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VOORWOORD
Het is alweer een halfjaar geleden dat Spaansen haar laatste voortgangsrapport uitbracht over haar CO2emissieprestaties. Nu presenteren wij u met plezier het resultaat van het proces in optimalisatie en
professionalisatie. Spaansen is 70 jaar het stabiele en gerenommeerde familiebedrijf waar elke dag de
vraag wordt gesteld: waar en hoe kan het beter voor People, Profit en Planet?
Een belangrijke ketenpartner schreef in haar duurzaamheidsplan: “Bij onze transporteur Spaansen is de
efficiënte inzet van materieel en duurzaam gedrag ingebed in de bedrijfsvoering…”. Het is onze ervaring dat
positieve stimulansen een belangrijke prikkel vormen voor gedragsverandering die leiden tot positieve
competenties van medewerkers. Zowel individueel, als in de samenwerking met elkaar en met
ketenpartners.
Alle kennis, ontwikkelingen, acties, vragen en uitdagingen die op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO), en daarmee met de reductie van uitstoot CO2 zijn doorgevoerd, vormen
een verdieping voor het verder uitbouwen van MVO. Spaansen Groep wordt door haar ketenpartners over
de breedte van de organisatie gezien als een volwaardig en betrouwbaar partner die haar slogan;
‘Verbinding Is Ons succes’ in de praktijk van alle dag inhoud geeft.

Namens de groepsdirectie
Spaansen Groep B.V.

J.G.H. Spaansen
Algemeen Directeur
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LEESWIJZER

Voor u ligt de voortgangsrapportage aangaande CO₂-Prestatieladder. Wij zijn blij u te kunnen melden dat
Spaansen Groep vanuit een stabiele basis verder kan professionaliseren. In voorgaande audits is gesproken
over de lay-out van een goede en overzichtelijke rapportage. We hopen deze in de huidige editie gevonden
te hebben.
We hebben ons enerzijds laten leiden door de voorschriften vanuit het handboek voor de CO2prestatieladder 3.0 en anderzijds hebben we de authenticiteit van het document gehandhaafd. Er is een
eenvoudige onderverdeling van de hoofdstukken gemaakt volgens het proces Inzicht, Reductie,
Communicatie en Participatie.
De hoofdstukken Inzicht en Reductie zijn in dit document volledig uitgewerkt. De onderdelen
Communicatie en Participatie zijn volgens eerdere feedback als appendix bijgevoegd. Tot slot is beeldend
materiaal in de vorm van foto’s als appendix toegevoegd. De reden hiervoor is dat de directie, MT-leden en
medewerkers van mening zijn dat Spaansen als gerenommeerd familiebedrijf ‘gezien’ mag worden.

De KAM-coördinator
J. Wiedijk
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INZICHT
Zoals in het voorwoord is genoemd, is er sprake van voortschrijdend inzicht door steeds intensiever met de
materie van energiereductie en MVO om te gaan. Door bewust met deze materie bezig te zijn, hebben wij
voortschrijdend inzicht gekregen met behulp van het door de administratie aangeleverde CO2-emissie
inventarisatiebestand. Hierbij zijn onderstaande punten volgens het handboek CO2-prestatieladder 3.0
leidend geweest:
1. identificatie en analyse van energiestromen van het bedrijf en de projecten;
2. alle energiestromen zijn aantoonbaar en kwantitatief in kaart gebracht en de lijst wordt tweejaarlijks
opgevolgd en actueel gehouden;
3. volgens het bovengenoemde handboek is tevens in deze rapportage in Hoofdstuk 3 een
maatregelenlijst toegevoegd.
Het bepalen van de CO₂-emissie start met het overzetten van facturen en grootboekrekeningen in Excel en
dient als basis voor het bepalen van de footprint van de Spaansen Groep.

Identificatie en analyse van energiestromen van het bedrijf en de projecten
Om de identificatie en analyse van de energiestromen van de organisatie en de projecten in kaart te
brengen zijn er diverse audits uitgevoerd.
Interne audit
Volgens handboek 3.0 heeft de KAM-coördinator op 9 februari 2016 een interne audit voor de CO2prestatieladder uitgevoerd. Door feitelijk meetgegevens te verbinden met subjectieve gegevens, kon hij
zich een realistisch beeld vormen van hetgeen in het afgelopen jaar is bereikt. Tevens was het voor hem
duidelijk dat door de invoering van intranet er intern een positieve communicatie en bewustwording op
gang is gekomen. Deze positieve houding wordt extern gecommuniceerd in het Spaansen magazine ‘De
Trechter” en op de website.
Energie audit
In 2015 is een energie-audit uitgevoerd, hiervoor is een erkend meetbedrijf ingeschakeld om de facturen te
controleren op verschillende aspecten, waaronder juistheid van de verbruiksgegevens elektra en gas op de
facturen t.o.v. het werkelijk verbruik. Hieruit is gebleken dat er geen bijzonder grote afwijkingen zijn, met
andere woorden de brongegevens waar de emissie-inventarisatie op is gebaseerd, zijn juist.

Aantoonbare en kwantitatieve energiestromen
Aantoonbare energiestromen
Zoals eerder vermeld start het bepalen van de CO₂-emissie met het overzetten van facturen en
grootboekrekeningen in Excel en dient als basis voor het bepalen van de footprint van de Spaansen Groep.
Hierdoor worden energiestromen door Spaansen aantoonbaar in kaart gebracht en een actuele emissieinventaris bijgehouden. Hierin staat tevens beschreven waar de benodigde gegevens vandaan komen. Op
de server van Spaansen zijn deze data in detail te vinden in Excel formaat. 2011 is hierin het referentiejaar.
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In figuur 1 ziet u het overzicht van de emissie-inventaris van de Spaansen Groep over 2014 en in figuur 2
worden dezelfde gegevens getoond over 2015. Hierbij maken we de volgende aantekeningen:




aardgas wordt gebruikt voor verwarming en voedselbereiding (kantine Harlingen);
elektriciteit wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals verlichting, verwarming/koeling,
aandrijving van elektrische machines, trechters, gereedschappen, kantoorapparatuur,
voedselbereiding (kantine Harlingen e.d.);
het grootste aandeel qua CO2-emissie is uiteraard het dieselverbruik van de vrachtwagens en
schepen, dit is ook logisch aangezien Spaansen van origine een transportbedrijf is. Witte diesel
wordt voor alle landactiviteiten gebruikt, rode diesel is alleen voor de schepen.
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Categorie

Onderdeel

Extra gegevens

Eenheid

Brandstof

Verwarming

Spaansen Groep B.V.

m3 gas

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V.

3.846 Meter-

Spaansen Industriezand en -grind B.V.

2.963 standen

Spaansen Materieel en Techniek B.V.

24.499

Spaansen Bouwsystemen B.V.

116.220

Spaansen Vloeivloeren B.V.

Machines en
diversen
2014
Scope 1
Zakelijk auto
gebruik

Hoeveelheden Bron
(2014)
1.318

329

Spaansen Tuin- en bestratingsmaterialen
B.V.
Diesel

6.967
Liter diesel

Benzine

Liter benzine

LPG

Liter LPG

4.100.269
0 Facturen
6.604

Overige

Overige

Lease bedrijf

Diesel

Liter diesel

0

Benzine

Liter benzine

0 Facturen

LPG

Liter LPG

Eigen beheer Diesel
auto's
Benzine
LPG
Overige
Airconditioning Vestiging

Anders

Liter diesel

0
155.314

Liter benzine

0 Facturen

Liter LPG

0

Overige
Vestiging 1
Vestiging 2

Anders
Kg gelekt
koelgas

Onbekend*
Onbekend*

Vestiging 4

MeterOnbekend* standen
Onbekend*

Vestiging 5

Onbekend*

Vestiging 3

Categorie

Onderdeel

Extra gegevens

Eenheid

Zakelijke
vliegreizen

Boeking
agent

vlucht <700 km

Kilometers

0

vlucht 700-2500 km

Kilometers

0 Facturen

vlucht >2500 km

Kilometers

0

Zakelijke
gebruik privé
auto
2014
Scope 2
Elektriciteitsverbruik

Gedeclareer de
kilometers
voor
zakelijke
ritten
Elektriciteit
Spaansen Groep B.V.

Kilometers

KWh

Hoeveelheden

Bron

105.425 Anders

390

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V.

115.944

Spaansen Industriezand en -grind B.V.

883.791 Meter-

Spaansen Materieel en Techniek B.V.

393.542 standen

Spaansen Bouwsystemen B.V.

477.596

Spaansen Vloeivloeren B.V.
Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen
B.V.

98
95.202

Figuur 1 Emissie inventaris Spaansen Groep 2014
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Categorie

Onderdeel

Extra gegevens

Eenheid

Brandstof

Verwarming

Spaansen Groep B.V.

m3 gas

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V.
Spaansen Industriezand en -grind B.V.
Spaansen Materieel en Techniek B.V.
Spaansen Bouwsystemen B.V.
Spaansen Vloeivloeren B.V.

Machines en
diversen
2015
Scope 1
Zakelijk auto
gebruik

Spaansen Tuin- en bestratingsmaterialen
B.V.
Diesel

Liter diesel

Benzine

Liter benzine

LPG

Liter LPG

3.851.511
0 Facturen
4.483

Overige
Diesel

Liter diesel

0

Benzine

Liter benzine

0 Facturen

LPG

Liter LPG

Overige
Airconditioning Vestiging

Anders

Liter diesel

0
81.984

Liter benzine

0 Facturen

Liter LPG

0

Overige
Vestiging 1
Vestiging 2

Anders
Kg gelekt
koelgas

Onbekend*
Onbekend*

Vestiging 4

MeterOnbekend* standen
Onbekend*

Vestiging 5

Onbekend*

Vestiging 3

Categorie

Onderdeel

Extra gegevens

Eenheid

Zakelijke
vliegreizen

Boeking
agent

vlucht <700 km

Kilometers

vlucht 700-2500 km

Kilometers

vlucht >2500 km

Kilometers

Elektriciteitsverbruik

2.063
2.380 Meter3.866 standen
42.208
151.818
516
6.505

Lease bedrijf

LPG

2015
Scope 2

Bron

Overige

Eigen beheer Diesel
auto's
Benzine

Zakelijke
gebruik privé
auto

Hoeveelheden
(2015)

Gedeclareer de
kilometers
voor
zakelijke
ritten
Elektriciteit
Spaansen Groep B.V.
Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V.
Spaansen Industriezand en -grind B.V.

Kilometers

KWh

Hoeveelheden Bron
0
0 Facturen
10.400
224.953 Anders

291
123.951
1.048.606 Meter-

Spaansen Materieel en Techniek B.V.

403.500 standen

Spaansen Bouwsystemen B.V.

548.993

Spaansen Vloeivloeren B.V.
Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen
B.V.

73
87.223

Figuur 2 Emissie inventaris Spaansen Groep 2015
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Kwantitatieve energiestromen
Vanuit de verwerking van aantoonbare energiestromen kunnen deze gekwantificeerd worden en
vervolgens als basis dienen voor het berekenen van de CO2-footprint. Spaansen Groep maakt gebruik van
de conversiefactoren zoals die zijn voorgeschreven in het handboek 3.0. De uitkomst hiervan is
weergegeven in tabel 3 en 4 en gevisualiseerd in grafiek 1 en 2. Beiden laten zien dat de grootste uitstoot
zich bevindt zich in scope 1. Dit is vooral afkomstig van de diesel die gebruikt wordt voor het transporteren
van de verschillende materialen.

Scope
1
2
3
Totaal

Hoeveelheid
(ton)
13.108
49
0
13.159

Percentage
99.6
0.4
0
100.00

Figuur 3 Tabel CO2-emissie 2015 naar scope

CO2 Emissie-Inventarisatie
2015: 13.159 ton

Scope
1
2
3
Totaal

Hoeveelheid
(ton)
13.637
917
0
14.553

Figuur 4 Tabel CO2- emissie 2014 naar scope

CO2 Emissie-Inventarisatie
2014: 14.553 ton

49

917
13.637

13.108

scope 1

Percentage
94
6
0
100.00

scope 2

Figuur 5 Grafiek CO2-emissie 2015 Spaansen Groep

Gebruikte conversiefactoren:
diesel
elektriciteit
gas
LPG
Gedeclareerde kilometers

2015 (handboek v3.0)
3.230 gram CO2/liter
0 gram CO2/kWh
1.884 gram CO2/m3
1.806 gram CO2/liter
220 gram CO2/km

scope 1

scope 2

Figuur 6 Grafiek totale CO2-emissie 2014 van Spaansen Groep

2014 (handboek v2.2)
3.135 gram CO2/liter
455 gram CO2/kWh
1.825 gram CO2/m3
1.806 gram CO2/liter
210 gram CO2/km
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REDUCTIE
Binnen de Spaansen Groep worden voor het efficiënt uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten verschillende
energiesoorten ingezet. Zoals: witte en rode diesel, accijnsvrije diesel, aardgas, propaangas en elektriciteit.
Aangezien Spaansen een transportbedrijf is, is diesel de energiesoort die het meest verbruikt wordt en voor
het overgrote deel de CO2-footprint van Spaansen als geheel bepaalt.
Spaansen kent diverse entiteiten met ieder een geheel eigen bedrijfsvoering. Om deze reden is ervoor
gekozen om per divisie/bedrijfsonderdeel activiteiten en/of resultaten in kaart te brengen. Om zo het kader
van vermindering CO2-uitstoot, brandstofbesparing etc. helder te beschrijven. Er is een separaat plan van
aanpak voor een overzicht van de acties om de CO2-emissie te reduceren.
Hiermee hopen wij de lezer gestructureerd inzicht te geven in de plannen, acties en evaluaties die
plaatsvinden om het inzicht in reductie verder te vergroten.

Doelstellingen reductie
Hoofddoelstelling
Spaansen is 70 jaar het stabiele en gerenommeerde familiebedrijf waar elke dag de vraag wordt gesteld:
waar en hoe kan het beter voor People, Profit en Planet? Zij komt door inzicht, in samenwerking met
ketenpartners, tot een significante reductie die leidt tot een transparant MVO-beleid wat duidelijk intern
en extern wordt gecommuniceerd.
Subdoelstellingen
 Spaansen is een stabiel, gerenommeerd en professioneel familiebedrijf dat langdurige relaties
onderhoudt met ketenpartners en is gecertificeerd conform de CO2-prestatieladder.
 Spaansen draagt door haar bedrijfsvoering aan iedere stakeholder actief en enthousiast haar missie
en visie uit zoals deze intern en extern wordt gecommuniceerd.
 Verbinding van directie, MT-leden en alle medewerkers voor het dragen van gezamenlijke
verantwoording inzake continuïteit, professionaliteit en MVO-beleid van de Spaansen Groep.
Gekwantificeerde doelstelling
De Spaansen Groep is in 2011 gestart met het traject om doelgericht haar CO₂-emissie te reduceren en
heeft zichzelf destijds tot doel gesteld om zich te laten certificeren conform de CO₂-prestatieladder. De
doelstelling van de Spaansen Groep is om de CO₂-emissie de komende jaren te verminderen met 10% in
2020 t.o.v. 2011 en gerelateerd aan de omzet.
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Resultaat reductiedoelstellingen
Binnen de hele Spaansen Groep is bij alle bedrijfsonderdelen een groeiend bewustzijn en enthousiasme te
zien omtrent de vermindering van CO2-uitstoot. Door dit natuurlijke proces zien we een meedenken van
medewerkers wat resulteert in goede CO2-besparende ideeën.
Doordat directie, Mt-leden en medewerkers gebruik maken van korte lijnen komen ze met elkaar tot een
kwalitatieve besluitvorming wat leidt tot een gedragen krachtig besluit. De korte lijnen zijn gewaarborgd
door de in 2015 ingevoerde overlegstructuur die gedisciplineerd wordt opgevolgd.
Hieronder de highlights waar Spaansen Groep en de bijbehorende divisies zich de afgelopen periode op
hebben gericht en verder in dit hoofdstuk worden alle reductiemaatregelen per divisie/werkmaatschappij
nader uitgewerkt/opgesomt.
Highlights per divisie/bedrijfsonderdeel
1. Spaansen Groep: invoeren van een heldere overlegstructuur, interne en externe communicatie
verbeterd, invoering intranet, geplande aanpassing bedrijfskleding, maatschappelijk verantwoord
inkopen (MVI), vervanging personenwagens, lunchbijeenkomsten, locatiebezoeken KAM-coördinator,
aanvang herinrichting hoofdkantoor, fruit verstrekken, aanvang PAGO’s en continueren verstrekking
fiets van de zaak, tijdelijke betoncentrale Harlingen.
2. Spaansen Grondstoffen en Logistiek: ‘vergroening’ wagenpark, logistiek zonder papier (LZP),
samenwerking met ketenpartners.
3. Spaansen Bouwsystemen: aanvang offreren nieuwe cementleveranciers, aanschaf van nieuwe tafels,
rijpheidsmeting betonproducten, plannen voor uitbreiding productiehal en herinrichting kantoren,
plannen voor nieuwe bokkenwagen.
4. Spaansen Tuin- en bestratingsmateriaal: nieuwe elektrische heftrucks ter vervanging van diesel
heftrucks, plannen voor nieuwe vestiging.
5. Spaansen Zeevaart: door de motor op rubbers te plaatsen is een significante geluidsreductie
gerealiseerd.
6. Spaansen Industriezand en -grind: Levens Cyclus Analyse (LCA), plannen voor herinrichting kantoor,
CO2 -besparing door het gebruik van een transportband in plaats van het omrijden met de shovel,
vervanging van de oude shovel door een nieuwe shovel.
7. Spaansen Materieel en Techniek: missie en visie opgesteld voor veilig, efficiënt en to the point te
werken, deze wordt actief in de organisatie uitgedragen, plannen voor LED-verlichting in de werkplaats.
8. Spaansen Vloeivloeren: vervanging van euro 2 vrachtwagen door een euro 6.
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Uitwerking highlights per divisie/bedrijfsonderdeel
Spaansen Groep

Aan- en uitschakelen van verwarming


Tijdschakelaars op diverse centrale verwarmingssystemen zorgen ervoor dat kantoren e.d. buiten
werktijden niet onnodig worden verwarmd.

Aardgas


Het gebruikte aardgas wordt ingekocht bij Nuon. Het betreft Klimaatneutraal Gas. Op het certificaat
van Nuon staat vermeld dat deze soort aardgas CO₂-gecompenseerd wordt. Volgens het handboek CO₂prestatieladder is het afkopen van CO₂ door middel van certificaten echter geen manier om tot reductie
van CO₂ te komen.

Propaan- en acetyleengas en menggas


Voor deze gassen zijn geen alternatieve producten voorhanden en daarmee is er geen manier om tot
reductie van CO₂ te komen.

Elektriciteit


De gebruikte elektriciteit wordt ingekocht bij Nuon. Het betreft Groen Garant Stroom. Hierin is
Spaansen vooruitstrevend conform de maatregellijst CO2-Prestatieladder.

Verduurzaming stroomverbruik


Het stroomverbruik van Spaansen zal verduurzaamd worden, in 2014/2015 liepen 2 onderzoeken op dit
vlak, te weten LED-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen:
 Spaansen is op twee vestigingen, te weten Materieel en Techniek (de garage) in Winkel
begonnen met een live test van LED-verlichting ter vervanging van conventionele verlichting
(met name TL). Als de verlichting bevalt zal er op grotere schaal worden overgestapt naar LEDverlichting. Hierbij wordt mogelijk gebruik gemaakt van de Energie Investeringsaftrek (EIA);
 op het hoofdkantoor wordt LED-verlichting geïnstalleerd;
 Spaansen heeft SDE-subsidie aangevraagd (Stimulering Duurzame Energie) voor de plaatsing en
exploitatie van PV-panelen op het dak van de productiehal in Harlingen. De aanvraag is voor
beide locaties goedgekeurd en de subsidie is vrijgegeven. Spaansen is nu in gesprek met
marktpartijen om de plaatsing en exploitatie te behartigen.

Aan- en uitschakelen van verlichting en kantoorapparatuur



Op de meeste kantoren zijn bewegingsmelders t.b.v. het schakelen van de kantorenverlichting
geïnstalleerd.
Medewerkers die met computers en printers e.d. werken zijn geïnstrueerd om deze apparatuur bij
beëindiging van de werkzaamheden uit te schakelen. Hier wordt door de afdeling ICT actief op
toegezien.

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling


Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze
apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen.
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Facilitair management




Door de elektrische verwarming van de units op de loswallen van tijdschakelaars te voorzien kan
onnodig energieverbruik in de weekeinden en avond- en nachturen worden voorkomen.
Door het aftanken van vrachtwagens op de loswal wordt omrijden voorkomen.
Door een schone en nette verblijfsruimte aan te bieden met faciliteiten voor persoonlijke verzorging en
ontmoeting van collega’s wordt het aantrekkelijk bevonden om op het terrein van de loswal te
overnachten. Dit levert rust en saamhorigheid en voorkomt onnodige stress door verkeershinder en
onnodig brandstof gebruik.

Vliegreizen


Vliegreizen worden tot een minimum beperkt. De (reis)afstand tot de meeste relaties beperkt zich tot
Nederland.

Lunchen met de directie


Om de wederzijdse betrokkenheid tussen medewerkers en de groepsdirectie te vergroten worden alle
medewerkers periodiek uitgenodigd om samen met de directie te lunchen. De medewerkers bepalen
tijdens deze lunch de inhoud van het gesprek. De directie is erg benieuwd naar de mening, visie, vragen
en feedback van de medewerkers. Tijdens een respectvol, eerlijk en transparant gesprek willen zij die
graag van de medewerkers horen.

Verstrekken van fruit


Spaansen wil graag een steentje bijdragen aan de dagelijks benodigde portie vitaminen van haar
medewerkers. Eind 2015 is een pilot gestart en wordt in het hoofdkantoor fruit verstrekt. Als de pilot
positief wordt ontvangen dan zal het verstrekken van fruit ook op de andere locaties worden
doorgevoerd.

Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO)


Elke medewerker van de Spaansen Groep krijgt een PAGO aangeboden, waar de medewerker vrijwillig
aan deel kan nemen. Medewerkers tot 40 jaar worden eenmaal per vier jaar uitgenodigd voor een
PAGO en medewerkers van 40 jaar en ouder ontvangen deze uitnodiging eenmaal per twee jaar. Het
PAGO wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts en heeft als doel gezondheidsrisico’s en lichamelijke
afwijkingen, in relatie tot het werk, in een vroeg stadium te ontdekken. De bedrijfsarts kan gericht
advies en informatie geven om mogelijke risico’s te voorkomen.

Fiets van de zaak


De Spaansen groep heeft ervoor gekozen om ook in 2015 de fietsregeling voor de medewerkers te
handhaven. Dit in tegenstelling tot veel andere organisatie, die in het kader van de aanpassingen in de
werkkostenregeling, de fiets van de zaak hebben laten vervallen. Met de fietsregeling kan de
medewerker eenmaal in de drie jaar op voordelige wijze een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen.
Dit voordeel bestaat uit het belastingvoordeel op de prijs van de fiets en is afhankelijk van het voor jou
geldende inkomstenbelastingtarief.

Compliance beleid


Binnen de Spaansen Groep wordt er van oudsher veel belang gehecht aan het integer handelen op alle
niveaus, zoals verwoord in de missie en visie van Spaansen. Per 1 maart 2015 is Rieanne Knook,
groepsdirecteur, aangesteld als compliance officer binnen de Spaansen Groep. Zij houdt zich bezig met
het waarborgen van de integriteit binnen de organisatie. Als compliance officer draagt zij in de eerste
plaats zorg voor een natuurlijke bewustwording inzake de gevolgen van menselijk handelen op allerlei
gebied en houdt zij zich veel minder bezig met het toezicht houden hierop.
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Bedrijfskleding


Om een uniforme en professionele uitstraling te bereiken en het werkplezier te vergroten is een
nieuwe kledinglijn vastgesteld. In april 2016 zullen alle medewerkers het nieuwe kledingpakket
ontvangen. Bij de samenstelling van het nieuwe pakket zijn de volgende keuzecriteria gehanteerd:
- veiligheid voor de medewerkers;
- comfort voor de medewerkers;
- (uniforme) uitstraling als professionele organisatie;
- kostenverlaging door samenwerking met één leverancier.

Tijdelijke betoncentrale Harlingen


In Harlingen is een tijdelijke betoncentrale gerealiseerd t.b.v. het project N31, waarbij samen met onze
ketenpartners de vervoersbewegingen danig worden gereduceerd.

Spaansen Grondstoffen en Logistiek (SGL)

Aanpassing wagenpark en materieel
Vanaf 2014 worden alleen nog vrachtwagens die voorzien zijn van een Euro 6 motor aangeschaft.
Inventarisatie van het huidige vrachtwagenpark (tabel)
wagenpark
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6





2015
0
2
20
18
19

Q1Q2 2015
1
2
20
21
16

2014
2
2
28
21
1

Ten aanzien van het wagenpark is ingezet op meer trailers en minder op aangedreven auto’s met als
resultaat minder uitstoot. Aanvullend hebben de nieuwe trailers een weegsysteem en kunnen deze
maximaal geladen worden volgens de wettelijke normering.
Aanschaf van Rojo cascotrailers die speciaal zijn gemaakt voor het vervoer van de A-bokken en lichter
van gewicht zijn dan hun voorgangers.
Aanschaf van drie nieuwe Rojo kiptrailers. Deze zijn van hoogwaardig staal gemaakt en wegen maar
400kg zwaarder dan onze alu kippers, een voordeel is ook dat dit materiaal slijtvast is en we geen
kunststof vloer hoeven te monteren wat weer 400kg bespaart. Dit resulteert in een hogere
bezettingsgraad en minder brandstofverbruik.

Additieven
Wepp 2032 wordt nu standaard bij elke beurt toegepast In 2014 werd het volgende middel beproefd:
 de Wepp 2032 Diesel Systeem Behandeling is een sterk geconcentreerde moderne actieve systeemstof
voor reiniging en onderhoud van alle moderne dieselmotoren, maar speciaal voor common rail en
pompverstuiversystemen. Wepp 2032 voldoet aan de Euro 5 en 6 normering, versterkt de
noodzakelijke waterafscheiding in het filter, verhoogt de smerende werking bij zwavelarme brandstof,
verhoogt het cetaangetal en verbetert daardoor de ontstekingsgewilligheid bij lagere temperaturen.
Wepp 2032 reinigt en beschermt het hele brandstofsysteem, verlengt de levensduur van het roetfilter,
versnelt het regeneratieproces en vermindert motorstoringen;
 de proef met een waterstofinjectie is in 2014 gestopt, want dit bleek alleen te werken bij oudere
motoren.
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Stationering van vrachtwagens op de loswal en groepsvervoer van chauffeurs


Om onnodige vrachtwagenkilometers te voorkomen worden bij meerdaagse werkzaamheden - indien
mogelijk - vrachtwagens gestationeerd op de los-/laadlocaties. Voor woon-werkverkeer wordt gebruik
gemaakt van busjes en/of personenauto´s (carpoolen).

Deelname in projectgroep efficiënt rijden







Alle chauffeurs volgden in 2014 een cursus code 95 en het Nieuwe Rijden. Het doel is
brandstofbesparing en dus CO₂-reductie.
In 2012 zijn alle vrachtwagens voorzien van een boordcomputer. De boordcomputer registreert
accelereren, snelheid, toerental, uitrollen, remmen en stationair draaien. Hierin is Spaansen ambitieus
conform de maatregellijst CO2-Prestatieladder.
Per rit kan bepaald worden hoeveel CO₂ is uitgestoten.
Doel is om inzicht te krijgen in het rijgedrag van de chauffeurs en hen aan de hand van de
geregistreerde gegevens bewust te maken van energiezuinig rijden en te wijzen op verbeterpunten.
N.a.v. de gemeten verbeterpunten zal de chauffeurs een specifieke cursus energiezuinig rijden worden
aangeboden.
Het plan is om bovenstaande gegevens mee te nemen in het evaluatie- en beoordelingsgesprek met
chauffeurs.

Bandenspanning


Elke drie maanden wordt de bandenspanning gemeten en vastgelegd. Te lage bandenspanning wordt
gecorrigeerd. Een te lage bandenspanning leidt tot verhoogd brandstofverbruik. Conform de
maatregellijst CO2-Prestatieladder is deze maatregel vooruitstrevend.

Aluminium laadbakken




Om gewicht te besparen voorziet Spaansen de kippers van aluminium kipperbakken.
Een aluminium bak is lichter dan een stalen bak. Dit heeft twee voordelen: 1) Volbeladen is de
beladingsgraad hoger. 2) Leeg is het vrachtwagengewicht lager.
E.e.a. heeft tot gevolg dat de totaal te vervoeren hoeveelheid met minder vervoersbewegingen kan
worden uitgevoerd en dat een lege vrachtwagen minder brandstof verbruikt.

Aanschaf van energiezuinige hydraulische kranen


De dieselmotoren van de huidige generatie hydraulische kranen verbruiken minder brandstof dan de
oudere machines. Voor Enkhuizen/IJmuiden is een nieuwe Sennebogen 835E aangeschaft met Stage IV
motor ter vervanging van een oude kraan. Het complete machinepark is <25% Stage IV, dit is standaard
conform de maatregellijst CO2-Prestatieladder.

Emissie arme aandrijving


Aandrijving van de elektrische kraan bij de loswal in Schagen.

Aan- en uitschakelen van verlichting en kantoorapparatuur



Op loswallen worden schijnwerpers over het algemeen m.b.v. tijdklokken of lichtsensors in- en
uitgeschakeld.
Op de meeste kantoren zijn bewegingsmelders t.b.v. het schakelen van de kantorenverlichting
geïnstalleerd.

Efficiënte op- en overslag van goederen (zand, grind en schelpen)


Door een goede terreininrichting en goede planning is het mogelijk om trechters zoveel mogelijk direct
vanuit het schip te vullen. Doel hiervan is een extra handeling - waarbij het stortgoed vanuit het schip in
een opslagvak en later in de trechter (= extra energieverbruik) - zoveel mogelijk te voorkomen.
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Bij langdurige perioden van afmeren gebruik maken van ‘walstroom’ (binnenvaart)


Met walstroom wordt bedoeld dat de elektrische installatie van een aan de kade afgemeerd schip
wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Deze wijze van energievoorziening is zuiniger (en dus
minder CO₂-emissie) dan het laten draaien van een aggregaat. Conform de maatregellijst CO2Prestatieladder is deze maatregel ambitieus.

Spaansen Bouwsystemen (SBO)

Verduurzaming inkoop


In 2015 is gekozen voor het selecteren van een andere cementleverancier om de mogelijkheden voor
een aanzienlijk deel CO2 te besparen.

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling


Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze
apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen.

Beperken van het gasverbruik


Bij Spaansen Bouwsystemen in Harlingen wordt het gasverbruik gemonitord via internetverbinding.

Verduurzaming stroomverbruik



Het stroomverbruik van Spaansen zal verder verduurzaamd worden. In 2014/2015 liepen twee
onderzoeken op dit vlak, te weten LED-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen.
Spaansen heeft SDE-subsidie aangevraagd (Stimulering Duurzame Energie) voor de plaatsing en
exploitatie van PV-panelen op het dak van de productiehal in Harlingen. De aanvraag is voor beide
locaties goedgekeurd en de subsidie is vrijgegeven. Spaansen is nu in gesprek met marktpartijen om de
plaatsing en exploitatie te behartigen.

Aan- en uitschakelen van verlichting en kantoorapparatuur



Op de meeste kantoren zijn bewegingsmelders t.b.v. het schakelen van de kantorenverlichting
geïnstalleerd.
Medewerkers die met computers en printers e.d. werken zijn geïnstrueerd om deze apparatuur bij
beëindiging van de werkzaamheden uit te schakelen.

Spaansen Tuin- en Bestratingmaterialen (TBM)

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling


Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze
apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen.

Wisseling machinepark


Ten aanzien van het machinepark zijn drie dieselheftrucks vervangen door elektrisch aangedreven
heftrucks.

Aan- en uitschakelen van verlichting en kantoorapparatuur



Op de meeste kantoren zijn bewegingsmelders t.b.v. het schakelen van de kantorenverlichting
geïnstalleerd.
Medewerkers die met computers en printers e.d. werken zijn geïnstrueerd om deze apparatuur bij
beëindiging van de werkzaamheden uit te schakelen.
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Spaansen Zeevaart (SZ)

Accijnsvrije diesel


Accijnsvrije diesel wordt gebruikt als brandstof voor:
 schepen t.b.v. de voortstuwing;
 verwarming aan boord van de schepen;
 het opwekken van elektriciteit aan boord van de schepen.

Niet varen op maximaal motorvermogen


De schippers en kapiteins zijn geïnstrueerd om niet op vol vermogen te varen, maar op maximaal 90%
daarvan. E.e.a. resulteert in een aanzienlijke brandstofreductie t.o.v. aanvaardbare langere vaartijden.

Varen op getij


Bij varen op wateren die aan getijdestroming onderhevig zijn, worden indien mogelijk de vaartijden
aangepast. Dit om zoveel mogelijk gebruik te maken van de getijdestroming. Met de stroming
meevaren en het voorkomen van tegen de stroom in varen levert brandstofbesparing op.

Voorkomen onnodig laten draaien van motoren


Schippers, kapiteins en bemanningen zijn geïnstrueerd om motoren van voortstuwing, pompen,
aggregaten e.d. niet onnodig (stationair) te laten draaien.

Bij langdurige perioden van afmeren gebruik maken van ‘walstroom’


Met walstroom wordt bedoeld dat de elektrische installatie van een aan de kade afgemeerd schip
wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Deze wijze van energievoorziening is zuiniger dan het laten
draaien van een aggregaat. Doordat Spaansen groene stroom inkoopt is deze maatregel conform de
maatregellijst CO2-Prestatieladder ambitieus

Spaansen Industriezand en -grind (IZG)

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling


Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze
apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen.

Beperking CO₂-emissie in de keten


Het proceswater komt uit het van Harinxmakanaal, er wordt geen gebruik gemaakt van drinkwater
(geen CO₂-emissie door productie van drinkwater).

Verbeteringen op gebied van elektriciteitsverbruik


Er zijn motorregelaars op elektromotoren van de transport en zeefbanden bij Industriezand en -grind
aangesloten (optimaliseren vermogenafgifte). Verder is er een cosinus phi (φ) demper geïnstalleerd om
blindvermogen te compenseren.

Efficiënte op- en overslag van goederen (zand, grind en schelpen)



Door een goede terreininrichting en goede planning is het mogelijk om trechters zoveel mogelijk direct
vanuit het schip te vullen. Doel hiervan is een extra handeling - waarbij het stortgoed vanuit het schip in
een opslagvak en later in de trechter (= extra energieverbruik) - zoveel mogelijk te voorkomen.
CO2-besparing door gebruik te maken van een elektrisch aangedreven transportband in plaats van het
omrijden met shovel van de materialen 2/5 en 16/32.

Vervanging shovel


In 2015 is een nieuwe shovel aangeschaft ter vervanging van de oude, deze werkt efficiënter.
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Tijdelijke betoncentrale Harlingen


In Harlingen is een tijdelijke betoncentrale gerealiseerd t.b.v. het project N31, waarbij samen met onze
ketenpartners de vervoersbewegingen danig worden gereduceerd.

Spaansen Materieel en Techniek (SMT)

Propaan- en acetyleen- en menggas



Propaan- en acetyleen- en menggas (Ferroline c20) worden gebruikt t.b.v. las en snijwerkzaamheden.
Het jaarverbruik kan sterk fluctueren. Reden is de hoeveelheid snijwerk die in het betreffende jaar
wordt uitgevoerd.

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling


Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze
apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen.

Beperken van het gasverbruik



De medewerkers zijn geïnstrueerd branders niet onnodig te laten branden.
Kranen van gasflessen na gebruik sluiten om het weglekken van gas te voorkomen.

Verduurzaming stroomverbruik


Het stroomverbruik van Spaansen zal verder verduurzaamd worden, in 2014/2015 liepen twee
onderzoeken op dit vlak, te weten LED-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen:
 Spaansen heeft SDE-subsidie aangevraagd (Stimulering Duurzame Energie) voor de plaatsing en
exploitatie van PV-panelen op het dak van de garage in Winkel. De aanvraag is voor beide
locaties goedgekeurd en de subsidie is vrijgegeven. Spaansen is nu in gesprek met
marktpartijen om de juiste afweging tussen kosten/baten te maken om plaatsing en exploitatie
te begroten.
 De LED-verlichting wordt voor SMT (‘de garage’) doorgevoerd. De beslissing over eventueel
plaatsen van zonnepanelen zal in 2016 vallen.

Spaansen Vloeivloeren (SV)

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling


Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze
apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen.

Wisseling wagenpark


Ten aanzien van het wagenpark is ingezet op meer trailers en minder op aangedreven auto’s en dus
minder uitstoot. Aanvullend hebben de nieuwe trailers allemaal een weegsysteem en zodoende
kunnen ze maximaal laden volgens de wettelijke normering.

Schonere dieselmotoren


Vanaf 2014 worden alleen nog vrachtwagens die voorzien zijn van een euro 6 motor aangeschaft. In
2015 is een euro 2 vrachtwagen vervangen door een euro 6.
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Voortgang reductiedoelstelling
De voortgang t.a.v. het behalen van de gestelde doelen is nagegaan met behulp van de jaarinventarisatie
2015. In onderstaand figuur wordt een samenvatting van de stand van zaken weergegeven ten opzichte van
het referentiejaar 2011. De hoofddoelstelling is 10% reductie ten opzichte van de omzet in 2020 t.o.v. 2011.
Zoals we er nu voor staan, blijkt dat we ruimschoots op de goede weg zijn.
2015

Q1Q2 2015

2014

2013

2012

2011

CO₂-emissie (ton)

13.159

6.196

14.553

14.999

14.265

18.278

t.o.v. referentiejaar

64,6%

60,5%

87,0%

94,9%

78,3%

100%:ref

Reductie t.o.v. 2011

35,4%

39,5%*

13,0%

5,1%

21,7%

-

Figuur 7 Voortgang reductiedoelstelling | *cijfer is enigszins vertekend doordat in de eerste kwartalen ongeveer 55% van de omzet
wordt gerealiseerd

TRANSPARANTIE
Zie het Communicatieplan, inclusief identificatie externe belanghebbenden.
PARTICIPATIE
Zie het Transparantieplan – CO2-Prestatieladder.

Winkel, 24-3-2016

BRONVERMELDING
 Handboek CO₂-prestatieladder 2.2, 2014, 3.0, 2015.
 NEN-EN-ISO 14064-1:2012.
 The Greenhouse Gas Protocol, Revised edition, 2004.
 Interviews met directie, MT-leden.
 Input van medewerkers door werkbezoeken KAM-coördinator.
 Duurzaamheidsverslag van ketenpartner.
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APPENDIX BEELDMATERIAAL
Mobiele betoncentrale Harlingen (artikel op de volgende pagina)
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Spaansen in actie in Harlingen t.b.v. de N31

Materieel dat wordt toegepast bij het project N31 te harlingen
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Materieel dat wordt toegepast bij het project N31 te harlingen

Nieuwe Sennebogen kraan Enkhuizen/IJmuiden
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De eerste auto met een stalen bak van leverancier Rojo
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