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1. Inleiding  
In het voortgangsrapport wordt de status van de reductiedoelstellingen en voortgang van 
implementatie van reductiemaatregelen beschreven. Daarnaast wordt er een emissieoverzicht 
getoond.  

2. Energiebeoordeling en voortgang 
Schotpoort Connect is zich als logistiek dienstverlener bewust, dat haar werkzaamheden 
uitwerkingen hebben op het klimaat. Schotpoort richt zich met de CO2-prestatieladder o.a. op het 
inzichtelijk krijgen wat de CO2-uitstoot is van haar organisatie. In de huidige situatie heeft Schotpoort 
diverse maatregelen genomen om milieubewust te ondernemen.  
Vanuit de huidige situatie zijn er reductiedoelstellingen opgesteld voor scope 1, 2 en 3. De ambities 
van de reductiedoelstellingen zijn afhankelijk van de huidige situatie (al getroffen 
reductiemaatregelen en stijging/reductie van de co2 emissie in de voorgaande jaren en de relatieve 
positie van Schotpoort t.o.v. andere bedrijven met vergelijkbare activiteiten).  
 
Scope 1: 
Schotpoort is van mening dat een 2,5% CO2-reductie in 2020 ( t.o.v. referentiejaar 2017) een 
ambitieuze doelstelling is. De doelstelling is gebaseerd op het jaar 2017 aangezien er in 2017 een 
stijging is geweest t.o.v. van de voorgaande jaren, het bedrijf groeiende is en de emissiefactoren 
worden bijgesteld. Schotpoort heeft namelijk al diverse reductiemaatregelen genomen voor scope 1 
(zie hieronder). Daarnaast strookt de doelstelling van 2,5% met andere bedrijven die vergelijkbare 
activiteiten uitvoeren.  
 
Scope 2: 
Schotpoort is van mening dat een 48% CO2-reductie in 2020 ( t.o.v. referentiejaar 2014) een 
ambitieuze doelstelling blijft. Naast de al getroffen maatregelen (zie hieronder) is 48% een 
aanzienlijke reductie, wat mede te bereiken valt door daadwerkelijk over te stappen op groene 
stroom en te verhuizen naar Nieuwegein waar we zelf inzicht in het verbruik hebben. 
 
Scope 3: 
Schotpoort is van mening dat een 1% CO2-reductie in 2020 ( t.o.v. referentiejaar 2017) een 
ambitieuze doelstelling is, aangezien de bedrijfsgroei zwaar doorwerkt op het werk in de keten.  
 
Ruim 94% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het goederenvervoer (zie hoofdstuk 3). Het 
heeft de hoogste prioriteit om de CO2-uitstoot van het goederenvervoer te reduceren. De volgende 
maatregelen zijn al ondernomen om de CO2-uitstoot van het goederenvervoer (scope 1) te verlagen: 

- Schotpoort Connect maakt gebruik van twee auto’s die rijden op CNG 
- Alle vrachtwagens hebben een EURO 5 motor of hoger 
- Alle chauffeurs hebben de cursus “Het Nieuwe Rijden” gevolgd 
- Inzicht in het brandstof verbruik van voertuigen.  
- Banden op spanning (pilot in vestiging Eerbeek) 
- Banden met hoge label aanschaffen voor brandstofverbruik  

Daarnaast zijn er voor scope 2 enkele maatregelen ondernomen: 
- Gebruik van LED-verlichting in pand Eerbeek 
- Het kantoorpand in Eerbeek is een duurzaam gebouw 
-  De loods in Eerbeek heeft LED-verlichting gekregen 
 

Met de al gerealiseerde maatregelen toont Schotpoort aan dat het milieubewust onderneemt en dat 
de CO2-uitstoot al is gereduceerd. Om de CO2-uistoot verder te reduceren zijn er meerdere 
reductiemaatregelen opgesteld voor het goederenvervoer ieder met zijn eigen prioriteit. 
Onderstaand de toelichting op de maatregelen en de huidige status van het wagenpark. 
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De tabellen op de volgende pagina’s geven de hoeveelheid per eenheid en bijbehorende CO2 uitstoot 
weer per stroom per scope. Waar mogelijk wordt deze stroom verder gespecificeerd naar 
(brandstof)soort en type(vervoer). 
 
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de relatieve CO2 emissie is deze tevens 
omgerekend naar een globale maat. Hoewel de SKAO ervoor kiest om alle uitstoot om te rekenen 
naar de zelfde globale maat geeft dit niet het gewenste inzicht (zie onderstaande tabel). Dit 
aangezien het verband tussen de globale maat en de verschillende stromen niet altijd even sterk is. 
Zo is het verband tussen vloeroppervlakte en 
verwarmingskosten vele malen sterker dan 
het verband tussen dieselverbruik en 
vloeroppervlakte. Om deze reden is er voor 
gekozen om het principe van Activity Based 
Costing toe te passen en de CO2 uitstoot uit 
te drukken in de meest relevante globale 
maat voor die specifieke stroom. 
 
 
Op papier is het veelal dus nog onvoldoende gelukt om de CO2 uitstoot te reduceren. De totale 
uitstoot CO2 nam in eerste instantie eerder toe. Dit bleek vooral het effect van een aantal grote 
incidentele klanten (defensie). Echter is er over de zelfde periode al wel een reductie te zien per 
globale maat. Dit geeft aan dat er wel op een efficiëntere manier omgegaan wordt met het verbruik 
en dat er ook wel een relatieve daling is van de emissies. Deze wordt in absolute zin alleen 
tenietgedaan door de groei van de organisatie en een aantal administratieve tegenslagen zoals de 
vertraagde verhuizing en nieuwe energieleverancier. 
 
Zoals verder te zien is in de gegevens wordt ruim 95% van de totale CO2 emissie veroorzaakt door 
het verbruik van brandstof in het goederenvervoer en 2% door elektriciteit en verwarming van 
kantoorpanden. Het blijft dan ook zaak om te kijken naar reductiemogelijkheden in het transport; in 
het bijzonder mogelijkheden die niet tenietgedaan worden door verdere groei van de organisatie. 
Hierin blijven businesscases voor alternatieve brandstoffen eigenlijk onhaalbaar 
 
Er zijn zeker nog aanvullende maatregelen nodig. Hierbij is duidelijk de goede weg ingeslagen op 
basis van globale maat. Onuitvoerbare businesscases, administratieve tegenslagen en een groeiende 
organisatie doen dit effect echter in absolute zin teniet. De Corona situatie maakt diverse 
maatregelen momenteel niet makkelijk, maar zeker naar de toekomst zullen doelstellingen minder 
ambitieus gesteld moeten worden aangezien het laaghangend fruit nu wel echt op is en verdere 
reductie niet eenvoudig zal zijn, zeker niet in absolute zin. Daarnaast zullen de maatregelen van het 
actieplan de reductie verder versterken. 
 

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 SKAO 2020 

Omzet 14,35 mljn Euro 

Personeelsleden 75,8 FTE 

Gereden km's 31,8 ton/km 

Orders 162,6 duizend 

Ritten 63 875 Ritten 

Vloeroppervlakte 1 470 m2 

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 2 304 ton 
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Totaal tonnage CO2 emissie per scope per stroom (absoluut)  
Som van Ton Co2 

     
Jaar 

       
2020 tov 2020 tov 

Scope Categorie Onderdeel Gegeven Basisjaar Conversie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Eindtotaal 2019 basisjaar 

Scope 1 Brandstof Verwarming Eerbeek 7,22 1,884 15 20 14 7 2 1 1 60 -39% -91% 

   
Utrecht 15,54 1,884 16 16 16 16 29 29 23 144 -20% 50% 

   
Wijchen 1,39 1,884 1 3 2 1 2 0 1 10 30% -61% 

 
Zakelijke km's Goederenvervoer Benzine 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

   
CNG 18,80 2,728 119 43 25 19 42 83 50 381 -40% 163% 

   
Diesel 2474,53 3,23 1.721 1.991 2.450 2.475 2.522 2.263 1.603 15.025 -29% -35% 

   
GTL 1,01 3,37 0 0 0 0 1 1 0 2 -100% -100% 

  
Personenvervoer Benzine 21,24 2,74 9 4 13 21 13 18 7 85 -58% -65% 

   
Diesel 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  Totaal Scope 1 
     

1.881 2.077 2.519 2.539 2.611 2.395 1.685 15.707 -30% -34% 

Scope 2 Elektriciteit grijs Eerbeek 32,58 
 

33 28 34 30 30 
  

155 
 

-100% 

   
Utrecht 24,89 0,556 25 25 25 25 56 56 42 254 -26% 68% 

   
Wijchen 16,89 

 
17 1 6 4 3 

  
31 

 
-100% 

  
groen Eerbeek 32,58 

      
0 0 0 

 
-100% 

   
Wijchen 16,89 

      
0 0 0 

  

 
Zakelijke km's Personenvervoer Benzine 1,37 2,74 1 1 1 1 1 1 1 10 0% 0% 

Totaal Scope 2 
     

76 55 67 60 92 58 43 450 -25% -65% 

Scope 3 Downstream Afvoer Afval / recycling 0,20 0,678 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 

   
Restwaarde Activa 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  
Uitbesteed vervoer Charters 2193,75 0,259 2.106 1.352 1.257 2.194 2.208 6.343 2.402 17.862 -62% 10% 

   
Koeriers 106,94 1,153 61 80 83 107 105 51 79 567 53% -26% 

 
Upstream Inkoop facilitair 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

   
Papier 0,11 0,0073 0 0 0 0 0 0 0 1 -14% -81% 

   
Water 0,08 0,298 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 

  
Wagenpark Aanschaf 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

   
Onderhoud 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  
woonwerk verkeer Km's 76,49 0,195 49 52 78 76 84 87 82 509 -6% 7% 

Totaal Scope 3 
     

2.217 1.485 1.418 2.378 2.397 6.482 2.563 18.940 -60% 8% 

Eindtotaal 
     

4.174 3.617 4.004 4.976 5.100 8.935 4.291 35.097 -52% -15% 
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Interactieve Carbon Footprint zoals deze gepubliceerd is over het jaar 2020 

   



 
 

 

 Actieplan 2020 2.1.

Plan Naam Start datum Eind datum Status Do 

Leveranciers en keten verplichtingen in kaart brengen in 

leveranciersaudits en – evaluaties 

werkelijke km registratie VC/NC op ritniveau uitbouwen 

o doorvertaling gereden km’s naar projecten (in het bijzonder 

Liander) 

Inventariseren en inrichten van CO2 prestaties in iWorkx en 

ClicData (in het bijzonder met de verwachte wijzigingen in 

handboek 3.1 en ISO14064-1) 

• Betere masterdata inrichting ter voorbereiding om advanced 

planning systemen. 

De mogelijkheden tot thuiswerken en mobiliteitsalternatieven 

voor kantoorpersoneel moet nogmaals bekeken worden. 

Anders zal hier een ander ketenanalyse moeten komen. 

• Sturen op bandenspanning en verbruik via ClicData en 

iWorkx en hier een realistische reductiedoelstelling voor 

bepalen 

• Routeplanning optimalisatie Mendix uitbouwen 

Project Depotplanning opstarten voor gebruikers TMS in 

samenwerking met TMS leverancier 

• Onderzoeken wat de toegevoegde waarde kan zijn van een 

Floor van den 

Berg 

01/01/2020 31/12/2020 In Behandeling  



 
 

 

Plan Naam Start datum Eind datum Status Do 

Leangrean 1 ster certificering 

• Onderzoeken of voor 2021 CO2 prestatieladder Trede 5 

wenselijk is. En bepalen of het wenselijk is om SBPost en/of 

ext. Locaties hier bij te betrekken 

• Intensiever samenwerken met ketenpartners (GO/NGO) als 

IKEL en een grean deal initiatief vinden om ons bij aan te 

sluiten (t.b.v. trede 5) 

• Overleg voeren met A leveranciers over CO2 reductie en 

duurzaamheid 

o CO2 / 14001 of vergelijkbare certificering opvragen bij grote 

leveranciers 

De selectie van een groene energieleverancier (i.c.m. 

zonnepanelen) brengt de rest energie terug naar 0 CO2 

emissie als gevolg van de conversiefactor 0 

Terugkoppeling verbruik cijfers naar chauffeurs via ClicData 

Mirjam te Wil 01/01/2020 31/12/2020 In Behandeling  

 

o Controleren van de certificering van B/C categorie hardware 

leveranciers en could services providers 

LCA data en emissiefactoren van overige ingekochte 

Marcel Blom 01/01/2020 31/12/2020 In Behandeling  



 
 

 

Plan Naam Start datum Eind datum Status Do 

goederen inventariseren 

 Het wagenpark van koeriers / charters vastleggen en 

monitoren op duurzaamheid 

Het wagenpark op voertuigniveau analyseren voor scope 3 

(ketenanalyse). In het bijzonder de specificaties en opvolging 

van het wagenpark via Mendrix 

o Start van een nieuwe ketenanalyse (inkoop en onderhoud 

wagenpark) als mogelijk alternatief voor de keten Woon-

werkverkeer 

De reductiemogelijkheden voor het wagenpark zullen blijvend 

worden onderzocht: 

o De mogelijkheden voor alternatieve brandstof / full electric / 

hybride (actieradius icm kosten) 

o Er moet blijvend gekeken worden naar A label banden in de 

gewenste veiligheidsklasse 

o Er moet blijvend gekeken worden naar de kosten van 

biodiesel en de gebruiksmogelijkheden i.c.m. de 

garantievoorwaarden 

o Voor SBP wordt overgegaan naar full electric wagenpark (3x 

voertuig 8x scooter) 

Raymond 

Welmers 

01/01/2020 31/12/2020 In Behandeling  



 
 

 

Plan Naam Start datum Eind datum Status Do 

Monitoring en onderzoek naar emissies overige GHG's en 

CO2 tax / emissie rechten 

• Mogelijkheden voor een energiemanagement systeem 

onderzoeken (in het bijzonder Nieuwegein) 

 Nieuwbouw Nieuwegein zal minimaal CO2 neutraal zijn en de 

reductie moeten faciliteren 

• Zonnepanelen in Nieuwegein en Eerbeek zullen de kantoren 

vrijwel energieneutraal maken 

Marc Seesing 01/01/2020 31/12/2020 In Behandeling  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


