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Reductie scope 1 en 2 emissies

Hoofddoelen (soll) Ist Opmerking

De CO 2  uitstoot van scope 1 emissies gewogen ten opzichte van het aantal personeelsleden, is in het boekjaar ’13 -’14 maximaal 30% ten opzichte 

van die in het boekjaar ’08 -’09.
10,4%

De CO 2  uitstoot van scope 2 emissies, gewogen ten opzichte van het aantal personeelsleden, is in het boekjaar ’13 -’14 minimaal 45% lager dan die 

in het boekjaar ’08 -’09.
59,7%

Subdoelen (soll)

Voor het referentiejaar 2013 wordt de uitstoot in de categorie ‘Business car travel’ afgezet tegen de gereden kilometers.  Vanwege het forse verloop 

worden slechts de medewerkers die op 1-12-2013 in dienst zijn meegenomen. Naar verwachting is niet voor alle voertuigen informatie over de 

gereden kilometers beschikbaar. Er wordt gewerkt met de informatie van de beschikbare voertuigen.

Voltooid

Medewerkers voor wie forse verkeersboetes binnenkomen worden persoonlijk aangesproken op hun rijgedrag. Voltooid

Vanaf het begin van het boekjaar 2013-2014 wordt jaarlijks rond de wisseling van het boekjaar de kilometerstand van alle voertuigen in het wagenpark 

opgenomen
Voltooid

De medewerkers gebruiken de NS businesscard minimaal 5x per jaar om zodoende CO2 uitstoot van het wagenpark te reduceren 4,9

Reductie scope 3 emissies

Hoofddoelen (soll)

Door samenwerking met een belangrijke aan- en afvoerder van Spoorballast wordt uiterlijk in boekjaar ’14-’15 de CO 2  uitstoot door dit bedrijf in 

projecten voor Spitzke met 3% gereduceerd.
Niet behaald*

Subdoelen (soll)

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een leverancier/afvoerder van spoorballast, met wie Spitzke in de komende jaren verwacht 

veel samen te werken.
Niet behaald*

Voor de projecten waarin met deze leverancier/afvoerder wordt samengewerkt worden maatregelen voor CO 2 reductie geformuleerd. Niet behaald*

De daadwerkelijk behaalde reductie wordt voor deze projecten globaal in kaart gebracht en wordt gerelateerd aan de globale totale uitstoot voor het 

project.
Niet behaald*

Gebruik alternatieve brandstoffen

Hoofddoelen (soll)

Uiterlijk in boekjaar ’14-’15 wordt de CO 2 -uitstoot als gevolg van klimaatbeheersing van het bedrijfspand  gereduceerd ten opzichte van boekjaar ’11-

‘12 door de afname van alternatieve energiebronnen. 35%

Er wordt periodiek overleg gevoerd met de verhuurder (en eventueel mede huurders) van het kantoorpand over de voortgang van de vergroening van 

gas en elektra.
Voltooid

Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om het huidige energiecontract te verbreken. Voltooid

Ter vergelijking van de prijzen en voorwaarden worden er offertes opgevraagd bij aanbieders van groene energie (dat wil zeggen, indien het 

huurcontract hiertoe ruimte biedt)
Voltooid

Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om het bedrijfspand te voorzien van zonnepanelen teneinde de afname van grijze stroom te reduceren. 

Hierbij dient de verhuurder te worden betrokken.
Voltooid

In het boekjaar 2013-2014 had Spitzke geen eigen projecten, maar 'slechts' projecten in onderaanneming. Hierdoor is dit 

doel niet realiseerbaar geweest

Doel is ruimschoots behaald. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit resultaat, naast alle co2 reductie inspanningen, mede 

komt vanwege de organisatorische veranderingen binnen Spitzke Spoorbouw bv.

Doel is ruimschoots behaald. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit resultaat, naast alle co2 reductie inspanningen, mede 

komt vanwege de organisatorische veranderingen binnen Spitzke Spoorbouw bv.

In het boekjaar 2013-2014 had Spitzke geen eigen projecten, maar 'slechts' projecten in onderaanneming. Hierdoor is dit 

doel niet realiseerbaar geweest

In de referteperiode is onderzocht of er sprake was van forse verkeersboetes. Dit bleek niet het geval geweest te zijn, 

Gemiddeld gezien is het gestelde doel (afgerond op hele getallen) behaald, echter maar net.

Onderzoek heeft plaatsgevonden, waarna dialoog met verhuurder is aangegaan. Verhuurder is geinteresseerd geraakt 

en overweegt op langere termijn om investering te plegen.

In het boekjaar 2013-2014 had Spitzke geen eigen projecten, maar 'slechts' projecten in onderaanneming. Hierdoor is dit 

doel niet realiseerbaar geweest

In het boekjaar 2013-2014 had Spitzke geen eigen projecten, maar 'slechts' projecten in onderaanneming. Hierdoor is dit 

doel niet realiseerbaar geweest

Er is, mede als gevolg van het verhuizen naar een modern en duurzamer kantoorpand een reductie van 35% op het 

energieverbruik behaald. Ondermeer het gebruik van een duurzame grondwaterpomp voor het verwarmen en koelen van 

het bedrijfspand draagt hieraan bij.

Er vindt periodiek overleg plaats met verhuurder.

Onderzoek heeft plaatsgevonden. Vanwege een zeer scherp collectief contract is de verhuurder momenteel niet 

Offertes zijn opgevraagd, echter niet geaccepteerd vanwege bovenstaande


