductie in de keten of de 

organisatie aan te leveren. 

KETEN-

PARTNER 

ROL EIGEN CERTIFICERING EN TYPE AAN TE 

LEVEREN GEGEVENS 

ProRail   Hoofdopdrachtgever CO2-prestatieladder N5/ ISO14001. Mogelijkheden 

tot inzet hergebruik producten + eventueel 

vrijkomende producten geschikt voor hergebruik. 

BAM Hoofdaannemer, 

opdrachtgever  

CO2-prestatieladder N5/ ISO 14001 / MKI 

Mogelijkheden tot inzet hergebruik producten + 

eventueel vrijkomende producten geschikt voor 

hergebruik. 

Strukton Hoofdaannemer, 

opdrachtgever  

CO2-prestatieladder N5/ ISO 14001 / MKI 

Mogelijkheden tot inzet hergebruik producten + 

eventueel vrijkomende producten geschikt voor 

hergebruik. 

DuraVermeer Hoofdaannemer, 

opdrachtgever  

CO2-prestatieladder N5 / ISO 14001 / MKI 

Mogelijkheden tot inzet hergebruik producten + 

eventueel vrijkomende producten geschikt voor 

hergebruik. 

Transportbedrijf 

Van der Meijden 

Transporteur CO2-prestatieladder N3. Ingezet materieel, gereden 

km’s, brandstofverbruik. 

Tabel 6: Ketenpartners voestalpine Railpro  
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6 | Doelstellingen 
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van de organisatie voor de komende jaren 

gepresenteerd. In dit hoofdstuk zijn de volgende onderwerpen terug te vinden: 

 Ambitiebepaling naar aanleiding van sectorvergelijking 

 Ambitiebepaling naar aanleiding van de maatregelenlijst SKAO 

 Hoofddoelstelling scope 1 en 2 emissies 

 Doelstelling scope 1 emissies 

 Doelstelling scope 2 emissies 

 Doelstelling business travel 

 Doelstelling alternatieve brandstoffen 

 Doelstelling reduceren energieverbruik 

Halfjaarlijks wordt door de organisatie gemonitord of er voldoende voortgang plaatsvindt in de 

beoogde CO2-reductie. 

 

6.1 Ambitiebepaling 

6.1.1 Vergelijking met sectorgenoten 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die zowel 

ambitieus als realistisch zijn. Om te kunnen bepalen hoe ambitieus de doelstellingen en 

maatregelen zijn van de organisatie is er gekeken naar sectorgenoten. Zie hieronder een korte 

samenvatting van de doelstellingen en maatregelen die zij zichzelf stellen. Van beide partijen 

zijn op het moment van schrijven geen actuelere doelstellingen bekend dan onderstaande: 

Sectorgenoot 1 | Ricardo Rail (niveau 5) 

Voor de periode 2012-2020 is het doel om de CO2-uitstoot met 67 procent te verminderen 

(scope 1 en 2). Een actuele doelstelling is nog niet gepubliceerd. Om deze doelstelling te 

realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen: 

 Minder kantoor m2 gebruiken en deze ook afschakelen  

 CO2 vriendelijkere huurauto’s  

 Eco-drive tips in alle auto’s leggen (ook huur) 

 Zuinigere auto’s 

 Bandenspanning 

 Voor Scope 3 heeft Ricardo Rail geen kwantitatieve doelstelling, maar enkel de 

volgende maatregelen als doel: 

 Informeren bij leveranciers naar duurzaamheid geleverde producten en 

alternatieven.  

 Afvalscheiding: papier; plastic, groen, overig, glas, ICT-afval, KCA 

Sectorgenoot 2 | Two-B Engineering (niveau 5) 

Zij hebben als doel gesteld om 7% CO2 op scope 1 en 2 te reduceren in 2020 tov 2014. Een 

actuele doelstelling is nog niet gepubliceerd. Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de 

volgende maatregelen genomen: 

 Ieder kwartaal aandacht geven aan rijgedrag medewerkers  

 Enkel auto’s met weinig CO2-uitstoot aanschaffen of elektrisch  

 Onderhoud auto’s goed verzorgen (bandenspanning)  

 Het tank-registratiesysteem beter bij houden 

Voor Scope 3 wil Two-B Engineering in 2022 ten opzichte van 2016 bij 80% van de geschikte 

projecten grondradar toepassen in plaats van proefsleuven.  
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6.1.2 Maatregelenlijst SKAO 

De maatregelenlijst van de SKAO is ingevuld conform de situatie in 20222021, aangezien 

deze niet met terugwerkende kracht kan worden ingevuld voor voorliggende jaren. De 

maatregelen die hierin worden genoemd zijn voornamelijk generiek, maar geven een goed 

beeld van de maatregelen en doelstellingen die voestalpine Railpro wil behalen.  

De algemene conclusie naar aanleiding van deze maatregelenlijst is dat de organisatie al vrij 

vooruitstrevend is op het gebied van groene stroom en alternatieve brandstoffen. Echter zijn 

er nog voldoende maatregelen te nemen om het fossiele brandstofverbruik te verminderen. 

Zoals het inzetten van volledig elektrische auto’s en het nemen van extra maatregelen om het 

vastgoed te verduurzamen. 

6.1.3 Conclusie ambitiebepaling 

voestalpine Railpro heeft naar aanleiding van bovenstaande vergelijkingen en de 

maatregelenlijst geconcludeerd dat de reductiedoelstelling gepresenteerd in de volgende 

paragraaf voldoende ambitieus is. voestalpine Railpro gaat verder dan de collega bedrijven in 

de branche door grootschalige inzet op HVO en groene stroom en een voorlopers rol in 

circulariteit en hergebruik. De organisatie schat zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als 

voorloper vergeleken met sectorgenoten.  

6.2 Hoofddoelstelling 

De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar 

tot aan het tweede jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 

SCOPE 1 EN 2 DOELSTELLING 

voestalpine Railprowil in 2024 ten opzichte van 2017 29,6% minder CO2 uitstoten 

Bovengenoemde doelstelling is gerelateerd aan de omzet. In de periode 2018-2021 is een CO2 

reductie van 23,3% gerealiseerd. Voor de periode 2022-2024 is een additionele reductie van 

nog eens 6,3% mogelijk. Het is de verwachting dat er in deze periode ieder jaar 2,1% 

gereduceerd wordt.  

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2024 als volgt: 

Scope 1: 28,8% reductie in 2024 ten opzichte van 2017 

Scope 2: geen reductie mogelijk 

businesstravel: 0,8% reductie in 2024 ten opzichte van 2017 

De berekening van de doelstelling en de verdeling over scope 1, 2 en business travel is terug 

te vinden in de Excel "CO2 Maatregellijst en berekening doelstelling".  

 

ENERGIEDOELSTELLING 

Voestalpine Track Solutions Netherlands BV heeft als doel per jaar 2% fossiel 
brandstofverbruik te verminderen door inzet van elektrische alternatieven. De 

energiedoelstelling is daarom een toename in elektriciteitsverbruik. 

 

De scope 3 doelstelling komt voort uit de ketenanalyse en luidt: 
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SCOPE 3 DOELSTELLING 

voestalpine Railpro wil in 20212 ten opzichte van 20179 1,5% minder CO2 uitstoten in 

de keten van betonnen dwarsliggers. 

 

6.2.1 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik wagenpark 

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 

reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de bedrijfsauto’s. 

Dit is ingeschat op ongeveer 4,8% reductie op CO2 uitstoot door het brandstofverbruik. Dit 

zorgt voor een Deze reductie is gerelateerd aan het totaal aantal gereden kilometers. Er zal 

hiervoor meer elektrisch gereden moeten worden en auto’s met hoge uitstoot moeten uit het 

wagenpark worden geweerd. Daarnaast kan er gestuurd worden op gedragsverandering om 

zuiniger te rijden. 

6.2.2 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik bedrijfsmiddelen  

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 

reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de machines en het 

materieel of in hoeverre de uitstoot kan worden beperkt door toepassing van alternatieve 

brandstoffen. Voortzetting van het gebruik van HVO is noodzakelijk voor het behalen van de 

doelstelling. Daarnaast kan bijvoorbeeld TRAXX worden toegepast voor het materieel waar HVO 

niet voor gebruikt kan worden. De inzet van TRAXX kan leiden tot een CO2 reductie van 

ongeveer 0,4% 

6.2.3 Scope 2 | Subdoelstelling gasverbruik 

Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn maatregelen 

geïnventariseerd die op voestalpine Railpro van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een 

verlaging van het verbruik van 0,4% in de komende drie jaar. Om dit te kunnen monitoren 

wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal graaddagen.  

Er zullen ook enkele onderzoeken worden voortgezet en/of geïnitieerd naar bijvoorbeeld 

infrarood werkplekverwarming en de mogelijkheden voor inkoop van groen gas. Indien 

maatregelen haalbaar blijken, wordt de doelstelling indien nodig bijgesteld. De inschatting is 

dat er nog ca 10% CO2 uitstoot gereduceerd kan worden als de maatregelen mogelijk blijken. 

6.2.4 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik  

De CO2-uitstoot van de elektra is al 0,0 door het toepassen van groene stroom. De behoefte 

om het verbruik te reduceren bestaat nog steeds. Door de toenemende elektrificatie van het 

wagenpark, materieel en productiefaciliteiten is het de verwachting dat het elektriciteitsverbruik 

toe zal nemen.  

Er is daarnaast een nieuw initiatief genomen om te onderzoeken of er andere mogelijkheden 

zijn voor zonnepanelen, bijvoorbeeld middels een grote zonnecarport over de parkeerplaatsen. 

6.2.5 Scope 2 | Subdoelstelling zakelijk (vlieg)verkeer 

Door de ontwikkelingen met vergaderingen op afstand op te nemen als standaard in de 

bedrijfsvoering is het de verwachting dat door het terugdringen van business travel de CO2 

uitstoot van de organisatie met 0,8% beperkt kan worden. 
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6.2.6 Scope 3 | Subdoelstelling afgeleid uit ketenanalyse 

voestalpine Railpro heeft aan de hand van de ketenanalyse de doelstelling geformuleerd om het 

aandeel hergebruik van betonnen dwarsliggers 1,5 keer te vergroten in 2022 t.o.v. 2019. Dit 

kan leiden tot een CO2-reductie van 1,5% in de keten van betonnen dwarsliggers. 

Door vergroting van het aandeel hergebruik is CO2-reductie te realiseren omdat CO2-uitstoot 

van productie en afvalverwerking wordt vermeden. 

In paragraaf 6.1 zijn de scope 3 doelstellingen van de sectorgenoten weergegeven. Gezien de 

specifieke of juist zeer algemene doelstellingen is een goed vergelijk qua ambitieniveau hier 

niet te maken 
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7 | Voortgang 

In onderstaand figuur is de voortgang van de CO2-uitstoot van voestalpine Railpro opgenomen. 

De doelstelling is net niet gehaald, wat niet zozeer komt door gebrek aan CO2 reductie, maar 

vooral door een in verhouding lage omzet in 2021. In absolute zin is er 48% CO2-uitstoot 

gereduceerd. 

 

Grafiek 8: Voortgang van de CO2-uitstoot. 

Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de voortgang per subdoelstelling 

ook uitgewerkt. Zodoende kan er beter bijgestuurd worden. Ieder jaar, tijdens de evaluatie van 

het reductieplan, zal hieronder per subdoelstelling de voortgang in CO2-reductie beschreven 

worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de verzamelde emissiegegevens 

betreffende scope 1 en 2. 

 

Grafiek 9: Voortgang per emissiestroom 
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Het gasverbruik is na een gestage daling van enkele jaren weer gestegen ondanks het vele 

thuiswerken. Het is echter ook de minst betrouwbare gegevensbron omdat het van veel externe 

zaken afhankelijk is (waaronder vooral het weer). Ook het meten ten opzichte van gewogen 

graaddagen biedt hier niet de betrouwbaarheid die gewenst is.  

De afname van CO2-uitstoot door toepassing van HVO biodiesel bij de bedrijfsmiddelen is zeer 

duidelijk zichtbaar. Het resultaat is een groot en significant succes. Het enige bedrijfsmiddel 

waar om technische redenen HVO niet toegepast kan worden is de SALT.  

Voor het wagenpark is een aanzienlijke daling te zien in dieselverbruik en een lichte stijging in 

benzineverbruik. Daarnaast is een mooie stijging in extern geladen kWh’s te zien. De grote 

daling van dieselverbruik is te verklaren door het ruilen van dieselauto’s voor benzine en 

elektrische auto’s, maar vooral ook omdat er veel minder kilometers zijn gereden door de 

corona crisis. Het beleid is nog niet aangescherpt of ambitieuzer gemaakt, dit heeft wel 

prioriteit. 

Om het elektraverbruik terug te dringen is een uitgebreide scan gedaan voor het vervangen 

van de binnen- en terreinverlichting door LED. Voor de binnenverlichting is opdracht gegeven 

om in de komende 5 jaar stapsgewijs alles te vervangen voor LED. Vervanging van de 

terreinverlichting lijkt te kostbaar om uit te voeren. Omdat er geen zonnepanelen geplaatst 

kunnen worden en er wel meer elektrisch geladen wordt en meer bedrijfsprocessen 

geëlektrificeerd worden is de verwachting dat het elektriciteitsverbruik zal gaan stijgen. 

Het plaatsen van zonnepanelen leek helemaal van de baan omdat de verhuurder van de panden 

(NS vastgoed) niet mee wil werken aan het plaatsen van de panelen op de verschillende daken. 

Echter lijkt er een mogelijkheid om ofwel op eigen panden ofwel middels een zonnecarport over 

het parkeerterrein toch zonnepanelen te plaatsen. 

Voortgang per maatregel is verder terug te vinden in het bestand “CO2-reductiemaatregelen en 

berekening doelstelling”. 

7.1 Scope 3 

De voortgang van de uitstoot in scope 3 wordt gemonitord aan de hand van het aantal verkochte 

hergebruik betonnen dwarsliggers. Er is qua verkoop een stijgende lijn zichtbaar geweest met 

een scherpe daling in 2021. Ook de inkoop is in 2021 lager uitgevallen wat invloed heeft op de 

voorraad verkoopbare dwarsliggers. Dit komt voornamelijk doordat ook andere ketenpartners 

zoals ProRail steeds meer zelf hergebruik gaan toepassen. Onderzocht kan worden of dit ook 

resultaat is van de inspanningen van voestalpine Tracksolutions Netherlands BV. Er is ook een 

trend merkbaar in de markt waarbij veiligheidseisen dermate streng worden dat hergebruik van 

artikelen in het spoor bemoeilijkt wordt. De voortgang lijkt erg projectafhankelijk. In 2022 

wordt bijvoorbeeld een groot project verwacht waarbij veel hergebruik toegepast kan worden. 

INKOOP 2018 2019 2020 2021 

NS90 5.608 2.660 4.212 670 

Duoblok 0 3.237 0 473 

Type 1 1 318 16 1 

Type 2 15 989 207 37 

TOTAAL 5.624 7.204 4.435 1.181 

 

VERKOOP 2018 2019 2020 2021 

NS90 2.490 2.650 1.820 353 

Duoblok 0 0 0 0 

Type 1 0 0 610 120 

Type 2 0 0 1.281 0 

TOTAAL 2.490 2.650 3.711 473 
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Bovenstaande tabellen betreft een overzicht van de in- en verkoop van de 2e hands betonnen 

dwarsliggers vanuit de hergebruikfabriek. De verkrijgbaarheid en de afzet is afhankelijk van de 

type projecten op de markt, als het project de ruimte biedt voor direct hergebruik, dan blijven 

de liggers in het werk zelf, zo niet dan biedt voestalpine Railpro op partijen die vrijkomen. 

7.2 Project met gunningvoordeel 

Het project met gunningsvoordeel is een verlengd project. In de eerste fase van dit project zijn 

nagenoeg alle reducerende maatregelen genomen. De CO2-uitstoot die nu nog door het project 

veroorzaakt wordt is nihil aangezien het enkel elektriciteitsverbruik betreft. De maatregelen die 

in het algemeen in scope 1 en 2 genomen worden hebben uiteraard wel enig effect op het 

energieverbruik van het project met gunningvoordeel, maar dit is marginaal. Gedetailleerde 

informatie is te vinden in het projectdossier. 
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Disclaimer & Colofon 
Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 

zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 

Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden, 

ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van 

de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist 

aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde 

winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 

toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan voestalpine Railpro. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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