
Hoofddoelstelling scope 1&2 15,6%
Doelstelling scope 1 16,8%
Doelstelling scope 2 10,0%

Reductiemaatregel Type actie Emissiestroom                     Verbruiker Scope 1, 2 
of 3

Uitgangspunt (status in 
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verbruikersstro

om)
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Einddatum 
gereed Verantwoordelijke Middelen KPI's 25-09-19

SCOPE 1
Alle medewerkers instrueren op de 
toepassing van ‘Het Nieuwe Rijden’

Continu Brandstofverbruik Wagenpark scope 1 Effect Het Nieuwe Rijden kan 
oplopen tot 10%

5,0% 4,5% Q4 2019 Ronald Weijerman tijd/geld ltrs brandstof In aug 2019 is het eerste kastje 
voor de km registratie ge-upgrade. 
Er wordt nu getest met de app om 
het rijgedrag analyseren.  Als de 
test goed verloopt dan wordt dit 
uitgerold over het hele bedrijf. De 
verwachting dat dit voor einde 
2019 is.

Banden op Spanning Continu Brandstofverbruik Wagenpark scope 1 Geen aandacht voor 
bandenspanning

5,0% 4,5% On hold Theo Braams tijd/geld/e-
driver

ltrs brandstof Aandacht in de 
communicatieberichten

Verduurzamen wagenpark Continu Brandstofverbruik Wagenpark scope 1 Minimale aandacht voor 
duurzaamheid in leasebeleid

7,5% 6,8% 2024 Theo Braams tijd/geld/e-
driver

ltrs brandstof Het leasebeleid is aangepast en 
elektrische auto's zijn nu ook 
beschikbaar binnen RailPro & 
WBN.

Promotie gebruik biobrandstof (blauwe 
diesel/HVO)

Continu Brandstofverbruik Wagenpark scope 1 Geen gebruik biobrandstof tot 89% 1,0% 2024 Theo Braams tijd/geld ltrs brandstof In april is een bericht gestuurd 
over het gebruik van biobrandstof. 
Dit wordt binnen WBN & RailPro 
gepromoot. Begin 2020 zal in de 
energie audit apart aandacht aan 
het gebruik van biobrandstof.

Gasverbruik Eenmalig Gasverbruik Pand scope 1 Verlagen temperatuur van 
hallen

0,0% 0,0% 2019 Ronald Weijerman tijd/geld m3 gas Er gaat een test lopen in de 
tweede helft van het jaar in het 
LSC magazijn (Railpro) om met 
behulp van IR stralingspanelen te 
onderzoeken of hiermee de 
instelling van de (centrale) 
temperatuur kan worden verlaagd. 
3 panelen staan klaar om 
geinstalleerd te worden.

SCOPE 2
Afnemen van 100% groene stroom Continu Elektra Pand scope 2 Beide locaties geen groene 

stroom
100,0% 10,0% 12-12-17 Ronald Weijerman tijd/geld conversiefactor De inkoop van de groene stroom 

is geregeld. Aandachtspunt blijft 
het achterhalen van de garanties 
van oorsprong.

Plaatsen LED-verlichting Eenmalig Elektra Pand scope 2 TL verlichting, continu 
ingeschakeld

50,0% 0,0% doorlopend Ronald Weijerman tijd/geld kWh Lichtplan gemaakt voor de 
buitenverlichting, buiten alles naar 
LED. Kantoorgebouwen worden 
ook gefaseerd naar LED.

Plaatsen zonnepanelen Eenmalig Elektra Pand scope 2 Geen eigen energieopwekking 0,0% 0,0% doorlopend Ronald Weijerman tijd/geld kWh Geen afstemming gevonden met 
eigenaar over investering door 
derden. Voestalpine heeft zelf 
geen mogelijkheid om een 
dergelijke investering te doen.

SCOPE 3
Hergebruik van materialen Continu Inkoop goederen Keten scope 3 Geen hergebruik 

materialen/componenten
tot max 75% tot max 15% doorlopend Projectgroep tijd/geld inkoop 

materiaal
Mogelijkheden voor div 
onderdelen in kaart gebracht.

Minder transport door transport met bus ipv 
vrachtwagen

Continu Transport Keten scope 3 Diverse componenten tot max 100% tot max 1% doorlopend Arwin Vonk tijd/geld aantal 
transporten

Aangepaste aanhanger is in 
gebruik genomen. Aan het einde 
van het jaar kan een overzicht 
gemaakt worden van de 
uitgevoerde transporten en 
besparing

16,8% %
10,0% %
15,6% %

CO2 Reductieplan
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