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Notu
ulen Werkgro
W
oep Moobiliteit 3
Locatie:
Datum b
bijeenkomst:
Werkgro
oep:
Voorzittter:
Notulist:
Aanweziig:

Afwezig:

Landgo
oed De Horst,
t, Driebergen
n
14 deceember 2017
10.30‐1
12.30 uur
Mobilitteit 3
Sem Ko
ok – Nederlannd CO2 Neuttraal
I. van Schijndel
S
& CChantal Hooiijmans (Hans Eek Infraw
werken)
Kees va
an Driel (Konne)
Paul Tu
uinhout (Kram
mer Groep)
Koenra
aad Backers ((Natuur & Milieu)
M
Nick La
apidaire (Raill TW)
Gertjan
n Alings (Thaales)
Ad Zundert (Thales))
Marcell Kuipers (Thaales)
Wim Beernink (Voskuuilen Woudeenberg)
Antoineette Tavernee (Voskuilen Woudenberg
W
g)
Martin van Thuldenn (Acon)
John Zw
wanepoel (Diimension Da
ata)
Iñes van Schijndel (H
(Hans Eek Inffrawerken)
Chanta
al Hooijmans (Hans Eek In
nfrawerken)
Herman
n Zeiderveld (Kroeze Infra)
Toon Vromans
V
(Krooeze Infra)
Wilco Baaij
B
(SPIE Neederland)
Gerda Smit
S
(Mercuuur Bouw)
Frank Klukhuhn
K
(Meercuur Bouw
w)
Marcell van den Brinnk (AGEL Adviseurs)
Danielle de Bruin (CClimate Neuttral Group)
Henri Nijland
N
(Assa Abloy Nederrland)
Rob Hu
uissteden (AB
BB)
Vincentt van de Kraaats (Klaver Giant
G
Groep)
Jeroen Ritzer – Van Dinther (CO
OMOL5)
Marcell van Gurp (L abrujere Sta
aalbouw)

Agen
nda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.30 uur Geezamenlijke Kick‐Off werrkgroepen Mobiliteit;
M
SSpreker: Nattuur en Milie
eu;
O
Opening Mo
obiliteit 1, 2 en
e 3 afzondeerlijk;
V
Voorstelrond
de nieuwe le
eden;
A
Afspraken vo
orige vergaderingen;
C
CO2 reducerrende maatregelen, uiteeen in groepje
es;
Nabespreken
n groepsgesp
prekken;
Rondvraag
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9. 12.30 uur lunch

Eisen
n CO2‐Presta
atieladdder
Volgens de 3.D.1 eis dien je in ieder geval aa n de volgend
de eisen te voldoen. Houud hier reken
ning mee
tijdens d
de bijeenkom
mst! Zie hiero
onder waaro p je dient te letten:
 W
Werkgroep dient
d
erop ge
ericht te zijn om één van
n de meest materiele
m
CO22‐emissies binnen
sscope 1, 2 off 3 te reduce
eren.
 Meehelpen aan
a de ontw
wikkeling van een ander (of verbeterd
d) product, d ienstverlening of
w
werkproces.
welke verband
 Halen en breengen van ke
ennis door heet delen van
n relevante maatregelen
m
w
hebben met de grootste energiestroomen van pro
ojecten en de
e rangorde vvan de 10 me
eest
materiele em
missies daarb
binnen.
an de voortgaang van het halen en bre
engen van in formatie middels
 Het kunnen aantonen va
rapportages, verslagen, bevindingen en besluitvo
orming hiero
over.
 Deelname aaan een initiatief waar ee n financiële bijdrage aan
n geleverd dieent te worde
en.

ulen
Notu
1. O
Opening Mo
obiliteit 1, 2 en 3
Eveline Prop
p opent de biijeenkomst een heet iederreen welkom
m. We startenn met alle
w
werkgroepen mobiliteit samen met eeen presentaatie van Natu
uur en Milieuu.
u – Koenraadd Backers
2. SSpreker: Nattuur & Milieu
Koenraad beegint zijn verhaal met eenn quiz. Hij liggt toe dat elkk land een m
mobiliteitsbud
dget
heeft om te voorkomen dat de tempperatuur op aarde
a
meer dan
d 2 jaar stiijgt. Binnen 8 jaar is
het Nederlan
ndse CO2 bu
udget voor m
mobiliteit op als
a we niks veranderen.
v
Q
Qua persone
en
mobiliteit gaaan we in Ne
ederland al d e goede kant op m.n. do
oor toename elektrisch ve
ervoer.
V
Vrachtwagen
ns, Zeevaart en Luchtvaaarttechnologgie gaat nog niet
n zo hard terwijl het gebruik
jjuist weer stijgt door aan
ntrekkende eeconomie. De normen vo
oor auto’s zijjn mondiaal
vvastgelegd om
o de uitstoo
ot te vermin deren. Dit is 95 gram voo
or personenaauto’s in 202
21.
V
Volgend jaarr komt er pass een norm vvoor vrachtw
wagens.
Het Nederlandse klimaattakkoord is m
minder ambitieus dan Parijs. Versnel ling is nodig,, voor
zzowel 1,5 alss voor 2 grad
den Celsius oopwarming. De
D doelen op
p de verschil lende mobiliteit
o
onderdelen (personenau
uto’s, vracht,, km beprijzing, lucht & scheepvaart)
s
) zijn minder
aambitieus daan noodzake
elijk is. Nederrland is heel erg gericht op
o de econo mie ipv op
d
duurzaamheeid. In Nederland willen w
we wel in 2030 100% elektrische autooverkoop (nieuwe
aauto’s).
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H
Het kan wel ambitieuzer. Zo is er eenn grote groeii in E‐bikes en Cargo bikees. Markt voo
or
eelektrische auto’s
a
groeit snel. Electrissche bussen van VDL gaa
an als een treein. Biobrand
dstoffen
vvoor vliegverrkeer en zwa
aar vervoer i s in opkomstt. Autodelen wordt ook ssteeds gewoner.
M
Mobiliteitsbeeleid van bed
drijven is eenn grote kanss om gedrag bij mensen tte verandere
en. En na
tte laten denkken over and
dere opties vvan vervoer.
V
Vraag: wat kan
k voor and
dere onderdeelen mobiliteit? Vrachtverkeer zou naaar elektrisch
h
kkunnen. Vlieegverkeer is lastig, daar m
moet je vooraal het verbru
uik vermindeeren (skype, trein,
t
C
CO2 belastin
ng). Het alterrnatief voor vvliegen moett dan wel heel aantrekkeelijk worden.. En een
d
deel biobran
ndstoffen kan
n daar ingezeet worden.
Een auto sto
oot nu bijna 50%
5 meer CO
O2 uit dan de
e fabrikant zegt. Er is duss een groot gat
g
ttussen het norm verbruik en het werrkelijke gebruik. Voor een werkgeverr is de trein
ggoedkoper dan
d een auto
o. Trein is 11 cent per kilo
ometer en de
e auto is 18,55 cent per kilometer.
Dit zijn alleen de Euro’s, hierbij is nieet gekeken naar de tijd die het reizenn kost.
W
Welke brand
dstof is de be
este keuze vooor het milie
eu? Elektrisch
h op groene stroom natu
uurlijk. In
ttegenstellingg tot wat vee
el mensen deenken is Benzine minder belastend ddan LPG, CNG
G en
Diesel. Dit omdat deze drie ook veel meer fijnsto
of uitstoten naast
n
CO2. Ziie ook:
https://www
w.natuurenm
milieu.nl/wp‐‐content/uploads/2017/0
02/NM‐Bran dstofrankingg‐
personenauttos.pdf
Natuur & Miilieu werkt met
m 50 menseen vanuit Uttrecht. Het iss een Stichtinng die voorall samen
met bedrijveen en overhe
eid wil werkeen. Thema’s Energie, Mobiliteit en Vooedsel.
Mobiliteitsbeleid van Natuur & Milieeu > Zoveel mogelijk
m
elekktrisch en waaar dat niet kan
k
d
duurzame biobrandstof. En natuurlijjk verminderren en energie besparen.. Ze werken veel
v
ssamen met bedrijven
b
om
m de behoeftte aan mobiliteit te verlagen:
‐ Focus op
p minder kilo
ometers
‐ Investeren in fiets en
n OV
Dit is een lasstig onderwe
erp omdat err veel obstakkels/weerstanden zijn (CA
AO/OR bijvoorbeeld).
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A
Anders Reizeen is een platform met g rote bedrijve
en die hun mobiliteitsbel
m
leid willen
vverduurzameen. Het is no
og niet heel eerg concreet. Vertegenwoordigen 3440.000 werkn
nemers.
C
Combinatie van
v CEO en managemen
m
ntniveau (HR//Financieel en
e Facilitair).. Kennisdelin
ng en
beïnvloedingg.
Road to Zero
o is een platfform waar beedrijven elkaaar ontmoete
en om aan eelektrisch wagenpark
tte bevordereen. Ze hebbe
en een Leaseewijzer en ee
en Fietswijzer gemaakt. D
De Leasewijzer geeft
iinzicht in weelke maatreggelen kun je nnemen? En ook
o een orga
anisatieverannderingsmod
del.
https://www
w.natuurenm
milieu.nl/roadd‐to‐zero/leaasewijzer/
V
Volgend jaarr wordt er weer een mobbiliteitsbench
hmark gemaakt onder beedrijven op
vverschillendee mobiliteitssonderdelen.. Koenraad roept op om hieraan meee te gaan doe
en om
iinzicht te krijgen hoe je presteert
p
tenn opzichte vaan andere be
edrijven.
Bij N&M kun
n je nu Privatte Lease als cconsument afnemen
a
(E‐g
golf). Volgen d jaar willen
n ze dit
o
ook aanbieden aan werkkgevers. Een aanbod voor werknemers die geen rrecht hebben
n op een
leaseauto om
m het voor hen
h aantrekkkelijk te make
en om een elektrische auuto te leasen
n. Ze
w
willen dit versnellen en een
e aantrekkkelijk aanbod
d neerleggen
n. Omdat ze nnu weinig
aaangeboden
n worden in de
d lease of h eel erg duurr zijn. N&M wil
w de aantreekkelijke auto
o’s qua
prijs een actieradius naar Nederland krijgen, gaan nu veel naar Noorwegeen, China.
Vraag: Hoe is
i de ontwikkkeling met beedrijfsbussen
n? Er zijn wel bestelwageens beschikbaar
eelektrisch. Grotere
G
bedriijfsbussen ni et. Eigenlijk is er nu allee
en ombouw m
mogelijk. Wo
ordt dan
w
wel een duree bus. En hij moet onder de 3500 kg blijven i.v.m. criteria vooor groot rijbe
ewijs.
Elektrische bussen
b
ontwikkeling gaatt heel erg lan
ngzaam.
H
Hoe zit het met
m trekverm
mogen e‐perssonenauto’s?? Met een ca
aravan zakt aactieradius dan
ggigantisch in
n, dus dat is niet
n te doen.. In je leaseco
ontract kun je
j een anderre auto krijge
en voor
vvakanties.
H
Hoe zit het met
m watersto
of? Dat is vooor kleine auto’s nog niet duurzamer oomdat het heel veel
eenergie kostt om te make
en. Alleen eeen oplossing voor groot verkeer,
v
zeevvaart etc.
3. V
Vragen en discussie
Vraag: de loccatie van een
n bedrijf maaakt ook heell veel uit. Doe
en jullie daarr ook iets meee? Dat
kkan ook heell erg beïnvloeden hoe meensen naar hun
h werk kom
men. Natuur & Milieu spe
eelt hier
ggeen rol in. Anders
A
Reize
en kijkt hier w
wel naar, datt medewerke
ers van dezee bedrijven in
n elkaars
kantoren kunnen werken
n of vergadeeren. Zodat je
e meer toega
ang tot locatties hebt en
zzodoende minder
m
kilome
eters hoeft tee reizen naar een kantoo
or.
Vraag: de beezorging van goederen, eer komen vaa
ak 5‐10 bezorgers per daag lang, kan dat
d niet
m
meer geconccentreerd? Ontwikkeling
O
van een verzzamel hub bijvoorbeeld?? Koenraad iss het hier
mee eens, de grote steden werken hhier ook aan in een Green
n Deal. Pakkeetdiensten werken
w
w
wel efficiëntt en die rijden heel weini g leeg. Vrach
htwagens rijd
den veel me er leeg. Marrkt zou
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w
wel heel goeed te elektrificeren kunneen zijn. In de
e bouw zijn er
e ook initiatiieven, bijvoo
orbeeld
iin Utrecht, waar
w
vrachtw
wagens buiteen de stad waachten totda
at ze de bouw
wplaats op kunnen.
k
N&M speelt hier geen grrote rol in.
4. W
Werkgroep Mobiliteit
M
3
Nieuwe ledeen:
Kees van Driel (KONE) – afdeling Kwaaliteit & Milieu hoofdkan
ntoor. Kone iis een bedrijff dat
aautomatisch
he deuren en
n gevelliften llevert. Onge
eveer 600 à 700
7 auto’s in het wagenp
park, met
name voor servicemonte
s
eurs.
SSem geeft aaan dat niet ie
edereen de l ijst die toege
estuurd was heeft ingevuuld. Doel van
n
vvandaag is om
o een gezam
menlijke red uctiedoelste
elling op te sttellen, speciffiek voor dezze
w
werkgroep mobiliteit,
m
zo
odat we met elkaar kunnen overlegge
en en van elkkaar kunnen leren.
Hierbij actiess bepalen om
m doelstellin g te kunnen behalen. Er is in kleine ggroepjes 5 minuten
m
ggebrainstorm
md over de te formulerenn doelstelling en de actie
es.
Kees en Paul: Veel auto’ss. Eerst haddden ze een absolute doelstelling gefoormuleerd. Dit
D
hebben ze gewijzigd naar relatief gettankte liters tezamen me
et het theoreetisch gebruiik van de
w
wagens. Dit i.v.m. met de onbetrouw
wbaarheid vaan de gegeve
ens m.b.t. dee gereden kilometers.
Nick gaf aan ook eerst ab
bsoluut bereekend te heb
bben maar zijjn ook overggestapt op re
elatief,
ggereden kilo
ometers per FTE.
F Steeds m
meer de focu
us op minder gebruik vann de auto, meer
m
ggebruik van het openbaa
ar vervoer. D
Dit wordt beloond. Uitzon
ndering hieroop zijn de
nachtdiensteen dan is hett openbaar vvervoer niet optimaal.
o

Marcel geeftt aan niet alleen naar de getankte lite
ers te kijken maar met n ame ook te kijken
naar het realistisch formuleren van dde doelstellin
ng. M.a.w. niet te ver voooruitkijken, maar
m
per
jjaar.
W
Wim geeft aan dat we moeten
m
inzettten op maxim
maal 2% redu
uctie.
Martin geeftt aan dat binnen Acon woordt gekeken
n naar CO2‐u
uitstoot per FFTE per Euro omzet.
Binnen Acon
n wel de interesse voor eenergiezuinigge voertuigen
n voor zwaarrder vervoerr, maar
w
weinig/geen
n aanbod hiervoor.
C
Chantal geefft aan dat bin
nnen Hans E ek Infrawerkken het moeilijk is om dee keuze voor de
aauto’s te beïïnvloeden aa
angezien zij m
met name met ZZP‐ers werken.
w
Reduuctiedoelstelling met
aaudit afgelop
pen jaar vasttgelegd op ‐11% per jaar tot
t 2020.
SSem vat kortt samen dat we uitkomenn op de doellstelling:
C
CO2 gereducceerd over 1 jaar met 2%
% met als basis 2017. Doelstelling vooor 2018.
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Koenraad vraagt zich af of
o het mogellijk is om een
n splitsing te maken in tyype vervoer
((zwaarder veervoer en pe
ersonenwageens).
JJohn geeft aan dat dat een logische vvraag is maar lastig te be
eantwoordenn is doordat de
w
werkgroep bestaat
b
uit ee
en grote diveersiteit aan bedrijven.
b
(qua grootte een type werkknemers).
Nick geeft oo
ok aan dat we
w ervoor mooeten waken
n dat de doelstelling niet te ambitieus wordt
ggeformuleerrd. Naast dezze doelstellinng heb je ookk nog je eigen ladder‐doeelstelling die
e
ggerealiseerd moet worde
en voor de aaudit.
Koenraad geeeft aan dat de
d doelstelli ng niet exactt maar relatief gemeten moet worde
en.
SSem geeft gaaan dat deze
e doelstellingg een extra motivatie
m
kan
n zijn op de ggeformuleerd
de
d
doelen op dee ladder. We
e kunnen elk aar hierin motiveren en stimuleren. Het kan geziien
w
worden als een
e extra ste
euntje in de rrug.
W
Wim geeft aan dat 2% vo
oor hen moeeilijk haalbaaar is, waarop Iñes en Channtal ook inha
aken dat
zzij ook met ditzelfde
d
probleem kamppen.
Koenraad geeeft aan dat we
w het perceentage dat we
w willen realiseren een ggemiddelde moet
zzijn van de to
otale werkgrroep en gebaaseerd is op FTE en niet op
o omzet.
SSem:
A
Als basisjaarr wordt 2017
7 genomen. D
Deze gegevens dienen do
oor iedereenn nog aangele
everd te
w
worden in eeen excel besttand waarin scope 1 brandstofuitstoot en aantal FTE wordt
aaangegeven.
SSem verwerkkt dit tot een
n totaaloverzzicht.
In maart 201
19 is de dead
dline/evaluattiemoment.
Daarbij geeftt Martin aan
n dat de nieu we leden oo
ok hun gegevvens over 20 17 aan diene
en te
leveren om het
h juiste beeld te houdeen.
SSem geeft aaan dat er een
n proef worddt uitgevoerd
d met de rijsttijlmeter geddurende 2‐3
maanden en
n wil graag weten
w
wie daaarin interessse hebben.
Daarin geven
n Kees en Martin aan datt ze iets derggelijks al gebruiken.
V
Vanuit Thalees en Dimenssion Data en Hans Eek Infrawerken iss hiervoor intteresse maar wordt
iintern eerst even bespro
oken en volgtt terugkoppe
eling naar Se
em.
W
Wim geeft aan dat dit he
elaas geen opptie is omdat ze aan een automerk vvastzitten en niet
mogen inbou
uwen. Maar wel interessse voor mate
erieel en macchine. Ze hebbben hierove
er al
ccontact gehaad met Bijlsm
ma uit Groninngen. Martin
n geeft aan dat
d dit Grip iss en dat die al
a eens
eeen presentaatie hebben gegeven tijddens een mid
ddagsessie.
Marcel geeftt aan dat ze eerder
e
een pprogramma hebben
h
geda
aan, o.a. eenn training van
n 1,5 uur
nieuwe rijdeen. De deelne
emers warenn erg enthou
usiast. Vandaar hun intereesse nu ook in de
rijstijlmeter proef.

