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1. Inleiding 
Het is de ambitie van Innovactory om de emissies tot op niveau 5 van de CO2 
prestatieladder te beheren. Dit staat in het licht van de maatschappij waarin we bewust zijn 
van het feit dat er veel CO2 wordt geproduceerd met spitsverkeer. 
De grootste impact kan gemaakt worden door dit verkeer te beperken of met andere 
vervoersmiddelen te maken. Zie hiervoor de uitgewerkte scope 3 emissies gerelateerd aan 
de organisatie in het verslag ‘D06.Analyse scope 3 emissies en ketenanalyse’. 
 
Vanuit deze scope 3 analyse is een kwantificatie en keuze gemaakt voor een keteninitiatief. 
Gezien wij vallen onder het type klein-bedrijf voor de CO2 prestatieladder volstaat het voor 
ons één scope 3 keteninitiatief uit te voeren voor één van de meer noemenswaardige en/of 
beïnvloedbare scope 3 bronnen. 
 

Referenties 
Dit document is gebaseerd op de ‘corporate value chain (scope 3) standaard (GHG, 2010a). 
Waar benodigd is de methode ‘product accounting & reporting’ standaard (GHG, 2010b) 
gebruikt. 
 
 

2. Doelstelling en bepalen scope van dit keteninitiatief 
Het hoofddoel van dit initiatief is het identificeren van CO2 reductiemogelijkheden n.a.v. 
verdere inzichten in het verbruik. Dit initiatief moet eraan bijgedragen dat doelstellingen 
opgesteld kunnen worden om de CO2-uitstoot van spitsverkeer te reduceren. 
 
De scope van deze keten is het proces van voorkomend spitsverkeer en besparingen in 
deze keten. 
 

Beoordeling keteninitiatief aan de GHG-protocol criteria 
GHG criteria Invloed 

Innovactory 
Proces keten 

Relevantie Groot De uitstoot van spitsverkeer is een van de grotere 
uitstootbronnen van de maatschappij. Afgezien van 
technische verbeteringen wordt de hoeveelheid transport 
maar beperkt beinvloed. 

Mogelijkheden voor 
kostenbesparing 

Gemiddeld Andere vervoersmiddelen kunnen een besparing 
opleveren, voornamelijk het niet maken van 
(spits)verkeer levert een besparing op. 

Beschikbaarheid 
van informatie 

Gemiddeld Exacte individuele uitstootgegevens zijn beperkt 
beschikbaar, maar procesbreed is er veel informatie 
beschikbaar. 

Potentiele 
reductiebronnen 

Groot De keuze voor het vermijden van (spits)verkeer door 
thuiswerken heeft direct invloed op het vermijden van de 
CO2-emissie in de keten. 

Beïnvloedings-
mogelijkheden 

Gemiddeld Als Innovactory hebben we een gemiddelde impact op 
deze uitstoot door onze tools die ondersteunen in het 
beperken van het vervoer en daarmee uitstoot. 

 
 

3. Keteninitiatief spitsverkeer 
Innovactory is, onder andere via het project met gunningsvoordeel, betrokken bij de uitstoot 
van spitsverkeer. Het spitsverkeer heeft voornamelijk betrekking op woon-werkverkeer en 
wordt gemaakt met (personen)voertuigen. De noodzaak van dit verkeer is de bedrijfsvoering 
van bedrijven en instanties in de omgeving waarbij personen lijfelijk aanwezig zijn. 
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De keten van het spitsverkeer kunnen we in de volgende flow weergeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificatie ketenpartners en emissies 
1.Verkeers-beleid 
Het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat, provincies en gemeenten voeren hun beleid 
voor vervoersvraagstukken. Deze uitstoot is niet bekend en niet te beïnvloeden. 
2.Wegenbouw 
De productie van wegen geeft een bepaalde uitstoot. Deze uitstoot heeft echter geen directe 
gevolgen voor ons spitsverkeer en de reductie die we daarin willen behalen. 
3.Activiteiten zoals werk 
De spitsverkeer wordt grotendeels veroorzaakt door werkverkeer ofwel activiteiten van 
bedrijven en instanties. Vanuit onze activiteiten kunnen we partijen stimuleren om werk 
anders te organiseren zodat (spits)verkeer vermeden wordt. 
4.Spitsverkeer 
Spitsverkeer schatten we in op een gemiddelde retourafstand van 125km. met een CO2 
uitstoot van 220gram CO2/km bij brandstof onbekend. 
5.Files 
Door verkeersdrukte en/of minder passend verkeersbeleid en/of slechte staat van de wegen 
kunnen files ontstaat. Deze geven extra tijdsbesteding voor het transport alsook een 
verhoogde CO2 uitstoot. 
 

CO2 uitstoot spitsverkeer over 2017 
We kunnen de bovengenoemde uitstoten geen directe invloed / correlatie hebben op het al 
dan niet maken van spitsverkeer in een bepaald gebied. 
De uitstoot voor spitsverkeer en behaalde reducties kunnen we dan ook puur beoordelen 
vanuit gereden danwel bespaarde gemaakte kilometers. 
Ter indicatie vanuit project ‘Slim spitsen’ in Nijmegen wordt gerekend met een 12.000 spits-
passanten en een gemiddelde spitsmijding van 500 passanten per dag. 
 
 

4. Mogelijkheden van reductie van CO2 uitstoot 
Hier willen we graag kijken naar de onderdelen in de keten waar we mogelijkheden zien om 
reductiemaatregelen door te voeren. Deze reductie hebben we opgepakt in 2018/2019 
beginnend met de grootst mogelijke / meest toepasbare reductiemaatregelen. Hierna is te 
zien dat halfjaarlijks de reductie van spitsmijdingen toeneemt door uitbreiding van ons 
keteninitiatief. De resultaten hiervan zijn goed in de BI-tool te zien. 
 

Mogelijke reductiemaatregelen 
Onderstaande een overzicht van de mogelijke reductiemaatregelen per keten-deel zoals 
hierboven geïnventariseerd en voor ons bekend. 
 
3.Activiteiten zoals werk 
Vanuit onze activiteiten kunnen we partijen stimuleren om werk anders te organiseren zodat 
(spits)verkeer vermeden wordt. 
4.Spitsverkeer 

1.Verkeers-beleid 2.Wegenbouw 3.Activiteiten 
zoals werk  4.Spitsverkeer 

5.Files 
Eventueel 

inbreng ervaring 
in beleid 
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Het spitsverkeer anders uitvoeren of beperken zorgt voor CO2 reductie. Dit heeft in 
verhouding tot de andere ketenstappen de meeste impact. 
5.Files 
Door andere stappen in de keten te veranderen kunnen files en daarmee verhoogde CO2 
uitstoot beperkt worden. 
 
 

5. Resultaten en discussie 
Vanuit dit initiatief is te zien dat we de meeste mogelijkheden van reductie zien in het 
uitoefenen van invloed op spitsverkeer, gecombineerd met het stimuleren van bedrijven in 
instanties in het stimuleren van thuiswerken of andere manieren van vervoer. 
 
Deze reductie is realiseerbaar door (door)ontwikkeling van onze applicatie en 
dienstverlening. Hiervoor zijn diverse maatregelen te bedenken. Deze zijn als doelstelling in 
het volgende hoofdstuk beschreven. 
 
 

6. Doelstellingen 
Vanuit bovenstaande uitwerking heeft de directie besloten de volgende maatregelen op te 
pakken binnen Innovactory. 
Deze zijn gericht op de verdere ontwikkeling en vermarkting van de 
spitsmijdingsdienstverlening en ondersteunende applicatie. 
 

1) Meenemen van CO2 reductie in ieder project; 
2) Aandacht voor beleid van bedrijven of instanties rondom spitsverkeer en 

thuiswerken; 
3) Bewustwording creëren en gedragsverandering faciliteren bij spits-reizigers in het 

anders spitsreizen of spitsmijden. 
 
 

7. Reducties 
Behaalde reductie afgelopen jaren  

In 2018 is er vanuit voorzichtige berekeningen 28619,908 kg CO2 bespaard. Tot en met 
week 28 2019 is er 424953,284 kg CO2 bespaard. 
 
Aantal mijding H2 2019 : 54555 
Aantal mijdingen H1 2020: 65366 
Aantal mijdingen H2 2020: 69156 
 
Totaal WB project 218572 – 2018 t/m 2020 – totaal ingeschreven deelnemers: 5064 
waarvan 3382 een bijdrage geleverd hebben. 
 
Verdere informatie hierover is terug te vinden in onze BI en rapportages voor klanten / 
opdrachtgevers. 
De berekening is gebaseerd op het aantal gemaakte mijdingen * gemiddelde autorit in 
kilometers (heen en terug) * gemiddelde uitstoot per kilometer. 
 

Verwachte reductie in 2021-2023 
Voor komende jaren verwachten we een 5-8% grotere reductie t.o.v. de voortgang 2017-
2020. 
Nu corona op zijn retour is zal het verkeer weer toenemen waarbij spitsmijdingen wederom 
een groter belang krijgt. 
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8. Verantwoordelijk persoon en ondertekening 

 
 
 
 
 
…………………… 21-10-2021 
S. (Stefan) Bollars datum ondertekening 
Program manager Innovactory B.V. 
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio. 
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 D04b.Offerteaanvraag Spitsmijden Waalbrug v 1.1 
 D04b.PvA Kwaliteit en betrouwbaarheid werkwijze en meetmethode v10 
 D04b.waalbrug 
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