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1 | Inleiding  
Transdev Nederland is één van de grootste mobiliteitsbedrijven van Nederland. De organisatie 

is actief onder bekende merken als Connexxion, Hermes en Witte Kruis. Voor Transdev 

Nederland zijn de opdrachtgevers voornamelijk provincies en andere overheden. Binnen 

verschillende onderdelen van de organisatie zijn er regelmatig aanbestedingen, waarbij 

duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt. Een voorbeeld hiervan is de CO2-

Prestatieladder. Met deze CO2-Prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd en gestimuleerd 

om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een organisatie zich inspant 

om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht. 

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de ISO 14064-1 norm en 

daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie. 

B. CO2-reductie 

De ambitie van de organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen. 

C. Transparantie 

De wijze waarop in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en 

reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  

(in sector of keten) om CO2 te reduceren. 

 

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt 

de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn 

gezet op alle invalshoeken van de ladder. 

In dit rapport wordt het beleid voor CO2-reductie samengevat. Onder andere wordt er een 

beschrijving van de organisatie gegeven, worden berekende emissies weergegeven. Ook zullen 

de maatregelen, doelstellingen en voortgang behandeld worden, evenals de participatie aan 

sector- en keteninitiatieven. 
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2 | CO2- en energiebeleid Transdev Nederland  
Transdev en haar bedrijfsonderdelen willen op een duurzame manier vervoersdiensten leveren 

en daarbij voldoen aan de milieu/duurzaamheidseisen en verwachtingen van haar 

(belangrijkste) stakeholders op milieugebied, waaronder de wet en regelgever, opdrachtgevers 

en de moederorganisatie. Naast de veiligheid en gezondheid van medewerkers, reizigers en 

derden staat behoud en bescherming van het milieu centraal.    

Om bovenstaande structureel en systematisch te borgen binnen de gehele organisatie en te 

streven naar continue verbetering van milieuprestaties is bij de meeste bedrijfsonderdelen een 

ISO 14001 gecertificeerd (milieu)managementsysteem geïmplementeerd, zijn 

stakeholderseisen op milieu/duurzaamheidsgebied op een rij gezet, milieurisico’s en kansen in 

kaart gebracht en worden jaarplannen met milieudoelstellingen ontwikkeld en gemonitord.  

Daarnaast wordt actief gewerkt aan minimalisering van de CO2-footprint, geborgd via een CO2-

Prestatieladder certificering.   

Omdat energie (verbruik grondstoffen en emissie van verbrandingsgassen) het belangrijkste 

en meest significante milieuaspect van de bedrijfsvoering betreft en omdat vele stakeholders 

eisen en wensen op energie/CO2-gebied hebben, is een separaat Energie/CO2 beleid ontwikkeld 

dat onderdeel uitmaakt van het totale milieubeleid.  Omdat gunningsvoordeel bij 

aanbestedingen verkregen kan worden en omdat met minimaal niveau 3 op de CO2-

Prestatieladder (PL) kan worden voldaan aan de wettelijke 4-jaarlijkse EED-energie audit 

verplichting, is besloten de CO2-PL methodiek (in feite een energie/CO2-managementsysteem) 

te hanteren als borgingsinstrument.   
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3 | CO2-doelstellingen  

De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar 

tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 

SCOPE 1 EN 2 DOELSTELLING TRANSDEV NEDERLAND 

Transdev Nederland wil in 2025 ten opzichte van 2019 70% minder CO2 uitstoten 

Bovengenoemde doelstellingen zijn absoluut. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de 

doelstellingen voor 2025 als volgt: 

In 2025 ten opzichte van het referentiejaar 2019 de CO2-uitstoot scope 1 van de totale footprint 

TD NL verminderen:  

1. OV  65%  

2. CTS   3%  

3. WK    1%  

In 2025 ten opzichte van het referentiejaar 2019 de CO2-uitstoot scope 2 van de totale footprint 

TD NL verminderen:  

1. OV   95%  

2. CTS    2%  

3. WK     1%  

In 2025 ten opzichte van het referentiejaar 2019 de CO2-uitstoot Business Travel van de totale 

footprint TD NL verminderen;  

1. OV   20%  

2. CTS   2%  
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4 | CO2-reductiemaatregelen 

CO2-Reductiemaatregelen Scope 1,2 of BT 

SCOPE 1 - Gasverbruik (vastgoed)   

OV   

Warmtepomp in plaats van Hr-Ketel en oude ketels Scope 1 

Isolatie van warmwaterleidingen Scope 1 

Toepassing van HR++ beglazing Scope 1 

Klimaatinstallatie jaarlijks opnieuw in laten stellen Scope 1 
Toepassing van loopdeuren in overheaddeuren Scope 1 

Vervangen niet geïsoleerde overheaddeuren door geïsoleerde Scope 1 

Toepassen weersafhankelijke buitentemperatuur gestuurde regeling CV Scope 1 

Stookinstallaties uit in periode mei-sept Scope 1 

Compressorwarmte nuttig gebruiken Scope 1 

Aanschaf energiezuinige klimaatapparatuur, outillages, gereedschappen Scope 1 

Digitale meters op vestigingen voor meer inzicht Scope 1 

Huurafspraken optimaliseren voor meer inzicht in gas Scope 1 

Witte Kruis   

Klimaatinstallatie jaarlijks opnieuw in laten stellen Scope 1 

Warmtepomp in plaats van Hr-Ketel en oude ketels Scope 1 

Isolatie van warmwaterleidingen Scope 1 

Toepassing van HR++ beglazing Scope 1 

Toepassing van loopdeuren in overheaddeuren Scope 1 

Vervangen niet geïsoleerde overheaddeuren door geïsoleerde Scope 1 

Digitale meters op vestigingen voor meer inzicht Scope 1 

Huurafspraken optimaliseren voor meer inzicht in gas Scope 1 

Taxi   

Toepassen energiezuinige Cv-ketel Scope 1 
Isolatie van wanden, daken en deuren Scope 1 

Klimaatinstallatie jaarlijks opnieuw in laten stellen Scope 1 

Isolatie van warmwaterleidingen Scope 1 

Isolatie van beglazing Scope 1 

SCOPE 1 - Gasverbruik - CNG (tractie)   

OV   

Monitoren en bijsturen rijgedrag chauffeurs Scope 1 

Chauffeurs periodiek trainen in het Nieuwe Rijden Scope 1 

Adequaat onderhoud voertuigen Scope 1 
Regelmatige controle bandenspanning Scope 1 

Gebruik energiezuinige banden Scope 1 

Bussen op CNG uitfaseren Scope 1 

SCOPE 1 - Brandstofverbruik   

OV   

Stimuleren carpooling Scope 1 

Stimuleren meer thuis werken Scope 1 

Optimalisatie routeplanning bussen Scope 1 

ZE (Elektrische/H2) auto's bij vervanging conventionele voertuigen Scope 1 
Uitfaseren fossiele brandstof bussen * Scope 1 

Beleid aanscherpen voor stimuleren elektrisch rijden personenauto's Scope 1 

Bijhouden verbruik en kilometerstanden per auto/bussen Scope 1 

Maandelijkse controle bandenspanning Scope 1 

Terugkoppeling rijgedrag intructeurs/mentors Scope 1 

Monitoren en bijsturen rijgedrag chauffeurs Scope 1 

Bandenspanning wordt 4x per jaar gecontroleerd door Roline Scope 1 

Mobiliteitsbudget (Leaseauto, NS businesscards, OV fiets) Scope 1 

Optimalisatie dienstregelingen en minimalisatie MAT-km's en POD-km's Scope 1 
Gewicht en brandstofverbruik voertuigen meegewogen bij aanschaf voertuigen Scope 1 

Gebruik energiezuinige banden Scope 1 

Beperken personenmobiliteit door thuis werken en teleconferencing Scope 1 

100% HVO-diesel voor kachels in bussen Scope 1 

Specificeren aanmening biodiesel concessie Zaanstad (20% aanmenging) Scope 1 

Witte Kruis   

Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's Scope 1 

Gewicht en brandstofverbruik voertuigen meegewogen bij aanschaf voertuigen Scope 1 

Ontwikkelingen elektrische auto's monitoren Scope 1 
Mobiliteitsbudget (Leaseauto, NS businesscards, OV fiets) Scope 1 

Optimalisatie routeplanning  Scope 1 
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Taxi   

Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's Scope 1 

Opleiding training Het Nieuwe Rijden Scope 1 

Uitfaseren fossiele brandstof voertuigen * Scope 1 

SCOPE 2 - Elektraverbruik (vastgoed en wagenpark)   

OV   

Ledverlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting inpandig Scope 2 

Ledverlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting buiten Scope 2 

Overstap naar 100 % (ver)groende stroom voor tractie voertuigen ipv biomassa Scope 2 

Plaatsen van zonnepanelen Scope 2 
Aanschaf energiezuinige apparatuur, outillages, gereedschappen Scope 2 

Reinigen of vervangen lichtkoepels stallingen, werkplaatsen Scope 2 

Noodverlichtingsarmaturen vervangen voor LED-armaturen Scope 2 

Plaatsen van bewegingssensoren in kantoren, magazijnen, stallingen Scope 2 

Plaatsen lichtintensiteitssensoren Scope 2 

Periodieke controle persluchtsystemen op lekkages Scope 2 

Toepassing tijdschakelaars op bv persluchtsystemen, verlichting, ventilatiesystemen Scope 2 

Toepassen frequentiegestuurde apparatuur (compressoren, ventilatoren) Scope 2 

Continuering gebruik thin Clients Scope 2 
Continuering gebruik kantoorapparatuur met slaapstanden Scope 2 

Timers, schakelaars op koffie-automaten Scope 2 

Koelingstemperatuur serverruimtes terugbrengen Scope 2 

Mogelijkheden elektrabesparing IT onderzoeken Scope 2 

Onderzoek naar uitbesteding servers in de cloud Scope 2 

Optimalisatie routeplanning elektrische bussen Scope 2 

Witte Kruis   

Plaatsen zonnepanelen Scope 2 

Ledverlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting inpandig Scope 2 
Ledverlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting buiten Scope 2 

Aanschaf energiezuinige apparatuur, outillages, gereedschappen Scope 2 

Noodverlichtingsarmaturen vervangen voor LED-armaturen Scope 2 

Plaatsen van bewegingssensoren in kantoren, magazijnen, stallingen Scope 2 

Plaatsen lichtintensiteitssensoren Scope 2 

Timers, schakelaars op koffieautomaten Scope 2 

Onderzoek naar laadfaciliteiten materialen in ambulances Scope 2 

Taxi   

Ledverlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting inpandig Scope 2 

Business travel - Reduceren zakelijke kilometers en OV-km's   

OV   

Toepassen van video en-of teleconferencing  BT 

Inzetten van een (elektrische) deelauto BT 

Introduceren van fietsplan BT 

Inzetten elektrische (deel)fietsen BT 

Treinreizens stimuleren ipv vliegreizen BT 

Mobiliteitsbudget (Leaseauto, NS businesscards, OV fiets) BT 

Beleid voor hybride werken BT 

Witte Kruis   

Mobiliteitsbudget (Leaseauto, NS businesscards, OV fiets) BT 

Introduceren van fietsplan BT 

Beleid voor hybride werken BT 

Toepassen van video en-of teleconferencing  BT 

Taxi   

Mobiliteitsbudget (Leaseauto, NS businesscards, OV fiets) BT 

Introduceren van fietsplan BT 

Beleid voor hybride werken BT 
Toepassen van video en-of teleconferencing  BT 

Organisatorische maatregelen   

Verbeteren volledigheid en betrouwbaarheid data door analyse   

Verkrijgen volledige en betrouwbare data door plaatsing meer digitale meters panden/faciliteiten   

Bundelen energie-CO2-eisen stakeholders en verwerken in systematiek brondocumenten   

Ontwikkelen en sturen energie/CO2-indicatoren (KPI's) op concessie-niveau   

Ontwikkelen en imnplementeren monitoringsplan   

Implementatie energie/CO2 managementsysteem   

Voorlichting en gedragsbeinvloeding door infobrochures, presentaties, publicaties   
Toolbox en/of presentatie CO2 beleid   

Kennis vergaren door cursussen, trainingen, beurzen, werkgroepen, platforms   

Kantine verduurzamen   

Toepassen van banden met vernieuwd loopvlak   

Onderzoek naar en ontwikkeling van energiezuinigere bandloopvlakken   
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5 | Deelname aan CO2- en energiereductie initiatieven 

5.1.1 Initiatief Platform Duurzaam OV en Spoor 

Het Platform Duurzaam OV en Spoor, waar Transdev Nederland deelnemer is van de 
stuurgroep, zet zich in voor een klimaatneutraal, energie-efficiënt OV en spoorsector in uiterlijk 
2050 door: 

1. Gezamenlijk invulling te geven aan de uitvoering van de Actieagenda Duurzame 
Brandstoffen uit het Nationale Energieakkoord voor het Spoor en OV. En een start 
voor de ‘CO2-visie 2050’ (duurzaam spoor) 

2. Een overzichtelijke organisatie te vormen van de `energie/CO2-keten', inclusief de 
eindgebruikers 

3. Eén aanspreekpunt te bieden voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 
Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel als het gaat om duurzaamheid 

4. Eén aanspreekpunt/loket te bieden voor alle initiatiefnemers op het gebied van 
duurzaamheid in de OV- en spoorsector 

5. Commitment op hoog niveau te organiseren vanuit de betrokken sector 

https://platformduurzaamovenspoor.nl/links-header-footer/artikel-baseline/ 

5.1.2 JIVE 2 

De algemene doelstelling van de JIVE-initiatieven bestaat erin de commercialisering van 

brandstofcelbussen te bevorderen door voertuigen en infrastructuur op grote schaal in te 
zetten, zodat tegen het einde van het project brandstofcelbussen commercieel levensvatbaar 
zijn voor bus vervoerders om ze zonder subsidie in hun wagenpark op te nemen, en lokale en 
nationale overheden zich gemachtigd voelen om regelgeving uit te vaardigen voor emissievrije 
aandrijving voor hun openbaarvervoersystemen. Transdev Nederland is in dit project onderdeel 
van het EU-project consortium. Algemene doelstellingen van de JIVE- en JIVE 2-projecten:  

 Grootschalige operationele vloten te valideren en verdere invoering aan te moedigen, 
door te laten zien dat brandstofcelbussen een levensvatbaar alternatief zijn voor 
openbaarvervoersinstanties, met dezelfde operationele flexibiliteit als dieselbussen 
maar zonder de schadelijke uitlaatemissies 

 De grootste waterstoftankstations in Europa in gebruik nemen en ze voor bijna 100% 

betrouwbaar laten functioneren 
 Demonstreren van routes om tot goedkope hernieuwbare waterstof te komen 
 Gegevens en beste praktijken uitwisselen om de invoering van de technologie te 

ondersteunen en de geschiktheid van brandstofcelbussen voor een bredere invoering 
aan te tonen 

 Inzet van 24 H2 bussen (15%) binnen Transdev Nederland, totaal 152 

brandstofcelbussen in 14 steden 
 Bussen ten minste drie jaar/ 150.000 km in bedrijf houden 
 Verdere grootschalige invoering stimuleren 

https://www.fuelcellbuses.eu/projects/jive-2 
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5.1.3 Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) 

Het werk van het H2Platform rond veiligheid wordt gedaan in het Waterstof Veiligheid Innovatie 
Programma (WVIP). Dit programma als H2Platform is samen met TKI Gas, industriële partijen, 

de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat geïnitieerd 
om ervoor te zorgen dat er duidelijke regels, voorschriften en handleidingen komen voor het 
klein- en grootschalig toepassen van waterstof in de samenleving. Er wordt nu samengewerkt 
met ruim 30 partijen waaronder het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), kennisinstituten, het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WVIP heeft als doelstelling de brede introductie van 

waterstof, als innovatieve en duurzame energiedrager, mogelijk te maken en te versnellen. Dat 
wordt gedaan door potentiële risico’s te identificeren en te adresseren, en risico’s te beheersen 
door het nemen van passende voorzorgsmaatregelen. Zo is het doel een brede, veilige 
introductie van waterstof mogelijk maken en versnellen. Transdev Nederland is in dit project 
onderdeel van het uitvoerende consortium. 

https://opwegmetwaterstof.nl/ons-werk-rond-veiligheid-wvip/ 

 

 

 

  

https://opwegmetwaterstof.nl/ons-werk-rond-veiligheid-wvip/
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Disclaimer & Colofon 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 

zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 

Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden, 

ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van 

de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist 

aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde 

winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 

toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan De Duurzame Adviseurs.   

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 

Ondertekening 

Auteur(s):    Lars Dijkstra, De Duurzame Adviseurs 
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Verantwoordelijke manager:  Wim Cotugno 
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