circulaire logistieke dienstverlening
DUURZAAMHEIDSUPDATE JULI 2021
Duurzaamheidsdoelstellingen UTS
In navolging op de geformuleerd roadmap ‘Circulaire Logistieke Dienstverlening’ vastgesteld in 2019 zet UTS stappen om
de gezamenlijk de duurzaamheidsambities te realiseren. In dat kader formuleren alle UTS vestigingen jaarlijks
duurzaamheidsdoelstellingen die worden gemonitord. Hieronder zijn de opgestelde duurzaamheidsdoelstellingen voor in
2021 in kaart gebracht evenals de status wat betreft de realisatie.

Monitoring CO2-uitstoot wagenpark
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UTS van Hoek
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Eind 2020 heeft UTS Nederland in samenwerking met PHI
Factory een tool ontwikkeld om de CO2-uitstoot van het UTS
wagenpark en de logistieke bewegingen in kaart te brengen
en te monitoren. Met deze tool kan gericht worden gestuurd
en gerapporteerd op de CO2-impact van de logistieke
bewegingen per vestiging maar ook per rit, voertuig en klant
(zie voorbeeldgrafiek). Na een pilot met 4 vestigingen is de
monitoring via de tool begin 2021 uitgerold over alle UTSvestigingen. Hiermee kan UTS sturen op haar
duurzaamheidsdoelstelling met betrekking tot het
wagenpark:
• Eind 2021 bestaat 25% van ons wagenpark uit emissieloze
voertuigen
• Eind 2021 bestaat ons wagenpark voor minder dan 5% uit
voertuigen met een label lager dan Euro 5
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Reeds gerealiseerd

Uitvoering project hergebruik hemelwater op
bedrijventerrein, uitbreiding met gevelvergroening
voor hittestress
Vervanging van diesel bestelbus voor een elektrische

Planning Q3

Uitbreiding meubelmanagement

Planning Q3

Besteld, levering Q3/Q4

UTS Van den Berg Aanschaf handymanbakfiets
& Van Egeraat

UTS Verkroost

LED verlichting boven op kantoor
Apparatuur om luchtkwaliteit te meten en monitoren

Planning Q3

Training veilig rijden en brandstofreductie
Mogelijkheden zonnepanelen verkennen met eigenaar Langere termijn i.v.m. wisseling
pand
eigenaar
Diesel vervangen door elektrische personenbus

2022

Aanschaf elektrische bestelbus

2022

Aanschaf Euro VI als vervanging Euro V
Aanschaf elektrische personenwagen voor verkoop
VW ID3
2 laadpalen op eigen terrein geïnstalleerd
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Vestiging
UTS Bernardt

Doelstelling 2021

Reeds gerealiseerd

Hospitality training: hoe brengen we onze WHY, inclusief Planning Q3/Q4
duurzaamheid, over naar de klant?
Fietsplan voor medewerkers
Planning Q3
Vervanging van de rest van de verlichting voor LED

Planning Q4

Uitbreiding initiatief kringloopdozen en oude meubels
particuliere verhuizingen naar kringloop
2 Euro III bussen vervangen door Euro VI bussen
Euro III vrachtwagen vervangen door Euro VI
vrachtwagen
UTS Hersevoort Voltooien vervangen verlichting voor LED
& UTS Grijpma Aanschaf elektrische handyman auto en bestelbus
UTS Abbink

UTS Van der
Geest

Planning Q3
Planning Q4

2 Euro IV vervangen door Euro VI

Laatste Euro IV weg in Q3, nu 2
elektrische wagens ingezet i.c.m. hub.
Hospitality training: hoe brengen we onze WHY, inclusief Planning Q3/Q4
duurzaamheid, over naar de klant?
Realiseren van zonnepanelen i.s.m. pandeigenaar
Uitgesteld, pas mogelijk na
vervanging dak
Aanschaf 2 elektrische personenwagens: Volkswagen ID4
I.s.m. Shell: plaatsing openbare laadinfrastructuur (6
normale laadpalen en 3 snelladers) terrein UTS Abbink
Aanschaf nieuwe elektrische Renault bakwagen

Planning Q3

Twee grotere wagens naar Euro VI. Eventueel een
kleinere wagen elektrisch.
Mogelijkheden voor inhuur elektrisch.

Besteld, levering Q3

Besteld, levering Q3/Q4

LED lichten in opslag

UTS Van der
Lee/Cors

Vervanging door LED op kantoor voltooien, in gesprek
met eigenaar over LED verlichting loods
Hospitality training: hoe brengen we onze WHY, inclusief Planning Q3/Q4
duurzaamheid, over naar de klant?
Elektrische kleppenbus aanschaffen (kleine, 15-kuub
Bestelling Q3
vrachtwagen)
Elektrische personenbus aanschaffen
Bestelling Q3
Elektrische bestelbus aanschaffen

Bestelling Q3

LED in loods en zonnepanelen op dak; in gesprek over
met eigenaar pand
Mobile Mover invoeren

Planning Q3
Planning Q4

Ketenverantwoordelijkheid
Naast de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering werken de vestigingen en UTS Nederland ook samen aan het
verduurzamen van de keten. Zo zijn we in gesprek met onze ketenpartners Roldorent en Smurfit Kappa om in kaart te
brengen hoe ze bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en hoe we samen verder kunnen ontwikkelen om CO 2uitstoot te minimaliseren en waardebehoud van materialen te realiseren. Daarnaast inventariseren we de mogelijkheden
voor circulaire bedrijfskleding voor alle vestigingen.

