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3 CO2 REDUCTIE PRESTATIE 2020 

CO2 REDUCTIE PRESTATIE 2020 

Ons energiebeleid 

Ook in 2020 is voestalpine Signaling Siershahn GmbH (hierna: voestalpine), met haar vestiging in Nederland, 

actief om haar CO2 footprint in kaart te brengen met als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt 

gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder handboek 3.1. 

Hierin komen de onderdelen zoals inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.  

Energieverbruik 2020  

Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. Doordat de uitstoot 

overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om vastgestelde reductie hoeveelheden te 

behalen. Zo is in het jaar 2020 in totaal voor 57,85 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 29,45 ton in scope 1, 

26,80 ton in scope 2 en 1,60 ton in scope 3 (business travel).  
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5 CO2 REDUCTIE PRESTATIE 2020 

Hieruit valt af te lezen dat elektriciteit met 46,33% de grootste emissiebron is, gevolgd door het 

brandstofverbruik van het wagenpark (diesel) met 26,28% en gasverbruik met 13,34%. Deze 3 bronnen zijn 

samen goed voor 85,95% van de totale CO2-emissie van voestalpine. De overige bronnen zorgen samen voor 

een uitstoot van 14,05%. 

Evaluatie huidige reductiedoelstelling 

De huidige doestelling is om 13% minder CO2 uit te stoten in 2020 ten opzichte van referentiejaar 2012. Deze 

doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE. 
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In 2012 bedroeg de uitstoot 192,76 ton CO2, in 2020 nog maar 57,85 ton. Hieruit valt af te lezen dat de uitstoot 

in 2020 (absolute waardes) is gedaald met 69,9%. Kijkend naar de relatieve uitstoot per FTE valt te zien dat 

uitstoot in 2020 nog slechts 11% bedraagt ten opzichte van 2012. Hiermee kan worden gesteld dat de 

doelstelling ruimschoots is behaald. 

 

Gezien de verhuizing naar het nieuwe pand eind 2020, is de data in 2021 niet meer te vergelijken met 

referentiejaar 2012. Daardoor heeft de organisatie besloten om het referentiejaar te wijzigen naar 2021. 

Belangrijkste CO2-Maatregelen 

Om deze doelstelling te realiseren heeft voestalpine de onderstaande maatregelen opgesteld: 

 

Maatregelen              Planning  

• Overstappen op 100% Nederlands groen gas    2021 

• Leasebeleid schrijven       2025 

• Zonnepanelen op dak ( te onderzoeken 2021)    2021/22 

• Stimuleren zuinig rijden       Continu 

• Stimuleren elektrisch rijden      Continu 

• Stimuleren uitschakelen apparaten in de avond    Continu 

 

De volgende belangrijke maatregelen zijn reeds uitgevoerd in de afgelopen jaren: 

 

Maatregelen              Uitgevoerd 

• Bijhouden verbruik en kilometerstanden per auto    2015 

• Terugkoppeling rijgedrag medewerkers     2016 

• Zonwerende folie plaatsen      2016  

• Stimuleren thuiswerken       Continu 

• Stimuleren alternatief vervoer naar klanten    Continu 

• Overstappen op 100% Nederlandse groene stroom   2020  
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7 CO2 REDUCTIE PRESTATIE 2020 

Projecten met gunningsvoordeel 

Op dit moment heeft voestalpine 2 projecten van Prorail met gunningsvoordeel verkregen, dit betreffen: 

• Project Hotbox Zee Zevenaar (Betuweroute) looptijd 2018-2026; 

• Project Wheel in Motion – Wheel defect detection (WIM-WDD). Dit project is verkregen in 2020 maar 

start pas medio 2021. 

Project CO2-Footprint – Project Hotbox Zee Zevenaar 

Op het project Hotbox Zee Zevenaar is in 2020 de onderstaande CO2-Footprint gerealiseerd: 
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Hieruit valt af te lezen dat elektriciteit met 53,90% de grootste emissiebron is, gevolgd door het 

brandstofverbruik van het wagenpark (diesel) met 30,58%. Deze 2 bronnen zijn samen goed voor 84,48% van 

de totale CO2-emissie van voestalpine. De overige bron (gas) zorgt voor een uitstoot van 15,52%. 

Evaluatie reductiedoelstelling – Project Hotbox Zee Zevenaar 

Voor dit project heeft de organisatie de onderstaande doelstellingen bepaald: 

 

Hoofddoelstelling: 

Voestalpine Signaling, branch office the Netherlands, wil in 2026 ten opzichte van referentiejaar (project) 2019 

minimaal 5% minder CO2 uitstoten. 

 

Dit heeft de organisatie opgesplitst naar de volgende doelstellingen per scope: 

• Scope 1: 5% CO2 reductie in 2026 ten opzichte van project referentiejaar 2019; 

• Scope 2: 100% CO2 reductie in 2026 ten opzichte van project referentiejaar 2019. 

 

Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE. 
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9 CO2 REDUCTIE PRESTATIE 2020 

 
 

 
 

In 2019 bedroeg de uitstoot 4,04 ton CO2, in 2020 nog maar 3,73 ton. Hieruit valt af te lezen dat de uitstoot 

in 2020 (absolute waardes) is gedaald met 29%. Kijkend naar de relatieve uitstoot per FTE valt te zien dat 

uitstoot in 2020 71% bedraagt ten opzichte van 2019. Gezien vanaf eind 2020 ook nog 100% groene stroom 
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wordt ingekocht, waardoor scope 2 volledig wegvalt, ligt het in de lijn der verwachting dat de 

reductiedoestelling in 2026 zal worden behaald. 

Belangrijkste CO2-Maatregelen – Project Hotbox Zee Zevenaar 

Om deze doelstelling te realiseren heeft voestalpine de onderstaande maatregelen opgesteld: 

 

Maatregelen              Planning  

• Overstappen op 100% Nederlands groen gas    2021 

• Leasebeleid schrijven       2025 

• Zonnepanelen op dak ( te onderzoeken 2021)    2021/22 

• Stimuleren zuinig rijden       Continu 

• Stimuleren elektrisch rijden      Continu 

• Stimuleren uitschakelen apparaten in de avond    Continu 

Project WIM-WDD 

Dit project start pas op in de loop van 2021. Daardoor is er op dit moment nog geen verdere informatie 

beschikbaar. 

Individuele bijdrage 

voestalpine vraagt aan al haar medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de 

CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen: 

• Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen 

op het verkeer daalt het verbruik van brandstof.  

• Bandenspanning kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. Controleer 

daarom eens per kwartaal of de bandenspanningen nog kloppen.  

• Rijd ook in de avond na 19:00 uur iets minder hard: 100 km/u op de snelweg in plaats van 130 km/u. 

• Voorkom stationair draaien zoveel mogelijk. 

• Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld 

kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden.  

 

Daarnaast wordt van iedere medewerker gevraagd mee te denken om de CO2-uitstoot nog verder te 

verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen.   

 

Nieuwe ideeën voor CO2-reductie kunnen worden aangedragen tijdens overleggen of worden gemeld bij 

Johan van den Bogaart (johanvanden.bogaart@voestalpine.com).

mailto:johanvanden.bogaart@voestalpine.com
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