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CO2 prestatieladder

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 
2022 in kaart gebracht evenals de status wat betreft de realisatie. 

Duurzaamheidsdoelstellingen

UTS is vanaf 2021 gecertificeerd op de CO2-presatieladder 
niveau 3. Om verder te verduurzamen en in de toekomst te 
certificeren voor niveau 4 is UTS in 2022 o.a. overgestapt 
naar het monitoren van CO2-uitstoot van onze logistiek in 
samenwerking met BigMile. 

Met BigMile krijgen we inzicht in onze overkoepelende CO2-
uitstoot en kunnen we daarnaast diepere analyses maken 
over klanten, subcontractors, periodes en zendingen 
specifiek. UTS automatiseert hiermee het maken van CO2-
rapportages volgens een gestandaardiseerde methode. 
Bovendien kunnen we op basis van deze analyses gerichter 
sturen op het verminderen van onze logistieke CO2-uitstoot.  

BigMile is een gecertificeerde oplossing. Dat betekent dat als 
de input is goedgekeurd door accountants, de output ook 
automatisch is goedgekeurd. 

Verder hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd: 

Vestiging Doelstelling 2022 Reeds gerealiseerd

UTS van Hoek

Snellader op eigen terrein Offerte binnen, niet direct nodig

Elektrische grotere bestelwagen, kleppen bus (4 
ton, Aanschafsubsidie Zero-Emissie) vervanging 
Euro V (Q4)

Offerte binnen, aanschafsubsidie niet 
mogelijk, wacht op 2de offerte

Inventarisatie grotere vrachtwagen incl. 
inventarisatie benodigde laadcapaciteit

2023

Euro III vervangen voor Euro VI (Q2) Levering medio oktober 2022

Restafval verminderen door verder uitsplitsen 
afvalstromen (begonnen PMD en piepschuim)

Loopt, restafval frequentie gehalveerd, 
zoekende naar oplossingen voor 
noppenfolie

Tochtsluizen + vervanging lichtkoepels in het pand 
om energie te besparen (Q2)

Lichtkoepels vervangen, tochtsluis nog 
niet af

Warmwaterboiler vervangen door een 
doorstroomapparaat

Planning Q4 2022

LED verlichting + vervanging armaturen in laatste 
loods

Planning Q4 2022 

Inventarisatie mogelijkheden Werk in Zicht, inzet 
SROI vanuit Gemeente Groningen

Kennismaking in juli, vervolg in 
september 2022

UTS Van den Berg

Vervanging voertuigen naar Euro VI 2 vrachtwagens vervangen

PMO medewerkers aangeboden, afwachting richtlijn ARBO

Fit-to-Go vanuit Essers

Verbeteren retourproces verhuisdozen Pending i.o.m. Smurfit

• CO2-reductie van 78% in 2022 
t.o.v. van basisjaar 2007.

• 12% reduceren dieselverbruik: 
in 2022 t.o.v. 2020

• Gebruik groene stroom en 
groen gas van Nederlandse 
oorsprong
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Vestiging Doelstelling 2022 Reeds gerealiseerd

UTS Van Egeraat

Onderzoek naar verduurzamen wagenpark, 
zonnepanelen en duurzame bedrijfskleding

Loopt nog

Fit-to-Go vanuit Essers o.a. Spartacus Run 11/09

Samenwerking opgestart met Frisse Start in verband 
met inzet SR

PMO medewerkers

UTS Verkroost

1 elektrische vrachtwagen (vervanging Euro V)

Diesel vervangen door elektrische personenbus Besteld, levering Q4 2022

1 snellader + 1 laadpaal op terrein
Uitgesteld, wel nieuwe 22KW voor 
nieuwe vrachtwagen en bus

Zelforganiserende organisatie inrichten, van functies 
naar rollen onder leiding van externe coach

In gesprek met Plurijn, inzet van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben een aantal 
mensen opgeleid tot interne verhuizer

Planning Q4 2022

Samenwerking met het Werkbedrijf

Jaarlijks 5 goede doelen, dit jaar weer oppakken met 
afdeling oncologie Radboud

1) Vrienden CWZ, 2) Stichting Koprol, 
3) Vrienden van Alde Steeg, 4) 
Stamceldonorbank, 5) n.n.b.

Mogelijkheden verduurzaming verkennen met 
verhuurder naar aanloop van het nieuwe contract:
• Dak opnieuw bekleden incl. extra isolatie
• Zonnepanelen erop
• Eventueel opslag in eigen batterij

Dak vervanging planning Q4 2022

UTS Bernardt

Elektrische heftruck (Q2) Besteld, levering Q4

Elektrische handpalettruck (Q3) Besteld, levering Q4

Mogelijk elektrische vrachtwagen (Renault 
bakwagen) (Q4)

Oriënterend

Extra snellader (Q1)

Deel van het dak zonnepanelen Offerteaanvragen lopen

Hospitality training (3 keer in 2022) 2de sessie in september

Afronding vervanging LED verlichting Planning Q4

Nieuwe Euro VI vrachtwagens i.p.v. Euro V (2023) Besteld, levering Q4

UTS Hersevoort

Elektrische handyman en bestelbus (Q2) Offerte stadium

Benefiet evenement 24 uur lopen tegen kanker

Nieuwe vrachtwagen met aanhanger (Euro VI) 
vervangt oudere wagen (nog 1 Euro V)

Elektrische heftruck
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Ketenverantwoordelijkheid

Naast de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering werken de vestigingen en UTS Nederland ook samen met 
ketenpartners en opdrachtgevers aan het verduurzamen van de keten. Zo hebben we deelgenomen aan Circo Tracks van 
de Rijksoverheid en organiseren we in 2023 een nieuwe ketenpartnersessie. Zo werken we samen aan het minimaliseren 
van CO2-uitstoot en proberen we waardebehoud van materialen te realiseren. 

Vestiging Doelstelling 2022 Reeds gerealiseerd

UTS Abbink

Eventueel extra elektrische wagen bij goedkeuring 
opdracht Tweede Kamer

Nog niet besteld

Alles wat vervangen wordt personenauto’s zero-
emissie

Doorlopend, momenteel 4 EV in 
gebruik, 5e is besteld

Wagenpark elektrisch eind 2022:
3 x grote elektrische vrachtwagen
2 x kleine elektrische vrachtwagen

1e geleverd, 2e onderweg

Energie 100% Nederlandse bodem Pending nieuw energiecontract

Pilot bedrijfskleding: veiligheidsschoenen van PET-
flessen

WHY training (Q1) Vervolg gepland

UTS Van der Geest

Elektrische wagen aanschaffen, Sprinter model (Q4) Planning Q4 2022

Elektrische palletwagen (Q1)

Fitnessruimte inrichten

UTS Van der Lee / 
Cors de Jongh

LED verlichting in loods (afgerond Q4) Planning Q4 2022

Mogelijkheid zonnepanelen nieuw huurcontract In onderhandeling met verhuurder

Mobile Mover 2023

Warehousemanagement systeem inrichten Planning Q4 2022

Levering 2 elektrische kleppenbussen (Q3) Planning Q4 2022

Bestellen 2 extra elektrische kleppenbussen (22/23) 2023

Laadpalen op terrein of naastgelegen terrein Bezig met energieleverancier

Hospitality training (Q3/Q4) Planning Q4 2022

Levering elektrische personenauto/busje (Q2)

2 auto’s gebruik biobrandstof Uitgezocht, maar niet voor gekozen

WeCycle proces inrichten

Samenwerkingsverband logistieke partner hergebruik 
meubilair
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