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Energiebeleidsverklaring
De zorg voor het milieu vormt een belangrijk speerpunt voor de uitvoering van ons beleid. Jelle Bijlsma B.V. hecht dan ook niet alleen
grote waarde aan verbetering van de duurzaamheid van de dienstverlening en onze producten, maar ook aan de vermindering van
de CO2-emissie op alle bedrijfsonderdelen. Het CO2-Prestatieladder certificaat geeft ons de gelegenheid om ook aan de buitenwereld
onze inzet op het gebied van de reductie van de CO2-emissie te laten zien.
Jelle Bijlsma B.V. wil zich graag ontwikkelen op het gebied van duurzame energie, energiereductie en het verminderen van de CO2emissie. Ons nieuwe energie-efficiënte beleid zal zich meer richten op deze aspecten, gezien onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu, het welzijn van onze medemens en de welstand.
Door middel van de volgende acties zet Jelle Bijlsma zich in op strategisch niveau:
1.

Het ontwikkelen van milieuverantwoorde en innovatieve (uitvoeringen van) projecten.

2.

Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling door passende product- en productieontwikkeling en materieelgebruik.

3.

Het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Op operationeel niveau door:
1.

Zorgen dat deze beleidsverklaring inzichtelijk is voor elke medewerker.

2.

De medewerkers te motiveren om nog milieu- en energiebewuster te werken.

3.

De milieu- en energieprestaties meten en tweemaal per jaar de voortgang rapporteren.

4.

Streven naar continue verbetering op het gebied van energie-efficiëntie, waarbij het voldoen aan de wet- en regelgeving in
het kader van een veilige en milieuverantwoorde bedrijfsvoering het uitgangspunt is.

Het energiebeleid bij Jelle Bijlsma B.V.:
Jelle Bijlsma B.V stelt zich ten doel om in het jaar 2018 de totale CO2-emissie (afgezet tegen het aantal fte’s) te reduceren ten
opzichte van het jaar 2013 in scope 1 met 7,5% en in scope 2 met 22,5%. Deze doelstelling hebben we in 2015 behaald en voor
2016 lijken we ook op de goede weg te zijn! In 2018 hopen we deze doelstelling te continueren. Tegen die tijd zullen we nagaan of
het nodig is om een nieuwe doelstelling te formuleren. We hopen de reductie in scope 1 onder meer te bereiken door nog meer
emissiearme milieuvriendelijke machines aan te schaffen. Voor wat betreft scope 3 hebben we als doelstelling om in 2020 binnen de
keten afvalverwerking bij het onderhoud van watergangen 20% meer CO 2-emissie te vermijden. Daarnaast willen we de CO2 die
vrijkomt bij de PVC producten die wij gebruiken bekijken. inmiddels is onze Jelle Bijlsma-app bij iedereen in gebruik en zal het
komende jaar de laatste fase worden ingevoerd waarmee we het brandstofverbruik van onze machines real-time kunnen volgen.
Daarnaast zal ook het onderzoek naar alternatieve brandstoffen voor het materieel of de voertuigen worden voortgezet. Namens de
directie is er binnen Jelle Bijlsma B.V. een beleidsadviseur aangesteld om de beleidsuitvoering met betrekking tot milieu en innovaties
te borgen en te bewaken. De beleidsadviseur zal periodiek verslag aan de directie uitbrengen betreffende de voortgang over
energiereductie en de daaromtrent voorgestelde aanpassingen. Indien nodig zal zij voorstellen om het beleid hierop aan te passen.
Jelle Bijlsma B.V. neemt sinds 2014 deel aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal waarbij we onderdeel uitmaken van de
werkgroepen “brandstofverbruik bedrijfsmiddelen groot”. Met onze deelname aan Nederland CO2 Neutraal en als voorzitter van
Cumela Friesland en EVO Noord Nederland hoop ik ook in de branche op zoek te gaan naar mooie (keten-) initiatieven om de CO2emissie te kunnen beperken.

J.C. Bijlsma, Directeur

www.jellebijlsma.nl
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