
 
 
 
 

 
 
 

 
  



Convenantpartnerschap Logistiek 
Wij zijn verheugd om RIONS Riooltechniek als Convenantpartner Logistiek te mogen verwelkomen. 
Meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden als basis voor dit document waarbij ook binnen RIONS 
Riooltechniek activiteiten verricht om deze ambities om te zetten in resultaat. Dit in het vervolg op 
de samenwerking welke heeft geleid tot de akte van resultaat. In dit document worden de ambities 
op het gebied van minder en schone(re) kilometers kort beschreven. Onze gezamenlijke inspanning 
zal liggen op het doen en realiseren van deze ambities. Hierbij staan de bedrijfsdoelstellingen van 
RIONS Riooltechniek centraal bij de keuzes welke worden gemaakt. Ten alle tijden wordt gestreefd 
naar een haalbare business case. 
 
Doelstelling 
De uitdaging is ervoor zorgen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook voldoende 
rendabel is.  De voorgestelde (logistieke) aanpassingen hebben als voorwaarde een haalbare 
business case en leiden tot minder ritten (en daarmee minder gereden kilometers) en schoner 
gereden kilometers met als  resultaat: 

• CO2-reductie (duurzaamheid);  

• Minder gereden kilometers waaronder tijdens de spits (bereikbaarheid); 
 
Producten 
Om effect te realiseren is het grootste deel van de activiteiten maatwerk. Echter zijn er oplossingen 
welke als “product” worden aangeboden, zie onderstaand. Niet alles is van toepassing. 

 
 
Bijdrage 
Bij bewezen resultaat van in samenwerking met Maastricht Bereikbaar opgezette projecten (2.500 kg 
CO2-reductie per jaar en/of structureel vijf (5) dagelijkse spitsmijdingen) kan RIONS Riooltechniek een 
bijdrage ontvangen van maximaal € 4.000. Voor de exacte voorwaarden rond de bijdrage wordt 
verwezen naar de bijdrageregeling. Een bedrag voor het convenantpartnerschap logistiek wordt niet 
gevraagd. Wel gaat RIONS Riooltechniek de verplichting aan om minimaal een project uit te voeren 
bij gevonden aanknopingspunten. 
 
Ambities 
RIONS Riooltechniek en Zuid-Limburg Bereikbaar werken samen aan maatschappelijk gewenste 
effecten van minder gereden wegkilometers en minder uitstoot van CO2. Om tot deze 
maatschappelijk gewenste effecten te komen is zich bewust van de maatschappelijk effecten zal ten 
behoeve van het realiseren van bedrijfsdoelen “veranderingen” doorvoeren welke tevens leiden tot 
maatschappelijk gewenste effecten van minder gereden wegkilometers en minder uitstoot van CO2.  



Reductie gereden kilometers 
↓ AANPASSING PROCES / WERKWIJZE 

2020 Projectleveringen Leveringen op project locaties direct/just-in-time en just-in-place leveringen.  

2020 Standaard 
voorraad in de 
bestelbus 

Afhankelijk van de mogelijkheden tot de auto bestellen. Voor monteurs 
wordt het hierdoor minder vaak nodig om naar de Slagmolen te rijden. 
Optimalisatie huidige situatie en uitvoering meting. 

2020 ICT en innovatie Door nieuwe en slimmer software en communicatiemiddelen kunnen 
werkzaamheden anders uitgevoerd worden, maar zijn er ook nieuwe 
inzichten waardoor beter gewerkt kan worden. In het geval van Rions 
Riooltechniek betreft dit het verder doorvoeren van ENK. 

2020 Beter 
plannen/track & 
trace  

Als bedrijven meer tijd hebben kunnen ze routes beter inplannen, maar ook 
door te weten waar welke medewerkers is en hoelang de klus of 
werkzaamheden duren kunnen kijken welke medewerker het beste naar de 
volgende werkzaamheden gestuurd kunnen worden. Met GPS Buddy. 

 

Waar technisch- en financieel haalbaar vergroenen 

RIONS Riooltechniek streeft certificering volgens niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Als gevolg 

hiervan is de onderstaande doelstelling geformuleerd, het grootste deel te realiseren in transport.  

 
Om dit te realiseren worden de komende jaren o.a. onderstaande ambities nagestreefd. 

↓ VERGROENEN WAGENPARK 

2020 Modal shift reizen 

medewerkers 

Bespreken tijdens toolbox meeting en eventueel zoete en zure maatregelen 

nemen indien hier een doel voor is. Advies ZLB is mogelijk in deze. 

• Tot 1,5 km is lopen de norm 

• Tot 7,5 km is normale fiets de norm 

• Tot 15 km is de e-bike de norm 

• Tussen 15 en 30 km heeft speedpedelec de voorkeur 

• Boven 15 km gebruik eigen auto of motor 

• Boven 15 km auto short-lease contracten indien geen eigen auto 

• Deelmobiliteit i.c.m. ketenmobiliteit; mits met hygiëneprotocol 



2020 Aanschaffen 

zuinige(re) 

voertuigen 

Bij aanschaf nieuwe voertuigen kiezen voor model met brandstofverbruik dat 

minimaal 15 tot 30% lager ligt dan de standaard in de markt.  

2020 Certificering 

volgens de CO2-

Prestatieladder 

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist 

continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, 

communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering zo ook op het gebied 

van vervoer. Certificering volgt bij (voldoende) vraag in aanbestedingen. 

2020 Sturen op 

rijgedrag 

Het nieuwe rijden verder ondersteunen middels opleiding, interne 

communicatie en (op)volgen rijgedrag. Alle monteurs krijgen deze opleiding 

of hebben deze al gehad. 

2021 Sturen op 

rijgedrag 

Bewust sturen op een zuinige rijstijl door bijv. inzet ritassist, een intelligente 

rijgedragstimulator die op specifieke omstandigheden kan worden 

afgestemd. Nagegaan wordt of dit zinvol is voor RIONS Riooltechniek i.r.t. €. 

Wordt getest met GPS Bubby, Fleets Online en Fleet complete WTC en 

daarna uitrollen. Vergelijking maken. 

2021 Alternatieve 

brandstoffen 

Inzet alternatieve brandstoffen zoals blauwe diesel, LNG en waterstof dragen 

bij aan CO2-reductie. De inzet wordt verbonden aan mate van beschikbaar 

zijn, de invloed op voertuigen en het hebben van een haalbare business case. 

Hierbij de aanname dat voor een aanzienlijk deel van het wagenpark van 

Rions het gebruik van duurzame brandstoffen niet mogelijk is. Kijken waar 

het wel kan. 

2021 EV-scan van E-

pact 

Met de EV-scan van E-pact kan snel, eenvoudig en objectief inzicht worden 

verkregen in de kansen bij het elektrificeren van het wagenpark. De scan 

biedt n.a.v. gemeten rijgedrag van een deel van de vloot inzicht op welk deel 

van de vloot elektrisch zou kunnen rijden, o.b.v. de huidige stand van de 

techniek. Hierbij is tevens voldoende aandacht voor het vraagstuk laadinfra. 

2021 Start stopsysteem Aanbrengen op voertuigen. 

2021 PV 

(zonnepanelen) 

Nagaan waar de stroom rendabel benut kan worden. Via postcoderoos of 

ander initiatief. 

2023 Inzet elektrisch 

aangedreven 

bestelbus 

Subsidie moet bijdragen aan het bereiken van een acceptabele TCO. De EV-

scan kan inzicht geven in de mate van inzetbaarheid, de in 2021 voorziene 

aanschafsubsidie vanuit overheidswege draagt bij aan een acceptabele TCO. 

Op dit moment wordt door Rionet getest met een elektrische bestelbus die 

voldoet aan de specificaties van dergelijke bedrijven. Hier op wachten. Nu 1 

uur werken mogelijk, moet naar 2 a 3 uur werken gaan om haalbaar te zijn. 

Liever waterstof bestelbus, dit zou de kracht kunnen evenaren van diesel, 

 

https://www.skao.nl/wat-is-de-ladder

