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1. INLEIDING 

1.1 Beschrijving organisatie 

Onze organisatie bestaat uit de volgende besloten vennootschappen: 
- Jelle Bijlsma Beheer BV; 
- Jelle Bijlsma BV 
- TNF BV (Transportbedrijf Noord-Friesland) 
- Van Assen BV. 
 

Begin april 2014 zijn de bovenste drie genoemde vennootschappen gecertificeerd voor 
niveau 3 op de CO2 prestatieladder. Gedurende het certificeringsproces is eind maart 2014 
Van Assen BV overgenomen, een sloop- en recyclingbedrijf. De gegevens van Van Assen 
BV zijn niet meegenomen in de certificering voor niveau 3, aangezien de gegevens zijn 
gebaseerd op de uitstootcijfers van voor de overname, te weten geheel 2013. Hoewel Van 
Assen BV thans wel tot de organisatorische grens van Jelle Bijlsma BV behoort, zal in deze 
rapportage de uitstoot van Van Assen BV niet geheel worden meegenomen. Een toelichting 
hierop vindt u onder hoofdstuk 2.2 afbakening. De structuur wordt duidelijk zichtbaar in het 
onderstaande organogram: 
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100% 

 

 

 

 

Daar waar in deze voortgangsrapportage wordt gesproken over “Jelle Bijlsma” worden de 

vier bovengenoemde besloten vennootschappen tezamen bedoeld. 

1.2 Eindverantwoordelijke personen 

De gegevens die in de onderhavige rapportage aan bod komen zijn verzameld door de 
administratie en de directie. Vervolgens zijn de gegevens gebundeld en nader uitgewerkt 
door M. van Eijk, werkzaam als beleidsadviseur van Jelle Bijlsma. Eindverantwoordelijke 
personen voor hetgeen in deze rapportage is uitgewerkt zijn de bestuurders van Jelle Bijlsma 
Beheer BV. 
 

Jelle Bijlsma Beheer B.V. 

Jelle Bijlsma B.V. 
TNF B.V. 

 

Van Assen B.V. 
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1.3 Periode en interval van de rapportage 

Deze voortgangsrapportage beschrijft het energieverbruik en de CO2 uitstoot van Jelle 
Bijlsma over het gehele jaar 2014. Deze rapportage is enige maanden na het eindigen van 
de rapportageperiode gemaakt, aangezien alle benodigde cijfers en gegevens niet eerder 
beschikbaar zijn. 
 
De rapportage bevat een analyse van de CO2 emissies over januari 2014 tot en met 
december 2014 en een trendanalyse waarin een vergelijking wordt gemaakt met het 
basisjaar 2013. De vergelijking wordt gedaan op basis van CO2 uitstoot per FTE. 
Om een vergelijking per FTE te kunnen maken is het aantal FTE voor heel 2014 vastgesteld. 
Het aantal FTE is 58,49.1  
 

1.4 Inhoud en vereisten van de voortgangsrapportage 

Op grond van de bepalingen 3.C.1 van het handboek bestaat voor de gecertificeerde 
bedrijven de verplichting om structureel intern en extern te communiceren over de CO2 
footprint (scope 1 en 2) en de kwantitatieve reductiedoelstellingen van het bedrijf en de 
maatregelen in projecten waarop CO2 gerelateerd gunningvoordeel is verkregen. De 
communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf 
en de hierboven genoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie 
betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten. 
In de eerste helft van 2014 zijn er geen projecten geweest waarop CO2 gerelateerd 
gunningvoordeel is verkregen, in de tweede helft van 2014 is er één project geweest. De 
communicatie heeft betrekking op de algehele projectenportefeuille. 
In de communicatie dient inzichtelijk te worden gemaakt aan welke initiatieven het bedrijf 
deelneemt en op welke wijze (2.D, 3.D.1 het publiekelijk uitdragen van het initiatief). De 
gecommuniceerde informatie dient bovendien vergelijkbaar te zijn met de eerder verstrekte 
informatie. Indien het de voortgang van de realisatie van een eis inzake scope 1 en 2 betreft, 
dienen beide scopes te worden behandeld en dient er inzicht te worden gegeven in de 
werkelijke voortgang. De carbon footprint en de kwantitatieve reductiedoelstellingen dienen 
vervolgens gepubliceerd te worden op de website van het bedrijf. 
 

1.5 Huidige energiebeleid 

In de energiebeleidsverklaring heeft Jelle Bijlsma kenbaar gemaakt zich graag te willen 
ontwikkelen op het gebied van duurzame energie, energiereductie en het verminderen van de 
CO2-emissie. Het energie-efficiënte beleid zal zich meer richten op deze aspecten, gezien de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van Jelle Bijlsma ten aanzien van het milieu, het welzijn 
van onze medemens en de welstand. Jelle Bijlsma ziet geen reden om haar energiebeleid aan 
te passen en wil doorgaan met haar energie-efficiënte beleid. Er worden regelmatig toolboxen 
gegeven, zo ook over de mogelijkheden voor werknemers om het brandstofverbruik te 
reduceren aangezien brandstof binnen Jelle Bijlsma de grootste veroorzaker is van CO2 
uitstoot. Op deze manier hopen we de werknemers zich bewust te laten worden van hun 
verbruik en daarmee gepaard gaande CO2 uitstoot. Bovendien wordt er op een vastgelegd 
moment (namelijk het moment waarop de toolbox wordt gehouden) aandacht aan besteed en 
worden de werknemers zo individueel gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de reductie 
van CO2 uitstoot. 
 

                                                           
1 Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de 
personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek van 38 uren. 
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1.6 NEN-ISO 14064 

Jelle Bijlsma conformeert zich aan de richtlijnen van de NEN-ISO 14064 en verklaart tevens 
dat deze voortgangsrapportage is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen volgens 
NEN-ISO 14064. 
 

1.7 Directieverklaring 

De directie verklaart dat bij het opstellen van het rapport is getracht zo nauwkeurig mogelijk 
de CO2-emissie te bepalen. De gegevens die zijn gerapporteerd zijn kritisch geverifieerd en 
gecontroleerd, waardoor een zekere mate van nauwkeurigheid is vastgesteld. 
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2. METHODE EN AFBAKENING 

2.1 Methode 

Deze rapportage is opgesteld conform de NEN-ISO 14064-1. Hierin worden verschillende 

types van CO2 emissies onderscheiden. Deze emissies zijn onderverdeeld in drie scopes, 

namelijk (tevens in het figuur hieronder weergegeven): 

Scope 1, de directe CO2 emissies. Dit zijn de directe emissies door de eigen organisatie, 
zoals emissies door het eigen wagenpark. 
Scope 2, de indirecte CO2 emissies. Dit zijn de indirecte emissies die ontstaan door 
opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt. Ook ‘Business air travel’ en ‘Personal 
cars for business air travel’ behoren tot scope 2. 
Scope 3, de overige indirecte CO2 emissies. Dit zijn de overige indirecte CO2 emissies die 
een gevolg zijn van de activiteiten van de organisatie, maar voortkomen uit bronnen die geen 
eigendom zijn van de organisatie, noch beheerd worden door de organisatie. 
 

 
Aangezien Jelle Bijlsma zich wil certificeren voor de CO2 prestatieladder op niveau 5, worden 
in deze voortgangsrapportage de scopes 1, 2 en 3 behandeld. Deze voortgangsrapportage is 
in overeenstemming met de bepaling van het handboek 2.2. van de CO2 prestatieladder 
opgesteld. 

2.2 Afbakening 

Uitgezonderd 
-Elektriciteit en gas van Van Assen BV 
Aangezien het bedrijf Van Assen BV pas sinds april 2014 tot Jelle Bijlsma behoort, was 
tijdens het opstellen van de voortgangsrapportage over het eerste halfjaar van 2014 nog niet 
duidelijk hoeveel elektriciteit en gas (op jaarbasis) er in het pand aan de Westkern te 
Kootsterstille werd verbruikt wegens ontbrekende (begin)gegevens. Het jaarverbruik wordt 
thans geschat op 4200 Kwh en 780 m3 gas. Hiermee staat vast dat het een zeer gering 
percentage is van de gehele CO2-uitstoot van Jelle Bijlsma (hierbij wordt tevens een beroep 
gedaan op het zogenaamde materialiteitsprincipe waarnaar in het handboek in de toelichting 
op 2.A.1 wordt verwezen). Hoewel het een zeer gering percentage betreft van de totale 
uitstoot van Jelle Bijlsma, zijn we per maart 2015 overgestapt naar een groene 
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energieleverancier met certiq-certificaat. Vanaf volgend jaar zullen tevens energie en gas 
van Van Assen BV worden meegenomen in onze voortgangsrapportages. De door Van 
Assen BV verbruikte diesel (en benzine) wordt wel meegenomen in de onderhavige 
voortgangsrapportage. 
 
-Koel- en koudemiddelen 
Jelle Bijlsma heeft ervoor gekozen om de koel- en koudemiddelen niet op te nemen in de 
rapportage overeenkomstig Bijlage C onder 6.3 van de prestatieladder. 
 
Niet voorkomende CO2-emissies 
Binnen Jelle Bijlsma wordt geen gas gebruikt voor de verwarming van gebouwen of voor het 
wagenpark. Tevens is er geen acetyleen en propaan gebruikt als lasgas. Voorts wordt er 
geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer en vliegreizen. 
 
Afwijking 
Voor wat betreft het energieverbruik van Jelle Bijlsma (panden in Giekerk) is gebruik 
gemaakt van de meterstanden opgenomen op 19 januari 2015 en de meterstanden vermeld 
op de jaarnota van 2013, opgenomen per datum 11 januari 2014. Aldus is getracht te komen 
tot een zo reëel mogelijk verbruik van energie gedurende een half jaar. Aangezien het zeer 
geringe percentage van de CO2 uitstoot door energieverbruik in het geheel, is deze mogelijke 
afwijking verwaarloosbaar. 
 
Onzekerheden 
Binnen Jelle Bijlsma wordt het exacte gebruik van diesel en benzine per bedrijfsmiddel niet 
gemonitord, waardoor het verbruik van diesel en benzine is gebaseerd op de rekeningen van 
de leverancier. Aangezien de tanks met grote hoeveelheden tegelijk worden gevuld, doch 
niet verbruikt, is hier een onzekerheid aanwezig. Hoewel deze onzekerheid potentieel groot 
is, steekt deze echter schril af tegen de grootste onzekerheid, namelijk het hebben van werk 
en projecten. Het hebben van werk en projecten is afhankelijk van aanbestedingen. Eén van 
de manieren van Jelle Bijlsma om ervoor te zorgen dat er werk is en projecten binnen 
worden gehaald, is door zich onder andere te certificeren voor niveau 5 op de CO2 
prestatieladder. Vanaf januari 2015 worden de getankte liters brandstof per voertuig en per 
project bijgehouden, waardoor we volgend jaar een beter beeld hopen te verkrijgen van het 
brandstofverbruik. 
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3. DOELSTELLINGEN, RESULTATEN, MAATREGELEN EN INITIATIEVEN 

3.1 Reductiedoelstellingen 2013 

In de energiebeleidsverklaring zijn door Jelle Bijlsma voor het jaar 2014 een aantal 
doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het reduceren van de CO2-uitstoot. In de 
energiebeleidsverklaring is opgenomen:  
 
“Jelle Bijlsma B.V heeft zich ten doel gesteld om in het jaar 2018 de totale CO2-emissie te 
reduceren ten opzichte van het jaar 2013 met 4,9%, in scope 1 met 3,7% en in scope 2 met 
97%. De reductie in scope 2 van 97% hopen we te behalen doordat we zijn overgestapt op 
groene stroom. Ook zal tot 2018 worden onderzocht op welke manieren het energieverbruik 
omlaag kan worden gebracht en of er alternatieve brandstoffen voor het materieel of de 
voertuigen gebruikt kunnen worden.” 
 
In de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2014 is nagegaan of we op de juiste 
weg waren en of we onze doelstellingen zouden behalen. Dit leek toen het geval te zijn. 
Derhalve zijn in het tweede half jaar geen maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen alsnog zouden worden behaald. 
 
Het doel van deze voortgangsrapportage is derhalve het verkrijgen van inzicht in onze CO2- 
uitstoot tot nog toe en of het wellicht noodzakelijk is (ofwel aanbeveling verdient) om 
maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot te beperken. 
 
Niveau 5 CO2 prestatieladder 
Een andere doelstelling die ook reeds in ons communicatieplan van april 2014 stond vermeld 
is dat Jelle Bijlsma graag wilde klimmen op de CO2 prestatieladder. Om dit te bereiken 
dienden we nog meer inzicht te verkrijgen en zijn we overgegaan tot nadere inventarisatie 
van de CO2 emissies binnen scope 3 en het voldoen aan de vereisten zoals geformuleerd in 
het handboek. Binnen Jelle Bijlsma is hier enige tijd hard aan gewerkt met resultaat: per 18 
maart 2015 zijn we gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder. 
 
Gebleken is dat de hierboven gemelde reductiedoelstelling niet compleet is. Derhalve is er in 
de voortgangsrapportage over het eerste halfjaar van 2014 een aanvullende doelstelling 
geformuleerd, welke dient te gelden als de enige échte reductiedoelstelling. Deze 
aanvullende reductiedoelstelling zal onder 3.4 nader uiteen worden gezet. 
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3.2 Resultaten 

3.2.1 Carbon Footprint 20142 

 
De resultaten van 2014 kunnen het beste worden weergegeven in een excel-bestand met 
bijbehorende cirkelgrafieken.  
 
 

geheel 2014 eenheid 
conversiefactor 
kgCO2 hoeveelheid 

totaal 
emissie 
ton CO2 

percentage 
van eigen 
scope  

percentage scope 1 
en 2 samen 

Scope 1 (ingekochte 
brandstoffen)       

Diesel liter 3,135 698002 2188,24 97,72 96,97 

Benzine liter 2,78 16736 46,53 2,08 2,06 

Aspen liter 2,695 1655 4,46 0,20 0,20 

overige energiedragers      

protegon m3 0,365 43,6 0,02 0,00 0,00 

       

Totaal scope 1     2239,24 100,00  

       

Scope 2 
(energieverbruik)       

Elektriciteit kantoor 
en loods 

Kwh 
(groen) 0,15 52301 7,85 45,39 0,35 

  
Kwh 
(grijs) 0,455 15809 7,19 41,62 0,32 

totaal elektriciteit Kwh          15,04 87,01 0,67 

Zakelijk verkeer privé auto's     

gedeclareerde 
kilometers km 0,215 10438 2,24 12,99 0,10 

       

Totaal scope 2     17,28 100,00 100,00 

       

totaal scope 1 en 2     2256,52   

       

kantoor       17,28     

projecten       2239,24     

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 De gegevens die zijn verwerkt in de carbon footprint zijn niet extern geverifieerd. 
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3.2.2 Energiestromen 2014 

Energiestromen 2014 CO2 uitstoot in ton 

    

Diesel 2188,24 

Benzine 46,53 

Aspen 4,46 

Protegon 0,02 

elektra 15,04 

zakelijke km kantoorpersoneel 2,24 

Totale emissie 2239,24 

 

 
 

3.2.3 Onderscheid kantoor en projecten 2014 

 

  ton CO2 

kantoor 17,28 

projecten 2239,24 

totaal 2256,52 

 
 

 

Diesel
97%

Benzine
2%

Aspen
0%

Protegon
0%

elektra
1%

zakelijke km 
kantoorpersoneel

0%

kantoor
1%

projecten
99%
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3.2.4 Scope 3: indirecte emissies 2014 

 
Aangezien Jelle Bijlsma BV is gestegen op de CO2 prestatieladder naar niveau 5 heeft zij 

haar meest materiële emissies uit scope 3 in kaart gebracht. In de tabel3 hieronder worden 

de emissies geïdentificeerd en op grove wijze gekwantificeerd. Er is een duidelijke rangorde 

gemaakt van de meest materiële scope 3 emissiebronnen die tezamen de grootste (namelijk 

70 tot 80 %) bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies van Jelle Bijlsma. De Corporate 

Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard geeft de criteria voor bepaling 

van de materialiteit van emissies: omvang, invloed, risico, kritisch voor stakeholders, 

outsourcing, overige. Op basis van deze rangorde dient te worden vastgesteld op welke 

scope 3 emissies gereduceerd zal worden. 

 Aanwezig  

binnen de  

keten. 

Is 

afgedekt 

in scope 

1 en/of 2 

Project-

gerelateerd 

Omvang 

in ton 

CO2/jr 

Beïnvloed- 

baarheid 

(J, Matig, 

N) 

Ranking 

Upstream Scope 3 Emissions        

1. Purchased Goods & Services - 

Ingekochte goederen incl. transport 

Ja Nee Ja 3410 Nee 1 

2. Capital Goods – (Materieel, 

machines, voertuigen, enz) 

Nee - -  - - 

3. Fuel- and Energy- Related 

Activities Not Included in Scope 1 

or 2 – ketenuitstoot Electra en 

brandstof incl. transport 

Ja Ja Ja - Matig  

4. Transportation & Distribution 

(Upstream) – transport externe 

vervoerders (inb, outb of tussen 

vestigingen) 

Ja Nee Ja 66  - 3 

5. Waste Generated in Operations  

– Afval 

Ja Nee Ja 788 Ja 2 

6. Business Travel - Zakelijk 

verkeer OV evt incl. verblijf 

Nee - - - - - 

7. Employee Commuting -Woon-

werk verkeer 

Ja Nee Gedeeltelijk 52 Ja 4 

8. Leased Assets – Geleaset 

materieel 

Nee - -  - - 

Downstream Scope 3 Emissions        

9. Transportation & Distribution 

Sold Goods (Downstream) - Niet 

Nee - - - - - 

                                                           
3 De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 1 tot en met 4 behorende bij het document 
4.A.1_1 Scope 3 analyse Jelle Bijlsma. 
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betaald door bedrijf incl. uitstoot 

verkoop en opslag.  

10. Processing of Sold Products - 

Verwerken van verkochte goederen 

(half-fabrikaten) 

Nee - - - - - 

11. Use of Sold Products - Gebruik 

van verkochte goederen  

Nee - - - - - 

12. End-of-Life Treatment of Sold 

Products  

Verwerking verkochte goederen 

(einde van de levensduur) 

Nee - - - - - 

13. Leased Assets (Downstream) – 

Goederen die geleased worden aan 

derden. 

Ja Ja Ja - Matig - 

14. Franchises – Uitstoot van 

franchisers 

Nee - - - - - 

15. Investments – Investeringen Nee - - - - - 

 
Meest materiële scope 3 emissies: 
 

1. Purchased Goods & Services - Ingekochte goederen en diensten: 3410 ton CO2 
2. Waste generated in Operations – Afval: 788 ton CO2 
3. Transportation & Distribution- transport externe vervoerders: 66 ton CO2 
4. Employee Commuting- Woon-werkverkeer: 52 ton CO2 

 
Op basis van de rangorde is op basis van omvang en invloed besloten om een ketenanalyse 
voor het afval te maken. Om de waarde van de analyse te staven is deze opgesteld door een 
gerenommeerd en onafhankelijk kennisinstituut.  
 

3.2.5 Reductiedoelstelling scope 3 emissies 

 
Voor wat betreft de reductiemaatregelen zal Jelle Bijlsma zich richten op haar twee meest 
materiële scope 3 emissies: 

1. Ingekochte goederen en diensten 
2. Afval 

Uit de opgestelde ketenanalyse betreffende afval blijkt dat er op dit punt nog een vergroting 
van de vermeden CO2 uitstoot is te behalen, door het afval niet te composteren maar te 
vergisten. Bij het vergisting wordt biogas verkregen. Dit gas bestaat uit methaan en 
koolstofdioxide en is na opwerking geschikt om te gebruiken in transportmiddelen. Als 
uitgangspunt kan de vermeden CO2-emissie als gevolg van dieselverbruik gehanteerd 
worden. Daarnaast levert het restproduct digestaat, welke gebruikt kan worden als meststof, 
net als bij composteren een stabiele koolstofopslag in de bodem op. Ook dit draagt bij aan 
de besparing van CO2 in de atmosfeer. Volgens onderzoek van Altera levert het vergisten 
een besparing op van 1402,7 ton CO2 per 10.000 ton materiaal.4 Op basis van de gegevens 
van Altera en de ketenanalyse wil Jelle Bijlsma B.V. in 2020 voor wat betreft het afval dat 
vrijkomt bij het onderhouden van de watergangen 20% meer CO2 vermijden ten opzichte van 

                                                           
4 Deze informatie is afkomstig uit de ketenanalyse. 
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het jaar 2014, met de kanttekening dat Jelle Bijlsma BV daarbij wel afhankelijk is van de 
medewerking van de opdrachtgevers. Om tot dit percentage te komen zal gedurende de 
komende vijf jaren ieder jaar een vergroting van de vermeden CO2 emissie betreffende het 
bij het onderhoud van de watergangen vrijkomende afval moeten optreden van 3,33%. 
 

 

 
Ook voor wat betreft de ingekochte goederen en diensten is Jelle Bijlsma in grote mate 
afhankelijk van haar opdrachtgevers. De mogelijkheden zijn hierdoor beperkt, mede doordat 
zo goedkoop mogelijk dient te worden ingekocht om onze concurrerende positie te 
behouden. 
 
Plan van aanpak maatregelen scope 3: 
Jelle Bijlsma is voor het daadwerkelijk overgaan tot composteren geheel afhankelijk van haar 
opdrachtgevers. Wij kunnen deze opdrachtgevers hierin helaas niet sturen. Jelle Bijlsma zal 
zij zich waar mogelijk inspannen en opdrachtgevers erop wijzen dat bij verwerking van het 
afval vergisten mogelijk CO2-vriendelijker is dan composteren. Indien mogelijk zal Jelle 
Bijlsma kiezen voor vergisting in plaats van voor compostering. Gezien de kosten die 
gepaard gaan met vergisting is het niet aan Jelle Bijlsma om dit te bepalen. Het is derhalve 
lastig om hier een plan van aanpak voor te schrijven, aangezien de opdrachtgever 
hieromtrent reeds in een eerder stadium bepaalt (bij de aanbesteding). 
 
Voor de inkoop van goederen en diensten zal Jelle Bijlsma zich inspannen om de 
opdrachtgevers ertoe te bewegen om de meer CO2-vriendelijke producten of diensten te 
verkiezen. Echter, ook hierbij spelen de kosten een bepalende rol.  
 
Hoe zit dat nu eigenlijk met composteren en vergisting? 5 
 
Algemeen deel compost versus vergisting 
Belangrijkste positieve effect van composteren is dat het compost veen kan vervangen. 
Vroeger werd gft6 gestort, maar als compost wordt het nuttig ingezet als structuurverbeteraar 
van de bodem. Compost wordt gebruikt in de akkerbouw en bij het beheer van tuinen en 
groen. Het stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het 
reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd 
met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten (veenvervanger in potgrond).  
 
Algemeen deel vergisting 
We kunnen het gft-afval nog beter benutten door vergistingsinstallaties met na-compostering 
te bouwen. Het gft-afval is namelijk ook een goede grondstof voor energie. Bij vergisting van 
gft komt circa 100 m3 biogas per ton gft vrij. Van dit biogas wordt dan 65 m3 groengas 
gemaakt, dat kan worden toegepast als transportbrandstof. De energie voor het vervoer 
wordt dan klimaatneutraal opgewekt, omdat de vrijgekomen CO2 onderdeel uitmaakt van de 
korte koolstofkringloop, de samenstelling in de atmosfeer verandert niet. Belangrijk is dat de 
hoeveelheid compost uit de installatie hier niet minder door wordt. Compost en CO2 laten 

                                                           
5 informatie hierna vermeld afkomstig van de website wikimobi.nl  

 
6 Groente-, tuin- en fruitafval 

Jaar Percentage daling tov 2014 van 
CO2 emissie door afval 
onderhoud watergangen  

2015 3,34 

2016 6,67 

2017 10 

2018 13,34 

2019 16,67 

2020 20 
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bloemen en planten, groente en fruit groeien. Er komen ook belangrijke schaarse nutriënten 
(voedingsstoffen voor planten) vrij.  

Vergistinginstallaties zijn er in verschillende uitvoeringen. Net als bij 
composteringsinstallaties wordt het gft-afval eerst geïnspecteerd en verlost van 
verontreinigingen en verhakseld. Na het vergistingsproces komt het vergiste materiaal vrij, 
dat ook wel digestaat wordt genoemd. Dit digestaat wordt droog geperst en vervolgens 
gecomposteerd. Na compostering worden metalen en plastic uit het digestaat verwijderd.  

Van de anderhalf miljoen ton gft-afval in Nederland wordt momenteel nog maar enkele 
procenten anaëroob verwerkt, maar er zijn steeds meer initiatieven. Het is ondertussen een 
bewezen techniek geworden. Naar verwachting zal binnen enkele jaren al het gft-afval in 
Nederland worden vergist met aanvullend na-compostering. 
 
De hoeveelheid vastgelegde CO2 per ton compost wordt als volgt bepaald op basis van 
gegevens van een composteringsbedrijf:  
-gft-compost bevat 150 kg C/ton ofwel 550 kg CO2/ton vers gewicht  
-Groencompost bevat 112 kg C/ ton ofwel 410 kg CO2/ton vers gewicht  
Men gaat ervan uit dat na één jaar 70% is omgezet in effectieve organische stof, dus resteert 
385 kg CO2 per ton gft-compost en 287 kg CO2/ton groencompost. Bij een afbraaksnelheid 
van 2% per jaar resteert er na 10 jaar 167 kg CO2 per ton gft-compost en 124 kg CO2 per ton 
groencompost. De US EPA (2002) heeft berekend dat 117,6 kg CO2-eq per ton compost is 
vastgelegd na 10 jaar. Na 100 jaar is 70,5 kg CO2-eq/ton compost vastgelegd (Bron: 
www.soilpedia.nl ). 

Bijna alle in Nederland gebouwde composteringsfabrieken verwerken het gft-afval in een 
aëroob proces, dat wil zeggen in zuurstofrijke omgeving. Daarbij moet men met ventilatoren 
geforceerd lucht toevoeren en warmte afvoeren. Dergelijke installaties verbruiken veel 
elektriciteit. Hierbij komt ook (weinig) methaan en lachgas vrij. Methaan is een 24 keer 
sterker broeikasgas dan CO2, lachgas (N2O) is 296 keer sterker. Volgens metingen van 
onderzoeksbureau Tauw bedragen de gewogen gemiddelde emissies van methaan en 
lachgas uit gft-compost 170 g CH4/ton en 70 g N2O/ton. Deze emissies komen overeen met 
25 kg CO2-eq per ton compost. Bron: www.gft-afval.nl  

Naast deze broeikasgasemissies uit compost tijdens de productie komen er ook 
broeikasgassen vrij door energieverbruik voor winning van het basismateriaal, transport in de 
keten, de compostering, aanwending/ onderwerken compost, en emissies van N2O en CO2 
bij het onderwerken van compost. Daarentegen worden er ook emissies vermeden door 
verminderd gebruik van (kunst)mest, pesticiden, veengrond en verminderde irrigatie. Tellen 
we al deze emissies op en strepen we deze weg tegen vermeden emissies dan is de netto 
balans van compost een vastlegging van 99-142 kg CO2-eq per ton compost. De totale 
vastlegging door 2 miljoen ton gft- en groencompost komt dan op 0,22 Mton CO2-eq. Bron: 
www.soilpedia.nl 7 

Door Jelle Bijlsma wordt geen gft- afval verwerkt, het gaat in ons geval dus alleen om 
groenafval. Uit hetgeen hierboven staat vermeld valt af te leiden dat het composteren van 
groenafval minder CO2 uitstoot oplevert dan wanneer er gft-afval wordt gecomposteerd 
(Groencompost bevat 112 kg C/ ton ofwel 410 kg CO2/ton vers gewicht). In hoeverre hiermee 
rekening is gehouden bij het opstellen van de ketenanalyse en de geschetste beperkingen 
van de CO2-uitstoot door over te gaan op vergisting in plaats van compostering is niet 

                                                           
7 http://wikimobi.nl/wiki/index.php?title=Composteren_versus_biovergisten:_de_broeikasbalans 
 

http://www.soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/PPS912%20Compost,%20Carbon%20en%20Credits/PPS912%20Eindrapport%20Compost%20Carbon%20Credits.pdf
http://www.gft-afval.nl/download/publicaties/tauw_onderzoek_kentallen_methaan_lachgas.pdf
http://www.soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/PPS912%20Compost,%20Carbon%20en%20Credits/PPS912%20Eindrapport%20Compost%20Carbon%20Credits.pdf
http://wikimobi.nl/wiki/index.php?title=Composteren_versus_biovergisten:_de_broeikasbalans
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bekend. Dit zal in de toekomst moeten worden uitgezocht en wellicht dient de doelstelling 
wederom te worden. 

Wanneer vergisting? 
Niet alle gras is geschikt voor vergisting. Over dit onderwerp is geschreven door de 
Rijksdienst voor ondernemend Nederland in een folder genaamd “Gras benutten als 
substraat voor vergisting” (te downloaden via internet). In de folder wordt duidelijk gemaakt 
wanneer grasvergisting financieel aantrekkelijker kan zijn dan de alternatieve afzetroutes. 
Tevens staan er aandachtspunten vermeld voor aanbestedingen. Een van deze punten 
betreft het plan van aanpak waarin wordt aanbevolen om de inschrijvers te vragen om een 
plan van aanpak voor vergisting van gras. De inhoudseisen voor dit plan van aanpak zouden 
in de aanbesteding duidelijk moeten zijn omgeschreven. 

Uit bovenstaande blijkt maar weer dat de aanbesteders in het wel of niet overgaan tot 
vergisting de dienst uitmaken. 

3.2.6 Carbon Footprint heel 2013 

 
Resultaten van heel 2013: 
 

Verbruikcijfers 
en 
omrekentabel eenheid hoeveelheid factor ton CO2 

in %(1 en 
2)   

        

Diesel 
(bedrijfsauto) liter 713614 3135 2237,18 97,24%   

Benzine 
(bedrijfsauto) liter 10428 2780 28,99 1,26%   

              

Diesel (eigen 
auto) Km 5232 205 1,07 0,05%   

Benzine (eigen 
auto) Km 6737 215 1,45 0,06%   

              

Elektra loods kWh 58282 455 26,52 1,15%   

Elektra kantoor kWh 12185 455 5,54 0,24%   

        

lasgassen eenheid hoeveelheid 
CO2 
in m3 gasvolume molmassa 

ton 
CO2 in % 

Protegon 15 m3 76,3 11,445 22,4 44,0095 0,00 0,00% 

Protegon 20 m3 6,7 1,34 22,4 44,0095 0,00 0,00% 

            
ton 
CO2  

Totaal CO2           2300,75  

Scope 1           2266,17  

scope 2           34,58  

kantoren           32,06  

projecten           2268,69  
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3.2.7 Energiestromen 2013 en kantoor/projecten 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2237,18

28,99 32,06

0,00

diesel

benzine

elektra

lasgassen

Energiestroom 2013 ton CO2 

diesel 2237,18 

benzine 28,99 

elektra 32,06 

lasgassen 0,00 

  

kantoren 32,06 

projecten 2268,69 

32,06

2268,69

kantoren

projecten
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3.2.8 Vergelijking 2014 met 2013 

 
Hoe groot is de reductie van CO2 uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2013? 
 

energiestromen  

ton CO2 

eerste half 

jaar 2014 

 Ton CO2 heel 

2014 cijfers 2013 

verschil in 

uitstoot ton CO2 

2014 

verschil in 

percentage 2013 

vs 2104 

Diesel 821,59 2188,24 2237,18 -48,94 -2,19 

benzine 16,68 46,53 28,99 17,54 60,50 

aspen 3 4,46 0 4,46 22,42 

elektra 9,8 15,04 32,06 -17,02 -53,09 

zakelijke km 

kantoorpersoneel 1,13 2,24 2,52 -0,28 -11,11 

totaal scope 1 en 2 852,2 2256,51 2300,75 -44,24 -1,92 

 
Zullen de doelstellingen worden behaald met de huidige resultaten? 
De “oude” doelstelling was om in 2018 de totale CO2-emissie te reduceren ten opzichte van 
het jaar 2013 met 4,9%, in scope 1 met 3,7% en in scope 2 met 97%. 
 
Op basis van het eerste halfjaar werden de volgende resultaten genoteerd: 

  absolute daling percentage daling tov 2013 

Scope 1 -583,63 -25,75 

scope 2 -12,72 -36,78 

scope 1 en 2 -596,35 -25,91 
 
 
Op basis van de cijfers van het eerste halfjaar is in de voortgangsrapportage over het eerste 
halfjaar van 2014 geconcludeerd dat het vooralsnog haalbaar had moeten zijn om in 2018 de 
“oude” doelstellingen te behalen. Op basis van de cijfers over het eerste halfjaar zouden de 
doelstellingen in 2014 voor wat betreft scope 1 en het totaal in scope 1 en 2 (op basis van de 
absolute cijfers) worden behaald. Toen rees al de vraag of het tweede halfjaar van 2014 
dezelfde uitstootcijfers zou behelzen. Geconcludeerd werd dat de vermindering van de 
uitstoot in scope 2 (elektriciteit) niet zou worden behaald en dat dit waarschijnlijk gelegen 
was in het feit dat er bij de vaststelling van de doelstelling van 2013 vanuit is gegaan dat er 
een heel jaar minder CO2 uitstoot zou zijn in verband met de overstap naar groene stroom op 
basis van windenergie. Echter, de overstap heeft enige tijd op zich laten wachten, waardoor 
er pas vanaf het tweede kwartaal groene stroom is met de bijbehorende lagere 
conversiefactor (te weten 15 versus 455). 
 
De daling in uitstoot over het eerste half jaar werd voornamelijk veroorzaakt doordat er 
minder diesel is verbruikt. Aangezien in het eerste deel van 2014 het aantal FTE’s ook is 
gedaald ten opzichte van 2013, valt hieruit te concluderen dat de daling in uitstoot in ieder 
geval voornamelijk is veroorzaakt door het feit dat er minder is gewerkt in de eerste helft van 
2014.  
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Nu de cijfers van heel 2014 bekend zijn valt hieruit op te maken dat er in de tweede helft van 
2014 veel meer is gewerkt en daardoor ook veel meer diesel is verbruikt. Het aantal FTE 
over heel 2014 was 58,49 tegenover 42,3 gedurende het eerste half jaar van 2014. Het 
aantal FTE in 2013 was 47,3. Daarmee kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een 
flinke stijging, namelijk 11,19 FTE en dat is een stijging van 23,65% ten opzichte van 2013. 
 
Vergelijking van de verwachting van heel 2014 op basis van de cijfers van het eerste halfjaar 
tegenover de gerealiseerde cijfers van heel 2014 
 
Op basis van het gehele jaar (2014) werden de volgende resultaten genoteerd: 

  absolute daling percentage daling tov 2013 

Scope 1 -26,94 -1,19 

scope 2 -17,3 -50,03 

scope 1 en 2 -44,24 -1,92 

 
 
Scope 2: 
Ten opzichte van de gerealiseerde cijfers is alleen de daling in scope 2 groter dan verwacht 
op basis van de cijfers over het eerste halfjaar van 2014. Aangezien de uitstoot in scope 2 
minimaal is vergeleken bij scope 1 zal ik hier verder niet op ingaan. Ons streven is om de 
uitstoot van elektriciteit te reduceren tot nul. Om dit te realiseren zijn we overgegaan tot de 
aanschaf van 280 zonnepanelen en LED verlichting. Deze zullen in de loop van 2015 worden 
aangebracht. 
 
Scope 1: 
De daling in scope 1 is veel lager uitgevallen dan verwacht op basis van de cijfers van het 
eerste half jaar 2014. In de tweede helft van 2014 is er veel meer werk gekomen, dit blijkt 
ook uit de stijging van het aantal FTE. Dit is tevens veel hoger uitgevallen dan in 2013 (58,49 
tegenover 47,3).  
 
Vaststelling van CO2-emissie in ton per FTE 
Aangezien we onze CO2 emissie in tonnen vaststellen aan de hand van het aantal FTE (één 
fte is een volledige werkweek van 38 uren) betekent dit dat, hoewel we dus niet minder 
uitstoot hebben op basis van de reële cijfers, er wel een daling zal zijn per FTE. We hebben 
in totaal in 2014 2256,52 ton CO2 uitgestoten, per FTE is dit 38,57 ton. In 2013 bedroeg de 
CO2-emissie per FTE 48,64 ton. Dit is een daling van 10,07 ton per FTE (een daling met 20,7 
% PER fte sinds 2013). 
Eerste half jaar 2014: 
De personeelssterkte van Jelle Bijlsma B.V. uitgedrukt in fte’s is 42,3 over het eerste halfjaar 
van 2014. De CO₂-emissie per FTE bedraagt voor het eerste halfjaar van 2014 20,14 ton. Voor 
een heel jaar zou dit dan 40,29 ton CO2 zijn. De CO₂-emissie per FTE bedroeg in 2013 48,64 
ton. Dit betreft een daling van 8,35 ton CO2 per FTE (Dit betreft een daling van 17,16 % per 
FTE). 
Conclusie: 
Hoewel de uitstoot in absolute getallen is gestegen, is de CO2-emissie per FTE flink gedaald,  
meer dan we hadden verwacht op basis van de cijfers over het eerste half jaar van 2014. De 
daling was toen geschat op 17,16 % per fte en is uiteindelijk uitgekomen op een daling van 
20,7% per fte in vergelijking met het basisjaar 2013. 
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Scope 3 
Aangezien Jelle Bijlsma in april 2014 is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 
prestatieladder, zijn er nog geen eerdere gegevens (over 2013) in kaart gebracht betreffende 
scope 3. Een vergelijking van 2013 met 2014 kan derhalve niet worden gemaakt. Een inzage 
in de voortgang van de reductie in scope 3 is niet mogelijk in verband met de ontbrekende 
basisgegevens. In het vervolg zullen de gegevens van 2014 als basisjaar dienen. 
 
Voortgang reductiedoelstellingen projecten 
Er is tot op heden één project met gunningvoordeel verkregen en dit project is eind 
december 2014 afgerond. Er is een afzonderlijk document worden opgesteld waarin het 
verloop van dit project aan bod komt. Een inzage in de voortgang van de 
reductiedoelstellingen is thans nog niet aan de orde. 
 
Aanvullende doelstelling te formuleren voor niveau 5 
De huidige doelstellingen voor de CO2 reductie zijn gebaseerd op de absolute getallen in 
scope 1 en 2. Aangezien de uitstoot voornamelijk wordt veroorzaakt door het gebruik van 
diesel en dit onderhevig is aan de hoeveelheid werk die er is, is in de voortgangsrapportage 
over het eerste half jaar van 2014 geconstateerd dat het verstandig is om in de toekomst een 
doelstelling te formuleren die gekoppeld is aan het aantal FTE. Vervolgens is er een 
aanvullende doelstelling geformuleerd, om ervoor te zorgen dat de doelstelling ook 
daadwerkelijk behaald kan worden wanneer de hoeveelheid werk weer zou toenemen. Deze 
doelstelling komt in de onderhavige voortgangsrapportage onder 3.4 aan bod. 
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3.3 Nieuwe conversiefactoren vanaf 2015 

Hoewel het nieuwe handboek van de SKAO al in 2014 zou worden geïntroduceerd, is dit tot 
op heden nog niet gebeurd. Wel is al bekend dat er nieuwe conversiefactoren zullen worden 
gehanteerd. Deze zijn reeds te vinden op de website www.co2emissiefactoren.nl 
 
Aangezien waarschijnlijk bij de volgende keer de nieuwe conversiefactoren van toepassing 
zullen zijn in verband met de invoering van handboek 3.0 volgt hieronder een tabel met daarin 
de cijfers van 2014 op basis van de toekomstige conversiefactoren: 
 

nieuwe 
conversiefactoren       

geheel 2014 eenheid 
conversiefactor 
kgCO2 hoeveelheid 

totaal emissie 
ton CO2 

percentage 
van eigen 
scope  

percentage scope 
1 en 2 samen 

Scope 1 (ingekochte 
brandstoffen)       

Diesel liter 3,232 698002 2255,94 97,82 97,41 

Benzine liter 2,741 16736 45,87 1,99 1,98 

Aspen liter 2,695 1655 4,46 0,19 0,19 

overige energiedragers       

protegon m3 0,365 43,6 0,02 0,00 0,00 

       

Totaal scope 1       2306,29 100,00  

       

Scope 2 
(energieverbruik)       

Elektriciteit kantoor en 
loods 

Kwh 
(groen) 0 52301 0,00 0,00 0,00 

  Kwh (grijs) 0,464 15809 7,34 76,32 0,32 

totaal elektriciteit Kwh     7,34 76,32 0,32 

Zakelijk verkeer prive-auto's      

gedeclareerde 
kilometers km 0,218 10438 2,28 23,68 0,10 

       

Totaal scope 2       9,61 100,00 100,00 

       

totaal scope 1 en 2       2315,90   

       

kantoor       9,61     

projecten       2306,29     

 
 
 
 
 
 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Uit de tabel valt af te leiden dat er dus met het toepassen van de nieuwe conversiefactoren 
een stijging is van de CO2-uitstoot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere 
conversiefactor van diesel. Wat betreft het gebruik van de zonnepanelen valt te concluderen 
dat het volledig energieneutraal maken van het pand dus geen effect heeft op de scope, 
aangezien ook afname bij een nutsbedrijf van energie opgewekt door wind of water 
conversiefactor nul wordt gehanteerd. Daarmee wordt dus geenszins het energieneutraal 
maken van een pand door het aanschaffen van zonnepanelen gestimuleerd, hetgeen weer 
haaks staat op het landelijk beleid. De reden hiervoor zal gelegen zijn in het feit dat het 
produceren van zonnepanelen een hogere CO2-emissie heeft dan het produceren van energie 
door middel van het gebruik van wind of water. 
 
Uit het bovenstaande kan dus worden geconcludeerd dat er vooral bezuinigd zal moeten 
worden op diesel. De conversiefactor van benzine is omlaag gegaan. Aangezien de prijs van 
benzine veel hoger is dan diesel en het machinepark op diesel draait, is het overstappen op 
benzine geen optie.  
 
Het diesel verbruik van het machinepark zal aldus beter gemonitord moeten worden. Alleen 
op die manier kunnen we goed inzicht krijgen op welke punten we een besparing van diesel 
kunnen realiseren. Jelle Bijlsma BV is al geruime tijd bezig met een onderzoek naar een 
geschikt (geautomiseerd) systeem waarbij we dan door middel van het gebruik van een app 
en track & trace units het machinepark (en de werknemers) zouden willen monitoren. 
 
 

3.4 Aanvullende reductiedoelstelling scope 1 en 2 

Zoals vermeld zijn de huidige doelstellingen voor de CO2 reductie zijn gebaseerd op de 
absolute getallen in scope 1 en 2. De uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
gebruik van diesel. Wanneer de hoeveelheid werk toeneemt, zal daarmee de CO2 uitstoot 
stijgen. Om een realistisch beeld te krijgen hoe groot onze CO2 uitstoot daadwerkelijk is, zal 
het verbruik van diesel moeten worden afgezet tegen het aantal FTE. Daarom zal een 
aanvullende doelstelling worden geformuleerd die gekoppeld is aan het aantal FTE.  
De in april 2014 geformuleerde doelstelling wordt niet geheel van tafel geveegd, want de 
vorige paragraaf heeft laten zien dat deze doelstelling goed haalbaar lijkt. Er zal echter een 
aanvullende doelstelling geformuleerd worden, die zal gelden als werkelijk doelstelling met 
betrekking tot niveau 5 op de CO2 prestatieladder. Door het bereiken van niveau 5 op de CO2 
prestatieladder dient Jelle Bijlsma namelijk ook daadwerkelijk de doelstelling te behalen. Om 
ervoor te zorgen dat de doelstelling ook daadwerkelijk behaald kan worden wanneer de 
hoeveelheid werk weer zou toenemen, volgt hieronder de nieuwe doelstelling (gebaseerd op 
de ‘oude’ doelstelling).  
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De onder 3.2.8 vermelde dalingen in CO2 uitstoot zijn op basis van de absolute getallen. 

Wanneer we de getallen afzetten tegen het aantal FTE’s krijgen we de volgende tabel: 

Tabel 2013 versus 2014 FTE in % 

  
ton 
CO2 per fte 

verschil 
2013 met 
reële 
verwachting 
2014 

verschil met cijfers 
2014 verschil in percentage 

Jaar 2013, fte 47,3           

            

scope 1 2266,2 47,91 -5,05   10,55 

scope 2 34,58 0,73 -0,20   27,85 

            

totaal 2300,8 48,64 -5,26     

            

            

1/2 jaar 2014, fte 42,3           

scope 1 1682,6 39,78       

scope 2 21,86 0,52       

            

totaal 1704,4 40,29       

            

bij toename tweede helft 2014           

fte 45,5           

scope 1 1950 42,86       

scope 2 24 0,53       

            

totaal   43,38       

            

heel jaar 2014 (gerealiseerd)           

fte 58,49           

scope 1 2239,2 38,28   -9,63 20,09 

scope 2 17,28 0,30   -0,44 59,59 

            

totaal 2256,5 38,58   -10,06   

            

nieuwe conversiefactoren           

2014           

fte 58,49           

scope 1 2306,29 39,43   -8,48 17,70 

scope 2 9,61 0,16   -0,57 77,53 

            

totaal       -9,05   
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In de tabel zijn ook de cijfers opgenomen ingeval van toename van de werkzaamheden 

gedurende de tweede helft van 2014. Het was tijdens het opmaken van de 

voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 reeds bekend dat er inderdaad een 

toename was van de werkzaamheden en derhalve is bij de berekening rekening gehouden 

met deze toename. Thans is gebleken dat deze toename nog groter was dan verwacht. In de 

voortgangsrapportage over het eerste half jaar (daarbij rekening houdend met de reële 

verwachting van destijds) is de volgende doelstelling geformuleerd: 

Jaar 2015 
reductiedoelstelling afname in percentage 
ten opzichte van 2013 

Scope 1 7,5 

Scope 2 22,5 

 

Zijn de reductiedoelstellingen van 2014 behaald? 

Uit de “Tabel 2013 versus 2014 FTE in %” kunnen we afleiden dat in 2014 ten opzichte van 

2013 de CO2 uitstoot in ton per fte in scope 1 is gedaald met 20,09 % en in scope 2 met 

59,59 %. Daarmee is de doelstelling die Jelle Bijlsma BV voor 2014 had geformuleerd 

behaald. Uit de tabel valt ook op te maken dat de reductiedoelstellingen ook zouden zijn 

behaald bij toepassing van de nieuwe conversiefactoren. 

3.5 Klein of middelgroot bedrijf 

Op grond van het bepaalde in bijlage A onder 2 (‘bedrijven en organisaties’) van het 
handboek kwalificeert een bedrijf als ‘klein’ indien de totale CO2-uitstoot voor de diensten 
maximaal 500 ton per jaar bedraagt en voor wat betreft de werken/leveringen geldt dat de 
totale CO2-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten maximaal 500 ton per jaar bedraagt, 
en de totale CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties maximaal 2000 ton per 
jaar bedraagt (alleen de uitstoot in scope 1 en 2). De definities van ‘diensten’ en 
‘werken/leveringen’ zijn conform de definities van de EG-richtlijn 2004/17 en 2004/18. De 
werkzaamheden die Jelle Bijlsma uitvoert vallen onder ‘werken/leveringen’.  
 
Welke CO2-uitstoot van de scopes valt nu onder “uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten” en 
onder “bouwplaatsen en productielocaties”? Jelle Bijlsma rekent de uitstoot van ons eigen 
wagenpark tot de uitstoot van bouwplaatsen en locaties. De uitstoot van de verbruikte 
elektriciteit op kantoor en in de loods, evenals de zakelijk gereden kilometers door 
kantoorpersoneel vallen onder “uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten”. 
 
Met inachtneming van de cijfers over het eerste halfjaar van 2014, is Jelle Bijlsma over de 
eerste helft van 2014 gekwalificeerd als klein bedrijf. Over de tweede helft van 2014 
kwalificeert Jelle Bijlsma als middelgroot bedrijf.  
 
 
 
 
 



Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 31-12-2014 

 

 
24 

3.6 Maatregelen 

3.6.1 Voorgestelde maatregelen 

 

De voorgestelde maatregelen zijn vastgelegd in ons energie actieplan. Hierin staat onder 

meer het volgende: 

Scope 1: 

Tankregistratiesysteem invoeren 

Boordcomputer en fleetmanagement apparatuur aanschaffen met diverse uitbreidingen 

Nieuwe vrachtwagens  kiezen voor Euronorm V of VI 

Nieuwe auto’s en busjes kiezen voor de Euronorm V of VI 

Nieuwe auto’s en busjes kiezen voor elektrische of hybride auto’s 

Bij aanschaf materieel en machines brandstof verbruik meenemen in besluitvorming 

Cursussen nieuwe rijden en het nieuwe draaien aanbieden aan de chauffeurs 

Scope 2: 

Overstappen op groene stroom. 

Zonnepanelen aanschaffen en energieneutraal worden. 

 

3.6.2 Uitgevoerde maatregelen 

 

Welke maatregelen zijn er genomen om de CO2 uitstoot te beperken? 

Scope 1: 

*aanschaf bedrijfswagen, te weten een nieuwe landrover, ter vervanging van een oudere (en 

minder zuinige) landrover 

*aanschaf bedrijfswagen te weten een nieuwe Volvo xc60, ter vervanging van een oudere 

Skoda Octavia 

*aanschaf vrachtwagen Volvo fh12, een euro 5 vrachtwagen welke een euro 3 vrachtwagen 

vervangt (deze is ingeruild/verkocht); 

*aanschaf kleine maaizuigcombinatie, een Giant shovel welke veel milieuvriendelijker is dan 

gazonmaaiers. De “kleine maaizuig” is in staat om een groter oppervlak te maaien en hoeft 

minder uren te maken om hetzelfde (maai)resultaat te behalen. Het is een wendbare 

machine, niet zo groot als de normale maaizuigcombinaties maar ook weer niet zo klein als 

een normale gazonmaaier. 

*aanschaf twee zijkiptrailers, welke minder transportbewegingen hebben dan kleinere 6x6 

vrachtwagens met zijkiptrailers 

*aanschaf servicebus, het betreft een euro 6 Mercedes 

*aanschaf neerklapbare wegbebakening voor achterop de busjes; deze geven minder 

luchtweerstand tijdens het rijden en zorgen derhalve voor een lager brandstofverbruik. 

Scope 2: 

In maart 2014 zijn we overgestapt op groene stroom van Greenchoice, genaamd 

boerderijstroom. Deze stroom wordt opgewekt door een windturbine. 
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3.6.3 Voorgestelde (lopende) maatregelen 2014 en de komende jaren 

 

Er is een aantal maatregelen opgenomen in het energie actieplan, waaraan nog steeds 

wordt gewerkt.  

 

Tankregistratie en fleetmanagement 

Zo is er het nieuwe tankregistratiesysteem en het track en trace systeem met 

fleetmanagement applicaties. Dit betreft een langlopend uitgebreid onderzoek, om zo te 

komen tot een goed functionerend betaalbaar systeem. De systemen dienen op elkaar aan 

te sluiten en tevens dienen alle verzamelde data op zodanige wijze in ons huidige 

boekhoudprogramma verwerkt te kunnen worden, dat deze bruikbaar en van toegevoegde 

waarde zijn. Het is een kostbaar systeem en derhalve gaat Jelle Bijlsma niet over één nacht 

ijs, er vindt grondig onderzoek plaats en alle opties worden gewogen. 

 

Zonnepanelen 

Wat niet is opgenomen in het energie actieplan, maar waar we al wel enige tijd mee bezig 

zijn, is het aanbrengen van zonnepanelen om op die manier in ons eigen energieverbruik te 

voorzien. Jelle Bijlsma heeft een grote loods in eigendom (gelegen te Giekerk), welke ideaal 

gelegen is voor zonnepanelen. Dit betreft tevens een langdurig onderzoek aangezien ook 

deze maatregel een niet geringe investering met zich meebrengt. Bij dit onderzoek is ons 

huidige energieverbruik en de daarmee gepaard gaande kosten onderzocht. De 

subsidiemogelijkheden zijn onderzocht en er is een berekening gemaakt voor de 

terugverdientijd ingeval Jelle Bijlsma zonnepanelen plaatst voor eigen gebruik. Er is ook een 

berekening gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen op het resterende deel van het dak 

van de loods ten behoeve van de gemeenschap, waarna is gebleken dat dit financieel niet 

rendabel is voor Jelle Bijlsma. Eind 2014 is de beslissing genomen en is tevens opdracht 

gegeven tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de loods en het kantoor. 

 

Laadpalen 

Bij het voornoemde onderzoek naar de zonnepanelen is tevens onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden tot het plaatsen van laadpalen. Om laadpalen te laten werken zal de huidige 

kleinverbruikersaansluiting van Jelle Bijlsma in beginsel verzwaard dienen te worden. Deze 

zwaardere aansluiting brengt hogere jaarlijkse kosten met zich mee. Er is echter een nieuw 

systeem op de markt dat ervoor zorgt dat de aansluiting niet hoeft te worden verzwaard. Het 

nadeel is dat dit systeem in aanschaf iets duurder is, maar uiteindelijk zal het systeem 

zichzelf terugverdienen. Vooralsnog zijn er geen elektrische of hybride voertuigen in ons 

wagenpark, maar dan is er in ieder geval al een duidelijk signaal met het oog op de 

toekomst. De laadpaal zou bovendien kunnen dienen voor bezoekers. Eind 2014 is de 

beslissing genomen en is tevens opdracht gegeven tot het plaatsen van een dubbele 

laadpaal bij het kantoor. 

 

Led-verlichting 

Om het stroomverbruik van Jelle Bijlsma te reduceren zouden we de bestaande verlichting 

zoveel mogelijk kunnen vervangen voor led-verlichting.Daarnaast zouden we sendoren 

kunnen laten instelleren, waardoor de duur dat de verlichting brandt wordt beperkt. Op die 

manier kunnen we een geringe besparing van CO2-uitstoot realiseren, aangezien ons 

stroomverbruik in beginsel maar voor een zeer klein percentage bijdraagt aan de totale CO2-
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uitstoot van Jelle Bijlsma. Hoewel de led-verlichting zeer prijzig is en daarmee de 

terugverdientijd langer, heeft Jelle Bijlsma eind 2014 toch besloten om de led-verlichting aan 

te schaffen en opdracht gegeven aan een installatiebedrijf om in de loods en op het terrein 

sensoren aan te brengen en led-verlichting. Bijkomstig voordeel (en tevens reden om tot de 

aanschaf over te gaan) van de led-verlichting is dat deze veel meer licht geeft en daarmee 

voor een veiliger werkomgeving zorgt. 

 

Elektrische of hybride voertuigen 

Er zijn diverse voertuigen aangeschaft in het eerste halfjaar van 2014, echter geen hybride of 

elektrische voertuigen. Er is gebleken dat de op dit moment op de markt aangeboden 

elektrische en hybride voertuigen onvoldoende trekkracht hebben. Daarnaast hebben ze een 

te kleine radius en zijn bovendien duurder dan ‘gewone’ voertuigen, ondanks de beschikbare 

subsidie. Derhalve is door de directie besloten vooralsnog niet tot aanschaf van elektrische 

of hybride voertuigen over te gaan. Bij de aanschaf van de voertuigen is echter wel aandacht 

besteed aan de mogelijkheid tot het aanschaffen van hybride voertuigen en zijn de voor- en 

nadelen uitgebreid aan bod gekomen. Bij een volgende aanschaf van een voertuig zal dit 

weer gebeuren. Jelle Bijlsma heeft er vertrouwen in dat er in de toekomst zeker een 

betaalbaar voertuig op de markt zal komen met voldoende trekkracht en radius. 

 

Zuiniger en/of CO2-reducerende brandstof of additieven onderzoeken 

Tot het energiebeleid behoort ook het voornemen van Jelle Bijlsma om onderzoek te doen 

naar alternatieve brandstoffen voor het materieel en de voertuigen. Er zijn verschillende 

mogelijkheden, bijvoorbeeld de overstap naar een zuiniger en CO2 reducerende brandstof op 

zich met mogelijk een lagere conversiefactor, ofwel de overstap naar een toevoeging 

(additief) aan de diesel met een (al dan niet bewezen) besparende werking op de brandstof 

(met een CO2-reducerend effect én een lager brandstofverbruik, ofwel alleen een lager 

brandstofverbruik). Deze CO2-reducerende en zuiniger brandstof en/of additieven zijn 

natuurlijk prijziger. We zijn momenteel nog in onderzoek en overleg over de al dan niet te 

nemen maatregelen. 

 

Overstap naar groene stroom voor Van Assen BV 

Voor wat betreft elektriciteit en gas is er bij Van Assen BV in 2014 nog een contract met 

Essent geweest. Dit betreft voor een deel groene stroom. Er zal zo spoedig mogelijk worden 

overgestapt op groene stroom om een CO2-reductie te realiseren. Aangezien Van Assen BV 

nog een vast contract heeft bij Essent tot en met 30 april 2015 en derhalve aan de opzegging 

kosten zijn verbonden die zijn gerelateerd aan de resterende contractduur, zal in verband 

met de boetekosten per 1 mei 2015 de overstap worden gemaakt. Greenchoice was niet 

bereid de boete over te nemen bij eerdere overstap, Innova energie wel (deze maatschappij 

heeft tevens voordeliger tarieven). De overstap is in maart 2015 gerealiseerd. Gezien het 

geringe stroomverbruik van Van Assen BV zal er geen significante CO2-reductie worden 

behaald. 

 

3.7 Deelname aan initiatieven 

Eén van de directeuren van Jelle Bijlsma (te weten Jelle Coen Bijlsma) is bestuurslid van 

Cumela in Friesland. Binnen de Friese tak van Cumela staat de CO2 reductie hoog in het 

vaandel. Het is dan ook een vast agendapunt en de mogelijkheden op het gebied van CO2 

reductie worden steevast besproken. Dat het binnen de gehele brancheorganisatie in de 
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aandacht staat blijkt wel uit het initiatief dat Cumela Nederland is gestart in juli 2014. Cumela 

Nederland gaat voor haar leden het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ organiseren. 

Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met het certificeren voor de CO2-

prestatieladder kunnen zich aanmelden voor dit meerjarige sectorinitiatief. Door deelname 

aan dit initiatief voldoet het bedrijf aan één van de eisen van de norm: invalshoek D - 

participatie - van de CO2-prestatieladder niveau 3. De eerste bijeenkomst is geweest op 17 

september 2014, waarbij het verleden en heden van de CO2 prestatieladder zijn besproken. 

 

Wat betreft de deelname aan een initiatief (conform 2.D.1 ‘passief’, 2.D.2. ‘(beperkt) actief’ 

en 3.D.1 ‘actief’ van het handboek) wil Jelle Bijlsma zich richten op een nieuwe deelname 

aan een initiatief dat er op gericht is om de meest materiële CO2-emissie te reduceren 

binnen scope 1, te weten de brandstof. De activiteiten van dit nieuwe 

ontwikkelingsproject/initiatief dienen er bij voorkeur op gericht te zijn om een ander 

(verbeterd) product, dienstverlening dan wel een werkproces te ontwikkelen voor Jelle 

Bijlsma. Met andere woorden: het moet echt van meerwaarde zijn voor Jelle Bijlsma en iets 

concreets opleveren. Om dit te bereiken is Jelle Bijlsma in 2014 lid geworden van het 

initiatief Nederland CO2 neutraal en op die manier passief deelnemen aan een keteninitiatief. 

Daarnaast neemt Jelle Bijlsma ook actief deel aan de werkgroepen van Nederland CO2 

neutraal, waarin de reductie van CO2-emissie door brandstofverbruik centraal zal staan. Voor 

de deelname aan dit initiatief is een specifiek budget vrijgemaakt ter grootte van de 

lidmaatschapskosten.  

 

Lopende deelnemingen en initiatieven 

Een ‘project’ dat door ons actief is opgezet met betrekking tot een nieuw concept 

walbeschoeiing en slibberging is tot op heden helaas nog niet tot uitvoer gekomen. We 

hebben geprobeerd subsidie voor dit project te verkrijgen en hoewel dit niet is gelukt, heeft 

Jelle Bijlsma nog goede hoop dat het project ooit nog tot uitvoering zal komen. Er is 

interesse door een voorname opdrachtgever om onze nieuwe manier van slibberging en 

walbeschoeiing toe te passen en samen zoeken we nog steeds naar oplossingen om dit te 

bereiken. 

 

Vanzelfsprekend maakt Jelle Coen Bijlsma nog deel uit van het bestuur van Cumela 

Friesland en zal hij op die manier namens Jelle Bijlsma ook (beperkt) actief blijven binnen de 

sector met betrekking tot het realiseren van reductie van CO2-emissie. 

 

 

  



Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 31-12-2014 

 

 
28 

4. CONTROLEMATRIX 

 

Matrix 3.C.1        hoofdstuk 

Structureel intern en extern te communiceren over: 
1) de CO2 footprint (scope 1 en 2), en 
2) de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van het 

bedrijf, en 
3) de maatregelen in projecten waarop CO2 

gerelateerd gunningvoordeel is verkregen 

1) 3.2.1 
2) 3.1 en 3.2.8, 3.4 
3) 1.4, apart document 

De communicatie omvat minimaal: 
1) het energiebeleid en  
2) de reductiedoelstelling-en van het bedrijf en  
3) de hierboven genoemde maatregelen,  
4) mogelijkheden voor individuele bijdrage,  
5) informatie betreffende het huidige energiegebruik  
6) en trends binnen het bedrijf en de projecten. 

1) 1.5 
2) 3.1 en 3.2.8, 3.4 
3) 1.4, apart document 
4) 1.5 
5) 3.2.1 
6) 3.6 

1) In de communicatie dient inzichtelijke te worden 
gemaakt aan welke initiatieven het bedrijf 
deelneemt en  

2) op welke wijze (2.D, 3.D.1 het publiekelijk uitdragen 
van het initiatief). 

Verplichte internetpublicatie: 
- Op skao website en website bedrijf 
Op skao en eigen website: naam initiatief, korte 
omschrijving, de initiatiefnemers en de 
reductiedoelstellingen 

1) 3.7 
2) 3.7 

3) De gecommuniceerde informatie dient bovendien 
vergelijkbaar te zijn met de eerder verstrekte 
informatie. 

4) Indien het de voortgang van de realisatie van een 
eis inzake scope 1 en 2 betreft, dienen beide 
scopes te worden behandeld en dient er inzicht te 
worden gegeven in de werkelijke voortgang 

Verplichte internetpublicatie: 
-op de website van bedrijf te publiceren de carbon footprint 
en de kwantitatieve reductiedoelstellingen 

1) Akkoord 
2) 3.2.8 

Bij het bereiken van niveau 4 dient tevens te worden 
voldaan aan de vereisten van 4 B.2: 
Tenminste halfjaarlijks intern en extern rapporteren de 
voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor: 

1) het bedrijf, en 
2) de projecten waarop CO2 gerelateerd 

gunningvoordeel is verkregen. 
Verplichte internetpublicatie: 
- op de website van het bedrijf 
- ten minste halfjaarlijks 

1) 3.2.8 
2) Apart document 

Bij het bereiken van niveau 5 dient tevens te worden 
voldaan aan de vereisten van 5.B.1. 
Minimaal 2 x per jaar rapporteert het bedrijf intern en extern: 

1) zijn emissie-inventaris scope 1, 2 en 3 gerelateerde 
CO2 emissies, 

2)  alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen 
voor het bedrijf en de projecten. 

Verplichte internetpublicatie: 
-op de website van het bedrijf 

1) 3.2.1, 3.2.4 
2) 3.2.8 

 


