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1 INLEIDING

ASSET Rail zet zich aljaren in voor duurzaamheid en meet zich hiervoor structureel aan de

CO2-prestatieladder. Hiermee wordt op een concrete wijze vormgegeven aan de ambities die ASSET

Rail heeft om haar doelstelling op het terrein van duurzaamheid te realiseren'

Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het

energiemanagementsysteem dat in'het káder van de Coz-prestatieladder is ingevoerd. De stuurcyclus

staat-beschrÑen in pioces B-1.5 Duurzaam Ondernemen in het kwaliteitssysteem.

ln voorliggende rapportage geeft ASSET Rail inzicht in de voortgang van haar COz emissiereductie

door de-vùerkelijke uitstoõt al te zetten tegen de doelstelling, vertaald naar de overeenkomstige

tijdspanne.

Deze periodieke rapportage beschrijft alle zaken zoals beschreven in $ 7.3 uit de ISO 14064-1. Een

koppelingstabel is opgenomen in hoofdstuk 2.
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2 RELATIE RAPPORTAGE MET NEN.ISO 14064.1

Een van de eisen van de COz Prestatieladder 3.0 is dat de rapportage voldoet aan de norm

NEN-EN-ISO 14064-1. Deze norm geeft richtlijnen voor kwantificering en verslaglegging van

broeikasgasemissies en -verwijderiñg op bedrijfsniveau. ln onderstaande tabel is de relatie tussen de

Voortgangsrapportage COz Q3-Q4 2015 v1 .0

paragrafen in deze rapportage en de eisen uit $7.3 van de norm weergegeven

Tabetl: Relatie met NEN-EN-ISO 14064-1 53.7

1plnleiding

Basisgegevens
3.1aBeschrijving van de organisatie
3.2bkhedenVera
3.3jBasisjaar
3.4cRapportageperiode
3.5qVerificatie

Afbakening
4.1dOrganisatorische g renzen
4.2Wiizig ingen organisatie

Berekeningsmethodiek
5.1l,nActuele berekenin smethodiek & conversiefactoren
5.2mWijzig ingen berekeningsmethod iek
5.3hUitsluitingen
5.4gvan COz
5.5fBiomassa

Directe en indirecte emissies
6.1j,kHerberekening basisjaar & historische gegevens

6.2 t6.3ê, 1Directe en indirecte emissies
6.4Trends

6.5 / 6.3dVoortgang red uctiedoelstel lingen

komendeM ode
6.6oOnzekerheden
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3 BASISGEGEVENS

3.1 Bescnnl¡vt¡lc vAN DE oRGANISATIE

ASSET Rail B.V. heeft haar hoofdvestiging in Bemmel. Van hier uit wordt de organisatie aangestuurd

Tevens is in Bemmel het magaz¡n en Jtoringsmagazijn voor het contractgebied Gelre gelokaliseerd.

Als uitvalsbasis voor het con[racçebied Gelie woidt tevens gebruik gemaakt van steunpunten in

Arnhem (dienstgebouw Arriva), Dãetinchem en Nijmegen. Het contractgebied Eemland wordt vanuit

de nevenvestigiîrg Amersfoort aangestuurd. Hier iê ook een magazijn en storingsmagazijn ingericht.

3.2 VeRN¡INruOORDELIJKHEDEN

ln onderstaande tabel zijn de diverse bedrijfsonderdelen aangegeven met daarbij de __
eindverantwoordelijke vóor het bedrijfsonderdeel of gebouw. Op het niveau van ASSET Rail B.V.

wordt het verbruik úan brandstoffen voor voertuigen en verstookt gas voor laswerkzaamheden en

sneeuwvrij maken van wissels geregistreerd

Tabel 2: Ovezicht verantwooñeliikheden

3.3 BRsls¡RRn

Het basisjaar is 2009.

3.4 RRppoRtncePERloDE

Deze periodiek rapportage beschrijft de COz-emissies in de periode 1 januari tot en met 31 december

2015.

3.5 VeRlrtcRrle

De footprint is niet extern geverifieerd

Jan van Alebeek
[gas/KMG]
Babette Janssen [lease /
bedrijfsauto'sl
Barry Verhoef
lvervoersbewegingenl

Marty van Loenen - van
den Akker

Remko UenkASSET RA|I B.V

Jan van Alebeek[/arty van Loenen - van
Cen Akker

Henny KuijpersBemmel

Jan van AlebeekNlarty van Loenen - van
Cen Akker

Gerard HoogveldAmersfoort

Jan van AlebeekMarty van Loenen - van
den Akker

Henny KuijpersArnhem
IDienstgebouw Arriva]

Jan van AlebeekMarty van Loenen - van
len Akker

Henny KuijpersDoetinchem

Jan van AlebeekVlarty van Loenen - van
len Akker

Henny KuijpersNijmegen

j:1,,',,'.,:1, r,, r','t',,,' ill I li:,
,'ili, \ì/irLr;iriI .

il r;L.l'r rl t i ..'l,L:tl

.,t I i.r ì . ì

i,t,i', it: 
'11. í,1 1 ,r

t;

tl,
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4 AFBAKEN¡NG

4.1 OnOR¡IISRTORISCHEGRENZEN

De organisatorische grenzen worden bepaald door:

o ASSET Rail B.V.

o Amersfoort

o Arnhem IDienstgebouw Arriva]

o Bemmel

o Doetinchem

o Nijmegen

ln de bepaling van de COz-uitstoot wordt rekening gehouden met de uitstoot die gerealiseerd wordt

door personeél in vast dienstverband. De door vervoer gegenereerde CO2-uitstoot van tijdelijke

inleenkrachten wordt niet in de analyse meegenomen.

Tabel 3: Overzicht perconeelsveñoop

4.2 WuzlotttcoRcANlsATlE

ln onderstaande tabel is het aantal personeelsleden per maand aangegeven. Deze aantallen vormen

de basis voor het berekenen van de voetafdruk (per FTE per km spoor in onderhoud):

119 1278571 7845 59Januari
122 1288472 7648 61Februari

12884 1227565 73Maart 52
123 1298776 7554 66April

13112577 9665 7754Mei
134104 1258065 77Juni 54
13412180 1'147856 65Juli
134115 1228164 77Auqustus 54

131 13s11577 8354 65September
13613583 11766 7755Oktober
136119 1378367 78November 57

138 13412079 8557 67December
132,3126,779,7 103,364,6 76,053,3Gemiddeld

'i:'1¡l'ilrt l.llr'tl . llr
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5 BEREKENINGSMETHODIEK

5.1 AcruELE BEREKENINGSMETHoDIEK & cot'¡veRsteFAcroREN

Omdat deze periodieke rapportage onderdeel is van een CO2-prestatieladder certificaat wordt de

methodiek aangehouden zoals võorgeschreven in het Handboek 3.0, geldig m.i.v. 10 juni 2015, zoals

uitgegeven door de SKAO.

Deze methode schrijft voor om 'business air travel' en 'personal cars for business travel' tot Scope 2 te

rekenen. De gebruikte conversiefactoren zijn afkomstig uit het SKAO Handboek bijlage

Conversiefactoren.

ln onderstaande tabel is aangegeven op basis van welke conversiefactoren de rapportage is

opgesteld m
Goederen-vervoer

Goederen-vervoer

Personen-vervoer

Personen-vervoer

Personen-vervoer

Personen-vervoer r

Overig energie-
dragers voor
andere doeleinden
dan vervoer

Goederen-vervoer

Overig energie-
dragers voor
andere doeleinden
dan vervoer

Goederen-
veruoer
algemeen

Goederen-
vervoer
algemeen

Personen-
vervoer
conventionele
personenauto

Personen-
vervoer
conventionele
personenauto

Personen-
vervoer
convent¡onele
personenauto

Personen-
vervoer
conventionele
personenauto

Personen-
vervoer vliegtuig

Gasvormige
fossiele
brandstoffen

. Goederen-
veryoer

, algemeen

Gasvormige
fossiele
brandstoffen

Diesel

Benzine

Benzine

D¡esel

LPG

Brandstoftype
niet bekend

< 700 km

Aardgas

liter
brandstof

l¡ter
brandstof

liter
brandstof

voertu¡gkm

liter
brandstof

reizigerskm P, S

Nm3 P, S

liter
brandstof

P,S

P,S 2

2

s

liter
brandstof

liter

3135,0

2780,0

2780,0

35,0

860

P,S

P,S

P,S

P,S

.1
brandstof

31

Personen-vervoer o

210,0

, 270,0

1825,0

Elektricite¡ts- : Grijze stroom
verbruik voor
andere doeleinden 

'

dan vervoer

Benzine 2780,0

Propaan 1530,0

Grijze stroom,
2009

kiloWattuur S

P,S

70,0 2

t P: 'CO, -conversiefactoren ProRail versie 1, mei 2009';

S: 'COz-ãonversiefactoren' COz-Prestatieladder Handboek, SKAO, 10 juni 20't 5

Sub-categorieHoofd-Emissie-
stroom

Omschrij. Gonver-
s¡efactor

BrontMeet-
êenhe¡d

Bedrijfs-
auto's

Bedrijfs-
auto's

Lease auto's
[tsenzinel

Lease auto's
[Diesel]

Lease auto's
[LPGI

Gedeclareer-

kilometers

Vliegverkeer
<700 km

Verwarming
01-2009 Um
heden

KMG
benz¡ne

Gas t.b.v.
laswerk-
zaam-heden
& ijsvtij
maken
wissels
Elektricite¡t
grijs 01-2009
tlm12-2009

de
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Hoofd-
categorie

Sub-categorie Omschrij-

Í?eSSeT Ra¡lVoortgangsrapportage CO2 Q3-Q4 2015 v1 .0

ffi
Elektric¡teits-
verbruik voor
andere doeleinden
dan vervoer

Electriciteits-
verbruik

Elektriciteits-
verbruik voor
andere doeleinden
dan vervoer

Elektriciteits-
verbruik

Grijze stroom

'groen'voor
' andere
r doeleinden dan
r vefVOer

Grijze stroom

Grijze stroom,
2010 en later

: Overige
Groene Stroom

Grijze stroom,
2010 en later

Windkracht
Waterkracht

kilowattuur S

kiloWattuur

kilowattuur S

455,0

300,0

2

P,S

20455,

P,Skilowattuur'groen'voor
andêre
doeleinden dan
vervoêr

15,0
15,0
80,0

Tabel 4: Ovezicht emissiestromen

ln proces B-1.5 'Duurzaam ondernemen' is aangegeven op welke wijze de data verzameld en

geverifieerd worden.

5.2 Wr¡ztctruceruBEREKENlNcsMETHoDlEK

Voor het bepalen van het verbruik van verbru¡kte brandstoffen voor bedrijfs- en leaseauto's worden

sinds e1-2013 de verbruiksgegevens rechtstreeks opgevraagd bij Dura VermeerAutobeheer. Uit de

aangeleverde gegevens woidt het type brandstof en de hoeveelheid brandstof dat per voertuig is

getankt bepaald.

Tot en met Q4-2012 werden aan de hand van het kenteken bepaald of een auto in de categorie

Leaseauto of Bedrijfsauto's valt. Omdat de uitstoot in de categorie Leaseauto's structureel aan de

hoge kant is en de uitstoot in de categorie Bedrijfsauto's significant minder is dan de doelstelling is in

Oi-ZOl g per voertuig opnieuw bepaaìd of deze in de categorie Leaseauto of Bedrijfsauto valt.

Uitgangspunt hierbijìs dat voertuigen die gebruikt worden door uitvoerend personeel in de categorie

Bed rijfsauto's vallen.

ln e4-2013 is Dura Vermeer Autobeheer overgestapt op een nieuw registratiesysteem om de getankte

brandstoffen bij te houden. lnmiddels in het so-ort brandstof en het aantal getankte liters per voertuig

per kwartaat in2icnteti¡f . De gegevens van Q4-2013 ziin hierop gecorrigeerd.

Voor de gedeclareerde kilometers wordt met ingang van de jaarrapportage 2011 geen onderscheid

gemaakt-in het soort voertuig. Reden hiervoor is dat de COz-uitstoot van deze emissiestroom beperkt

ìä IZOtO' 0,g%). ln plaats hiervan wordt gebruik gemaakt van een emissiestroom waarbij het

bràndstoftype niet bekend is. De conversiefactor hiervoor is 210 gr CO2 / gereden kilometer.

Vanaf 20i 1 worden door ASSET Rail door eigen personeel laswerkzaamheden uitgevoerd en wordt,

op verzoek van onze opdrachtgever, in aanvulling op het contract Gelre in de winterperiode wissels

ijåvrij gehouden door het warrnstoken met handbranders. De uitstoot, die hier het gevolg van is wordt

ói¡ Oó-ritrtoot van het KMG meegenomen. De verbruiksgegevens worden bepaald aan de hand van

dé ingekochte hoeveelheid propaan- en acetyleengas (kg, in flessen).

Met ingang van l januari2}l3wordt hetsteunpunt in Nijmegen meegenomen in de bepaling van de

uitstoo-t cor. omdat er slechts een deel van het pand gehuurd wordt en er geen tussenmeters voor

het elektriciieits- en gasverbruik aanwezig zijn is het energieverbruik gebaseerd op

normverbruikcijfers.

Voor het steunpunt in Arnhem wordt op soortgelijke het energieverbruik vastgesteld. Omdat het pand

in Arnhem e¡n¿ZOIZ gerenoveerd is, zijn de normverbruikcijfers vastgesteld aan de hand van

recentere cijfers.

Met ingang van 1 juli2013 wordtde nevenvestiging Amersfoort meegenomen in de bepaling van de

uitstoot COr. Ook voor dit pand geldt dat er slechts een deel van het pand wordt gehuurd en er geen

Zonne-energie

G}IGP.BronConver-
siefactsr

Meet-
eenheid

Elektriciteit
grijs 01-2010
en verder

Elektricitelt
Groen 07-
2010 Um 06-
2011

Elektriciteit
grijs 07-2011
en verder

Elektriciteit
Groen 12-
2010 tlm 17-
06-2012
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Voortgangsrapportage CO2 Q3-Q4 2015 v1 .0 ÍTASSET Ra¡¡

tussenmeters voor het elektriciteits- en gasverbruik aanwezig zijn. Het energieverbruik is derhalve
gebaseerd op normverbruikcijfers.
Óeze normverbruikcijfers voor de locaties Amersfoort, Arnhem en Nijmegen zijn vanaf Ql -2013

gebaseerd op de Milieubarometer voor kantoren van de Stichting StimulaÉ. De Stichting Stimular
ñeeft de normverbruikcijfers bepaald met behulp van het gemiddelde verbruik over 2011 van de

referentiegroep.

Vanaf 1juli2014 is ASSET Rail overgestapt van E-on (elektriciteit)/Nuon (gas) naar leverancier NLE

Hoewel het inkoopcontract vermeldt dat "groene stroom- hydro 100%" wordt afgenomen, wordt de

conversiefactor van "gr¡ze stroom gehanteerd. NLE kan ASSET Rail geen zekerheid bieden over de
"garanties van oorsprong" (middels de registratie bij certiq).

Vanwege het winnen van de aanbesteding met gunningsvoordeel in het kader van de COz-

prestatieladder moet er ook op projectniveau de COz-uitstoot gerapporteerd worden. Hiervoor is de

onderstaande systematiek gehanteerd :

Algemeen &
Project

Algemeen &
Project

Afhankelijk van locatie van vestiging wordt de uitstoot aan het
betreffende project toegerekend. De uitstoot van de vest¡ging
Bemmel wordt voor 1/3 deeltoegerekend aan Project Gelre, 2/3
deel wordt als algemene uitstoot gezien.

Op basis van berijder voertuig is bepaald of uitstoot ten laste komt
van algemene uitstoot of specifiek project

Project Verbruik brandstofgebaseerd op percentage van aantal km spoor
in ouderhoud binnen project ten opzichte van totaal aantal km

spoor in onderhoud

Algemeen Er wordt zelden gebruik gemaakt van vliegverkeer. Als dit het
geval is, zal dit door kantoorpersoneel gedaan worden dat voor
alle projecten werkzaamheden verricht

Tabet 5: Verantwoording wijze van toerekenen emrssresfroom aan projecten cq. algemene uitstoot

Voor de verrekening van privékilometers met bedrijfs- en leaseauto's wordt met ingang van Q1-2013
gerekend met het gémiddelde verbruik per type brandstof. Het verbruik wordt bepaald aan de hand

van de gemiddelde normverbruikscijfers welke door de Rijksdienst voor het Wegverkeer op haar

website worden gepubliceerd. Vanwege het feit dat deze gemiddelde verbruikscijfers in de praktijk niet

gerealiseerd kunnen worden, er wordt namelijk meer brandstof per kilometer verbruikt, wordt voor het

þrivégebruik van bedrijfs- en leaseauto's niet teveel verbruikte brandstof gecompenseerd.

2 www.stimular.nl

/¡\il;lr..r Írl:[,'r,]r I ì

rl,,)r¡ilrrttili.ril, ,i rr,r.).triij,i|llrïirii '14,r'ir rlr:iri.li:¡ir][;.;,.,i,:]ll.l,rrLi'll:lriì'ililll,l

'111,,¡¡r 1:jr'

r.¡ ìir.l:.1,r,.)i:r;iriil ¡ lt,il;til,.l,,li trl 'i'ì,ri,ìiii:r'11.'.rr;¡ir|il.r:I,lr')1rl, Ir l.I
i, ,. ¡r í,i' l, ri r :rl

Grijze stroom

Verwarming

Bedrijfsauto's

Leaseauto's

Gas t.b.v.
laswerkzaam-
heden en ijsvrij
maken wissels

KMG benzine

Gedeclareerde
km's

Vliegverkeer
<700 km

Niveau
gegenereerd
e uitstoot

Wijze van bepalen aandeel uitstootEmissiestroom

lr irr, :lr ìrìiti,,ilii(ìl.l.tì'ii,,,t.1,,irlrl,lii'tit ìT{ll. i.rill;liiiir;ili,,r,,ll ¡l,iiiiiiri }/rl:.íllti'ir,,ri,'r

r i: ¡r,ì *,r7L r ìr,li t.;l ir r .ìii tli )rìrtli: li t, Lttii i lili,'t,,1 1,11r'y1¡, 11¡.

,.t'1i,,11 t ,r t :,,;t'ì 
",l1,

';r]',,i1.1, 
lii
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Brandstoftype
Normverbruik

Ikrn/lt3

Voortgangsrapportage CO2 Q3-Q4 2015 v1 .O íyASSET Rail

12,0

14,6

9,6

Tabet 6: Normverbruik op basrs van wefuelijk getankte liters brandstof en gereden kilometers

Doordat de samenstelling van het wagenpark bij ASSET Rail dynamisch is en er steeds zuinigere

voertuigen worden ingezét, zal het aantal kilometers dat met één liter brandstof gereden kan worden

toenemen. ln de praklijk houdt dit in dat de aftrek van verbruikte brandstof ten gevolge van

privékilometers (absoluut) zal afnemen, relatief blijft de invloed gelijk.

Na 2013 is besloten de doelstellingen anders te gaan formuleren. Tot2014 was de doelstelling slechts

gerelateerd aan het aantal FTE van de organisatie. Door de groei van de organisatie en de

ãfficient¡everbetering die hiermee bereikt werd, is de onderhoudsinspanning sneller gegroeid dan het

totaal aantal FTE. Daarom is voor de doelstelling gekozen deze al te zetten tegen het aantal FTE per

kilometers te onderhouden spoor wat is ven¡voord in het energiemanagement programma.

Door de doelstelling zo te formuleren komt de relatie met het product dat ASSET Rail levert,

duidelijker naar voren en geeft het een goed en fair beeld van de groei van de organisatie met de

daaraán gekoppelde groei in uitstoot. De keus om het aantal km spoor in onderhoud in de doelstelling

te incorpõreren'ligt in het feit dat de ondersteunende organisatie minder hard groeit dan de

uitvoerende orgañisatie terwijl deze laatste groep ca B0 % van de uitstoot genereert door de benutting

van de bedrijfsáuto's die ingezet worden ten behoeve van het onderhoud van het spoor in de

projecten. Dôor de verwerving van contractgebied Eemland heeft ASSET Rail in totaal 489 kilometer

spoor in onderhoud. ln de Q2 en jaarrapportage wordt deze doelstelling gehanteerd.

5.3 UITSLUITINGEN

Deze paragraaf is niet van toepassing voor ASSET Rail B.V

5.4 Oprun¡¡e vnru COz

Deze paragraaf is niet van toepassing voor ASSET Rail B.V

5.5 BIOMASSA

Deze paragraaf is niet van toepassing voor ASSET Rail B.V

t bron: www.energielabel. nl
a bron: tankadministratie DVA
5 bron: tankadministratie DVA

17,0

24,8

13,3

17,9

24,8

12,8

Gemiddelde
verbruik 2013

[km/lla

Gemiddelde
verbruik 2014

Ikm/ltõ
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6 DIRECTE EN INDIRECTE EMISSIES

6.1 Heneenerer.lNG BASISJAAn & nlstoRlscHE GEcEVENS

Op basis van het wijzigen van de veruverking van gedeclareerde kilometers en de correctie voor
privégebruik van leaseauto's is een herberekening uitgevoerd over het basisjaar 2009.

Op basis van de gecorrigeerde emissiestromen is in onderstaande figuur de gecorrigeerde footprint
van 2009 weergegeven.

Figuur 1: Gecorrigeerde footprint 2009

Tabel 7: Verschil uitstoot COztussen Footprint 2009 en gecorrigeerde Footprint 2009

De conversiefactor voor grijze sfroom rs van 610 g naar 455 g COlkWh verlaagd. Hierdoor is de footprint in het

referentiejaar op dit punt substantieel Iager.

Verwarm¡ng 5.0,"í {17.4 ton C{l:) cedeclareerde kilometers 0.7e¿ i¡.4 tan co:)

I 6.fi:ó {5 :.6 Iùil CO:)Lease aulo'5

çrijze rtroom I 5.39ó {51.2 1o* CO:}

Kliû . 3.2-'ó {l l.l toil tìO¡)
Bedrijfsauto'ç . 59.89rj (?07.7 lon COr)

Emissietype
Uitstoot Footprint 2009

Iton GOzl
Uitstoot Fooþrint 2009
gecorrigeerd [ton COd

Bedrijfsauto's 207,7 207,7

Lease auto's 54,2 55,6

Gedeclareerde kilometers 2,5 2,4

KMG 11,1 11,1

Grijze stroom6 70,5 53,2

Verwarming 17,4 17,4

Totaal 363,4 347,4
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6.2 DrRecrr & lruolnecre EMtsstEs 1 ¡Rr.¡uRn¡ Tor EN n¡er 31 DEcEMBER 2015 IABSOLUUTI

ln onderstaand diagram is over de periode 1 januari tot en met 31 december 2015 voor ASSET Rail

de COz-uitstoot weergegeven.

r Lease auto's

r Bedrijfsauto's

¡ Verlvarnri ng

r Brandstofverbrui k KMG

I Elektricite¡t

r Gedeclareerde kilometers

r Zakelijke vliegreizen

¡ lngekochte koude/lvarmte

Figuur 2: Uitstoot COz Q1 Um Q4 2015

Tabel 8: Uitstoot COz Q1 Um Q4 2015

CateEorie Scooe
Uitstoot

COr {ton) Percentage

Zakeliik verkeer lease auto's 1 713,18 85,6%

Lease auto's 278,42 33,4%

Bedriifsauto's 434,75 52,2%

Verwarminq 1 19,80 2,40/o

Brandstofuerbruik KMG 1 11,23 1 3o/o

Elektriciteit 2 71,20 I 5%

Gedeclareerde kilometers 2 17.87 2,10/o

Zakeliike vliegreizen 2 0,0 0,0%

I nqekochte koude/warmte 2 0,0 0,0%

Totaal uitstoot COz 833,28 . 100,0%

ASSET Rail, Postbus 204, 6680 AE Bemmel Pagina 12



Voortgangsrapportage CO2 Q3-Q4 2015 v1 .0 íIASSET Ra¡l

6.2.1 Directe & tndirectè emíssres 1 januaritot en met 31 december 2015 Algemeen [Absoluut]

ln onderstaand diagrammen is over de periode 1 januari tot en met 31 december 2015 voor Bemmel

en de projecten Gelre en Eemland de CO2-uitstoot uitgesplitst weergegeven.

CO2 (30,75 ton)

19,6%

O Electricite¡t grijs: 24,73 ton

O Verwarming:6,02 ton

O Elektr¡c¡teitsverbruik Groen

80.4%

Figuur 3: Uitstoot COz Q1 Um Q4 2015

Tabet 9: Uitstoot COz in Q1 Um Q4 2015

0.096

0,00/o1 0,0Zakeliik verkeer lease auto's
0,0%0,0Lease aufob
0,0%0,0Bedriifsauto's

19,60/o6,O21Verwarmi
0,0%0,01Brandstofuerbruik KMG

80,40/o24,732Elektriciteit stroom
0,0%2 0,00Gedeclareerde kilometers
0,0%2 0,0n

0,0 0,0%2koude/warmteI

100,0%30,75Totaal uitstoot COz

'¡l i ,' . t¡:.,1 ,

. r, i.l ,
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6.2.2 Directe & lndirecte emlssres 1 januari tot en met 31 december 2015 Project Gelre [Absoluut]

CO2 (339,87 ton)

* Verwarming O1-2009 t/m heden: 3,o1 ton o.2% o.9%

O Lease auto's [LPc]: o ton
* Elektric¡teit grijs o7-2o13 t/m
* Gas t.b.v

O KMG benzine:4,34 ton
O Bedri¡fsauto's [Diesel]:

Bed r¡jfsauto's r.1%

O Lease auto's lD¡esell: 7o7skt

O Lease auto's lBenz¡ne]: 13,4
.ù, Verwarming O1-20134rfi1
I Elektricireir griis ot-nïÃ
o elektr¡citeit gr¡js 07-2011
t Verwarming Ol-2009 t/m heden:
I Elektr¡citeit grüs 2010 t/ðlobf,Oun

O Verwarming Ol-2013 t/m heden:

Figuur 4: Uitstoot COz Q1 Um Q4 2015 Project Gelre

Tabel 10: Uitstoot COz in Q1 Um Q4 2015 Project Gelre

t.4.Á
207,15

t/m

o.4%

60,9%

Categorie Scope
Uitstoot

GOz (ton) Percentage

Zakeliik verkeer lease auto's 1 297,74 87,6%

Lease auto's 90,59 33,40/o

Bedrijfsauto's 207,15 52,20/o

Ven¡varmino 1 8,86 2,4%

Brandstofuerbruik KMG 1 5,63 1,3%

Elektriciteit 2 27,65 8,5%

Gedeclareerde kilometers 2 0 2 1 %

Zakeliike vlieqreizen 2 0 0,0o/o

I nqekochte koude/warmte 2 0 0,0%

Totaal uitstoot COz 339,87 100,0%
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6.2.3 Directe & tndirecte emrssres 1 januari tot en met 31 december 2015 Proiect Eemland

[Absoluut]

COz (263,33 ton)

7.5% t.70Á

2.1% o.5%

I KMC benzine:4,39 ton
O cas t,b.v. laswerkzaamheden & ijsvrij
I Bedr¡fsauto's lDiesell: 133,62 ton
O Lease auto's ILPGI: o ton
O Bedr¡jfsauto's IBenzine] (vervangend

O Lease auto's [Benzinel: 7,49 ton
, Lease auto's [Diesel]: 9l,gAron

O Verwarming O7-2O13 t/m heden:5,5$-ton
I Elektricite¡t grUs O7-2o13 t/m hedêü I9¡8T ton

2.8%

o.L%

0.0%

Figuur 5: Uitstoot COz Ql Um Q4 2015 Prciect Eemland

Tabel 11 : lJitstoot COz in Q1 Um Q4 2015 Proiect Eemland

make¡¡

50.vÁ

1
98,51 29,0%

Zakeliik verkeer lease auto's
133,83 39,40/o

Lease aufo's
1,60/o5.53

Bedriifsauto's

1,60/0
1

5,58Verwarminq
19,87 5,8%

1Brandstofuerbruik KMG

2 0 0,0%Elektriciteit
0,0%2 0Gedeclareerde kilometers
o,00/o2 0Zakeliike vlieqreizen

29,0%2 98,51
I nqekochte koude/warmte

266,33 100,0%Totaal uitstoot COz
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6.3 Dlnecre & lruolnecre EMtsstES 1 ¡nNuRRr ror EN lr¡er 31 DEcEMBER 2015 [Pen FTE*ru se]

ln onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de uitstoot over de afgelopen jaren inzichtelijk

gemaakt.

Emissies per FTE*KM SP

0,0û9000

0,008000

0,007000

0,006ü10

0,ù0s000

0,0t14000

0,003{100

0,002000

0,001000

0,000000

- 
Bedrijfsèuto's

"-' " Geclecl ¿ree rcle ki lor¡tete ¡s

- 
Vs¡¡y¿ ¡¡1i ¡g

-Totððl 

uitstoot CO2

Figuur 6: Ontwikkeling Uitstoot COz Per FTE per kwaftaal

æ[s¿5s¿¡¡lo's (i ncl. vliegkilonrete rs)

-Ele 

ktr¡citeit

-KMG 

& Wisselverrvarrìi ng / lassen

-llsçlç¿f 

i scloelslel ling totaal

ñ"" ""." "9"" 
fl" .t' "t' ,,f "dl "99 

.f "f .rt- .'S "S C6;ojtjo,*.tûo."*t.,vt&'Cu ú" .,v'dtu dy" ú'C

Catesorie Scooe

Uitstoot
COz

Ql-c¡4 2015
(ton) Percentaqe

Uitetoot per
medewerker

c¡4 2015
(þ CO2 per
FfE*krn spÌ

Doelctelling
,voor 20{,5

(Itg GO2 per
FTE*km ¡p')'

Scope I I 744,2L 89,3%
'1 1,5

Zakelijk verkeer lease
auto's

1 713,t8 85,6% 11,0

Lease aufo's 1 278,42 33,4% 4,3

Bedrijfsauto's 1 434,75 52,2% 6,7

Veruvarming 1 19,80 2,4yo 0,3

KMG & Wisselverwarming
/ lassen

1 L1_,23 L,3yo 0,2

Scope 2 2 89,07 ro,7% 1,4

Elektriciteit 2 7r,20 8,syo 1 1

Gedeclareerde kilometers 2 17,87 2,Tyo 0,3

Zakelijke vliegreizen 2 0,00 o,1yo 0,0

I ngekochte koude/warmte 2 0,00 o,1yo 0,0

Totaal uitstoot COz 833,28 LOO,Oyo 12,9

Tabel 12: t)itstoot COz in Q1 t/m Q4 201 5 gerelateerd aan de kwartaaldoelstelling op basr,s van Footprint 2009

Uit bovenstaande c¡fers blijkt dat ASSET Rail ultimo 2015 niet alle doelstellingen heeft behaald'
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6.4 TRENDS

ln 2015 zijn wij gestart met het doorvoeren van een wijziging in de rapportages. Dit vertaalt zich in het
concentreren op de feitelijke emissiecijfers in de kwartaalrapportages (in 2015 alleen Q2 en Q4) met
daarbij een spiegeling aan de doelstelling. De trendanalyses worden geïncorporeerd in de
managementreview en daarmee directer gekoppeld aan de doelstelling, de genomen maatregelen en
de effectiviteit daarvan en de sturing van het management op duurzame bedrijfsvoering.

6.5 VooRTcR¡¡c REDUCTIEDOELSTELLINGEN

Naast de trendanalyses wordt ook de voortgang van de reductiedoelstelling in de kwartaalrapportages
niet meer uitgebreid opgenomen. Bij de cijfers worden de gegenereerde emissies gespiegeld aan de
doelstelling maar inhoudelijk wordt alleen in de managementreview geanalyseerd of de genomen
maatregelen effectief geweest zijn en of er nieuwe, aanvullende of flankerende maatregelen genomen
moeten worden om de doelstelling te kunnen blijven nastreven.

6.6 OruzerenneoeN

Bij het bepalen van de directe of indirecte uitstoot van COz van ASSET Rail zorgen een aantal
aspecten voor onzekerheden met betrekking tot de gerapporteerde en te rapporteren cijfers.

Bemmel
Amersfoort
Doet¡nchem
Arnhem
Nijmegen
Totaal
Bemmel

Amersfoort
Doetinchem
Arnhem
N¡jmegen
Totaal
Totaal

Totaal

o%

LO%

0%
LO%

to%

0/o

ß%
0%

10%

L0%

I%

2%

o%

o%

0/o

53,5%

16,7%

22,7%

2,4%

5,3%
r00,o%

49,8%

26,8%

9,3%
4,4o/o

9,7/o
roo,o%
LOO,O%

roo,o%
roo,0%

0,0%

7,7%

0,0%

0,2%

0,5%

2,4%
0,0%

2,7%

0,0%

0,4%

1,0%

4,t%
l'ÛYo

0,o%
o,o%

8,0%
63,6%

o,0%
0,7yo

o,3%
0,6%

o,5%

o,o/o

4,O% 0,r%

Geschat verbruik o.b.v. m2

Geschat verbru¡k o.b.v. m2

Geschat verbruik o,b.v. m2

Geschat verbruik o.b.v. m3

Geschat verbruik o.b.v. m3

Geschat verbruik o.b.v. m3

Geschatte privégebruik

enkele voertuigen
Geschatte privégebruik

meerdere voertuigen
LOO,O% 2,O% 23,4%

LOO,0% o,o% o,4%

o,o%

O'OYoTotaal

De berekende onzekerheid van de gerapporteerde COz-uitstoot is 1,5%. Dit komt overeen met 11,2
ton COz.

De 2015 rapportage is nog gebaseerd op handboek 2.2. De 2016 jaarrapportage en totale jaarcyclus
gaan gebaseerd worden op het nieuwe handboek v3.0.
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7 SCOPE 3 EMISSIES. KETENANALYSE

7.1 lrulerol¡,¡c

Voor een verdere beheersing van het energieverbruik en de CO2 uitstoot, is het essentieel dat naast
emissiereductie bij de eigen processen (scope 1 & 2) ook gestreefd wordt naar een reductie van het
energieverbruik/de uitstoot die wordt veroorzaakt als afgeleide van de activiteiten van ASSET Rail
(scope 3). Hiertoe heeft ASSET Rail analyses uitgevoerd op het vervangen van kapotte
overwegbomen en op het transporteren van het groot mechanisch gereedschap voor het door haar uit
te voeren onderhoud.

7.1 Kere¡¡eTRtYSEovERWEGBoMEN

7.1.1 Vooftgang ingezette maatregelen overwegbomen

Conclusie van de analyse overwegbomen was dat het repareren van overwegbomen in de nabijheid
van de eigen vestiging een substantiële lagere uitstoot van CO2 oplevert. Deze verbetering hangt wel
mede af van de opstelling van de opdrachtgever: indien deze geen toestemming geeft om
overwegbomen te laten repareren door een lokaal timmerbedrijf is deze verlaging niet te realiseren.
Een andere conclusie was dat het combineren van leveranties door de toeleverancier Railpro
eveneens een verlaging van de uitstoot tot gevolg heeft.

Het voorstelvan ASSET Rail aan ProRail om beschadigde overuvegbomen te laten herstellen door
een timmerbedrijf in de nabijheid van het magazijn van ASSET Rail, is vorig jaar herovenruogen -
gevolg hiervan is dat er een pilot is afgesproken die door Railpro, een van onze ketenpartners, wordt
gecoördineerd. De pilot heeft echter niet tot resultaten geleid.

Totdat we een goed beeld hebben van de resultaten van de pilot, heeft ASSET Rail haar aangepaste
maatregel doorgezet en worden nu, indien mogelijk alleen vervangende onderdelen van de
overwegboom besteld en ven¡verkt in plaats van het compleet vervangen van de overwegboom.

Het uitvoeren van het beheer van het magazijn door Railpro laat nog steeds zien dat dit tot een
substantiële verbetering van de logistiek leidt. ln vergelijking met de eerdere werkwijze is het aantal
aanvoeren (vrachtwagens) gereduceerd van 5 x per week naar maximaal 2 keer per week. Hiermee
wordt, over alle aan/afuoeren van materialen, een reductie van 60 % gerealiseerd. ln de ritten, die nu
nog veel meer worden gecombineerd, worden ook de ovenrvegbomen meegenomen zodat het aantal
voertuigkilometers van leverancier Railpro vermindert.
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7.1.2 Het kwantificeren van de emr'ssles

ln2015 zijn er41 bomen of onderdelen daarvan uitgeleverd en ingebouwd (2 aluminium bomen, 39
houten bomen). Van de 41 bomen ztln 24 in een gecombineerd transport aangevoerd. Dit betekent dat
62,5 Yo van de bomen gecombineerd is aangevoerd. Ten aanzien van het aantal gecombineerde
transporten: 5 van de 8 zijn combi's. Dit betekent dat 53,3 % gecombineerde transporten zijn en
hiermee is de beoogde doelstelling van 50% gerealiseerd.

ln de tabel is een overzicht opgenomen.

Totaal aantal (deel) bomen geleverd 4L

aantal bomen aluminium 2

aantal bomen/delen (hout) 39

Aantal transporten 8, waarvan 5 combi

# bomen die gecombineerd aangevoerd zijn 24

# bomen die aanvullend gecombineerd aangevoerd zijn
ivm leverdata binnen l week

0

% gecombineerde aanvoeren 62,5%

% gecombineerd aangevoerde bomen s9%

7.2 KETENANALYSE GEcoMBINEERDE AANVoER GMG

7.2.1 Voortgang ingezette maatregelen ovenvegen

Conclusie bij de analyse van het combineren van GMG inzetten op opeenvolgende nachten op
dezelfde locatie is dat er een significante reductie van CO2 emissies door de aan- en afuoer van het
materieel mogelijk is. Wel moeten hiervoor de randvoon¡vaarden ingevuld worden door ProRail, nl. het
beschikbaar stellen van buitendienst stellingen in opeenvolgende nachten.

ln 2015 heeft ASSET Rail haar productieproces en de daaraan gekoppelde BD aanvragen verder
geoptimaliseerd. Wel signaleren we dat de gehoopte en voorziene optimalisatie niet bereikt wordt
doordat de gewenste (en voor optimale inzet van GMG noodzakelijke) BD's niet altrjd gefaciliteerd
kunnen worden door onze opdrachtgever ProRail.

ln 2015 zijn er 199 inzetten van GMG (krols) in Gelre geweest en hiervan zijn er 95 in opeenvolgende
nachten uitgevoerd. De CO2-emissie die hierbij gegenereerd is bedraagt 0,38 ton CO2linzet. Dit is
een reductie van 14,4o/o t.o.v. de uitstoot per inzet in 2013 (0,447 ton CO2linzet). Dit ligt net iets onder
de doelstelling van 15%. We verwachten dat dit in het tweede halfjaar nog iets verder terugloopt door
de reeds gememoreerde moeite die we ondervinden om verdere stappen te maken bij het
combineren/optimaliseren van de planning en de daaraan gekoppelde inzetten GMG en navenant het
aantal u itgespaarde transportbewegingen.
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ln onderstaande tabel is de berekening van de uitstootreductie weergegeven

2015 Uitstoot per
inzet 2015

GO2 (ton)

Aantalinzetten GMG 199 0,447 linzet

Transporten beladen trekker met
dieplader

282 68,0

Transporten lege trekker met dieplader 106 7, o

Vervoersbeweg ingen luxe auto 34 0,5

Totaal 76,1

reductie uitstooUinzet 14,40/o

Tabel 13

De kwantificering is beperkt tot het bepalen van de COz voetafdruk van de scope 3 emissies voor het

contract Gelre. Dit is ook het contract op basis waarvan de analyse is opgesteld.

Voor het contractgebied Eemland is de berekening wel uitgevoerd maar hier is het proces van

optimaliseren later ingezet. Aangezien dit het eerste jaar is dat we effecten van deze maatregel
venivachten, houden we voor dit gebied de doelstelling aan van 2014 5% reductie.

ln de eerste helftvan 2015zryn er 109 inzetten van GMG (krols) in Eemland geweesten hiervan zijn er

43 in opeenvolgende nachten uitgevoerd.

De COz-emissie die hierbij gegenereerd is bedraagt 0,41 ton CO2linzet. Dit is een reductie van 8o/o

t.o.v. de uitstoot per inzet in 2013 (0,447 ton CO2linzet). Dit ligt boven de doelstelling van 5%.

7.2.2 Conclusie

De resultaten over het eerste half jaar liggen in lijn met de doelstelling die ASSET Rail in haar

ketenanalyse heeft geformuleerd. Wel signaleren we een stagnatie bij het optimaliseren van de
planning en de daaraan gekoppelde reductie van de CO2-uitstoot.

Doordat in het eerste half jaar vaak meer inzetten GMG worden gedaan dan in het tweede half jaar,

verwachten we dat de reductiecijfers teruglopen en deze op of iets onder de doelstelling zullen gaan

uitkomen.

ln het tweede half jaar van 2015 gaan we de ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden en bij de

management review 2015 bepalen we of er flankerende maatregelen nodig zijn en of deze ook

ingezet kunnen worden. Wanneer dit niet reëel is, onderzoeken we in hoeverre het met een

aangepaste doelstelling nog lonend is om verder te gaan met deze ketenanalyse.
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8 DOELSTELLINGEN
De doelstellingen die ASSET Rail zichzelf heeft gesteld zijn opgenomen in het energie
managementplan. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd met een planhorizon van 4 jaar en daarvan
afgeleide jaardoelstellingen. ln het plan, in combinatie met de energie inventaris zijn ook de
maatregelen opgenomen om de emissiereductie te realiseren. ln de managementreview wordt
vervolgens jaarlijks getoetst of de jaardoelstellingen zijn gehaald. De conclusies van de review leveren
vervolgens de basisinformatie voor het actualiseren van het energiemanagementplan.

ln deze rapportage worden in het vervolg daarom geen doelstellingen meer opgenomen.

9 SLOTWOORD
ASSET Rail heeft in deze rapportage inzichtelijk gemaakt wat het niveau van de CO2 uitstoot is over
het eerste half jaar van 2015. Dit inzicht draagt bij aan het behalen van onze doelstellingen en de
missie die ASSET Rail voor zichzelÍ heeft geformuleerd. Deze blijft ambitieus en misschien niet reëel
maar dit weerhoud ons er niet van vol vertrouwen ons doel na te blijven streven.

Mens
Planeet

Welvaartz

7 People, Planet, Prosperity
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