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Notu
ulen
Openingg
Daan is vvoorzitter vaan de werkgrroep en heett allen welkom. Opening Mobiliteit 2 en 3 zijn voo
or deze
sessie saamengevoegd, vanwege vakantie vann Eveline.
Kennism
making met Daan
D
Meily. Sinds
S
januari 2019 werkzaam bij De duurzame
d
addviseurs. Valtt in voor
Eveline P
Prop (mobilitteit 2).
Aftrap
Eerste discussiepuntt is dat leasen van elektriische auto´s wel fijn is vo
oor woon‐ weerkverkeer maar
m
dat
er in de zomer geen andere auto
o beschikbaa r is voor een
n vakantie. Andere werkggroepleden zeggen
z
dat dit b
vaak makkeelijk te regele
bij de lease maatschappij
m
en valt.
Ingestuu
urde Foto’s 8 foto’s in tottaal ingestuuurd.
‐Henk Bllokland Foto
o: start/stop systeem opp een versnip
pperaar. ‐ Wanneer
W
de m
machine niett nodig is
kan dezee tijdelijk gesstopt worden
n (pauze). ‐ B
Besparing is nog onbeken
nd.
‐Dick Barbier Foto: Laadpaal
L
‐ Slimme oplosssing voor he
et laden ‐ Er is voor geko zen om diesels uit te
sluiten ‐ focus van heet bedrijf ligtt op bevordeeren / promo
oten van elekktrische voerrtuigen. ‐ Hie
erbij
wordt ecconomisch voordeel geboden aan dee werknemerr: 1 maand leasekosten / jaar wordt betaald
‐Rob van
n Huissteden
n Foto: Laadpaal met (caar)pool auto ‐ Snellader op
o eigen terrrein ‐ ABB levert
deze zelff ‐ Personeell krijgt een financiële teggemoetkomin
ng in de vorm
m van halverring van de eigen
e
bijdrage.
bereiding, 6xx E‐Golf ‐ Er is een pilot gestart met eelektrische au
uto’s ‐
‐Jan Muit Foto: Waggenpark uitb
Geen dieeselauto’s meer ‐ Er is ee
en onderzoekk gaande naaar de mogelijkheid om m
mobiele laadp
palen te
plaatsen
n op de bouw
wplaats, waar een elektri sche auto aaan kan opladen.
‐Ron de Waard Foto
o: Laadpaal met
m groene sstroom Foto: Hergebruik
k bestaand ggebouw (MV
VO)
Electriscche auto’s zijn eigendom van het beddrijf (aangeko
ocht) ‐ Het pa
and heeft: ggeen airco
vloerverrwarming ko
orte‐broeken
ndag ‐ Er zijn tijdens de ve
erbouwing verschillende
v
e maatregele
en
genomen om het energielabel (vverbruik) vann het pand te
e vermindere
en. O.a. Isolaatie, dubbelgglas.
Omdat h
het een monumentaal pa
and betreft zzijn deze bep
perkt door we
et‐ en regelggeving.
‐Mark Braat Foto: Dongel ‐ De dongel verzam
melt allerlei data van hett voertuig. (oo.a. snelheid,, route,
bestemm
ming, accelerratie, deceleratie etc.) ‐ Een maand geleden
g
inge
evoerd. ‐ Perrsoneel is positief ‐ Er
worden toolbox‐meeetings ingericcht om de oppbrengst terrug te koppelen. ‐ Er is eeen automatissche
koppelin
ng met het boekhoudsystteem t.b.v. dde kilometerregistratie.
‐Wim Beennink Foto:: Elektrische minigraver ‐ Deze grave
er is geïmporteerd en heeeft zo zijn vo
oor en
tegens. ‐ Onderhoud
d/Service is la
astig omdat deze machin
ne nog niet in
n Nederland verkrijgbaarr is. ‐
Draait tu
ussen de 2 en
n 4 uur. ‐ Beh
hoeft 8 uur l aadtijd alvorrens deze op
pnieuw ingezzet kan word
den ‐ De
machinee werkt geruiisloos. ‐ Accu
upacks kunneen niet gewisseld worden, dan zou dde machine omvallen
o
ivm conttragewicht (??). ‐ De mach
hine werkt voolledig hydraaulisch wat betekent
b
datt de “zware”
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ngen, o.a. verzet van zwa
aar materiaa l, ook een zw
waardere belasting op dee accu’s vorm
men. Dit
handelin
heeft im
mpact op de gebruiksduur
g
r. ‐ Het is duiidelijk dat ditt type machiine in tegensstelling tot
bijvoorb
beeld elektrissche heftruckk nog verderr door ontwikkkeld moet worden.
w
‐Dorien de Vries Fotto: Nieuwbouw ‐ Er wordden 28 parke
eerplekken gerealiseerd w
waarbij de helft
ingerichtt wordt voorr elektrisch la
aden. Wanneeer gasten laangskomen mogen
m
zij graatis gebruik maken
m
van dezee palen.
Vraag: H
Hoe impleme
enteer je Dongels in een ‘geel’ wage
enpark (voerttuigen met ggele kenteke
enplaat)
?
‐ Benoem
m de voordeelen voor de werknemer. (geen km re
egistratie me
eer bijhoudenn) ‐ Spindoktter het
naar een
n positief ietss ‐ Benoem het
h meten vaan het eigen rijgedrag, onder werktijdd NIET privé ritten. ‐
Leg dit eeventueel vasst in een add
dendum op dde aanstelling ‐ Leg dit evventueel vast
st in de voorw
waarde
voor geb
bruik van een
n leasevoertuig in het moobiliteitspakket. ‐ Betrek de OR actieef in het opstellen van
voorwaaarden. ‐ Kopp
pel het aan een
e green dr iver challengge, met naming and sham
ming. Eventu
ueel met
behulp vvan een externe coach de
e terugkoppeeling laten plaatsvinden. Vergelijk peersoneel niett tegen
elkaar, m
maar met eiggen rijgedragg.
Opmerkking Daan
Kijk naarr de erkendee maatregele
en en zorg daat deze toege
epast worden en doorgeggeven aan de
omgevin
ngsdiensten.
Vraag: W
Waarom is err in het dosssier nog weinnig overlap tussen
t
de erkende maat regelen en CO2
C
prestatieeladder.
Het hand
dboek heeft een bepaald
de structuur waar je aan moet voldoe
en en de erkkende maatre
egelen
Dit is wel een goed punt om door te geven aan de
zijn hier nog niet con
ncreet in meegenomen. D
d SKAO
omdat eer wel degelijjk overlap zitt in de resulttaten die je ermee
e
boekt. De Duurzam
me Adviseurs geven
wel overr beide ondeerdelen advie
es maar integgreren dit no
og niet altijd.
Vraag: W
Waarom is compensatie
c
door aan
nplanten van
n groen
(bomen)) niet toegesstaan?
Het draaagt niet bij aaan de reducttie
of doelsttelling daarvvan en wordtt
gezien als afkopen vaan uitstoot.
Echter hoeft dit geen
n reden te zijjn
om het n
niet op te vo
oeren als
genomen maatregel en kan
eventueel naast opn
nemen in de
uitgevoeerde maatreggelenlijst van
n
de CO2‐p
prestatieladd
der ook
opgenom
men worden in de lijst
met SKA
AO maatregelen (waarin in
i
kolommen A, B, C aaangegeven
wordt w
welke mate vaan uitvoer
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plaats heeeft gevondeen).

