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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. 
 

Sinds december 2014 zijn deze vier vennootschappen gecertificeerd op niveau 5 op de CO2 
prestatieladder. Gedurende het certificeringsproces (voor niveau 3 in april 2014) 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 (het referentiejaar). 
In deze rapportage is de uitstoot van alle bovengenoemde bedrijven meegenomen.  
De structuur wordt duidelijk zichtbaar in het onderstaande organogram: 
 

 

 

 

 

                               100%                                                        100%                                          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 Marieke van Eijk, 
werkzaam als beleidsadviseur van Jelle Bijlsma. Eindverantwoordelijke personen voor hetgeen in 
deze rapportage is uitgewerkt zijn de bestuurders (de directie) van Jelle Bijlsma BV. 
 

1.3 Periode en interval van de rapportage 

Deze voortgangsrapportage beschrijft het energieverbruik en de CO2 uitstoot van Jelle Bijlsma over 
de eerste helft van 2018. Deze rapportage is enige maanden na het eindigen van de 

Jelle Bijlsma Beheer B.V. 

Jelle Bijlsma B.V. 
TNF B.V. 

 

Van Assen B.V. 
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rapportageperiode gemaakt, aangezien alle benodigde cijfers en gegevens niet eerder beschikbaar 
zijn. 
 
De rapportage bevat een analyse van de CO2 emissies over januari 2018 tot en met juni 2018 en een 
trendanalyse waarin een vergelijking wordt gemaakt met het basisjaar 2013 en voorgaande jaren. De 
vergelijking wordt gedaan op basis van CO2 uitstoot per FTE. 
Aantal FTE per jaar: 2013 – 47,30; 2014 – 38,58; 2015 – 54,67; 2016 – 59,55; 2017 – 90,62; 2018 –
100,79. We zien dus een toename van CO2 uitstoot en een toename van aantal FTE. Het is natuurlijk 
de bedoeling dat we –hoewel onze FTE hoger is – een lagere uitstoot per FTE hebben.  
 

1.1 Inhoud en vereisten van de voortgangsrapportage 

 

Op grond van de bepalingen 3.C.1 van het handboek1 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 2016 zijn er drie projecten en in 2017 lopen er ook meerdere projecten waarop CO2 gerelateerd 
gunningvoordeel is verkregen. 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. 
 

1.4 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 haar energiebeleid is gericht op een 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. 
 

1.5 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 handboek 3.0 
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1.6 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. 
 

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. 
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2.2 Afbakening 

Uitgezonderd 
- Aspen en lasgassen Jelle Bijlsma. 
Binnen Jelle Bijlsma BV worden Aspen en lasgassen gebruikt. De afgelopen jaren is gebleken dat de 
CO2 uitstoot van deze middelen 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).  
- Koel- en koudemiddelen 
Jelle Bijlsma heeft ervoor gekozen om de koel- en koudemiddelen niet op te nemen in de rapportage. 
- Voorts wordt er geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer en vliegreizen. 
 
Afwijking 
De gasaansluiting voor de verwarming van de gebouwen van Van Assen BV in Kootstertille is 
afgesloten. Er is een elektrische kachel geplaatst. Deze kachel heeft een aantal maanden vanaf de 
plaatsing erg veel kWh verbruikt, als gevolg van een onjuiste instelling. Door monitoring is men hier 
achter gekomen en intussen is er een klokthermostaat geplaatst. Ook is het vermogen van de kachel 
aangepast. Voor de berekening van elektriciteit voor Van Assen is deels gebruik gemaakt van de 
gegevens van leverancier Innova en de monitoring gegevens van de medewerkers en foto’s 
meterstanden. Aangezien het een zeer gering percentage van de CO2 uitstoot door energieverbruik 
ten opzichte van het geheel, is deze afwijking verwaarloosbaar. 
 
Onzekerheden 
De werkvoorraad 
Aangezien de tanks door de leverancier met grote hoeveelheden tegelijk worden gevuld, doch niet 
verbruikt, is hier een onzekerheid aanwezig. Aan het einde van het jaar is er sprake van een 
werkvoorraad. Ook dit jaar is er – net als in voorgaande jaren – geen rekening gehouden met de 
werkvoorraad (deze is dus gewoon meegerekend bij de uitstoot van het jaar (of periode) waarin de 
brandstof door de leverancier is geleverd).  
 
Aanwezigheid van werk en projecten 
Onze grootste onzekerheid betreft 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.  
 
Invoeren van gegevens in onze app 
Hoewel binnen Jelle Bijlsma het exacte gebruik van diesel en benzine per bedrijfsmiddel wordt 
bijgehouden, is het verbruik van diesel en benzine gebaseerd op de rekeningen van de leverancier.  
Alle getankte liters brandstof per voertuig en per project worden bijgehouden door invoering van 
deze gegevens in onze Jelle Bijlsma-app, waardoor we steeds meer inzage krijgen in ons 
brandstofverbruik. Omdat veel gegevens nog handmatig door de werknemers dienen te worden 
ingevuld, is er een grotere kans op het maken van fouten. Dit hopen we in de toekomst te 
verbeteren. Bovendien is onze app nog niet geheel af, de laatste fase met betrekking tot de 
brandstofmonitoring moet nog worden ingevoerd. Omdat het verbruik ook in veel gevallen ook in 
grote mate afhankelijk is van de ondergrond en het weer, blijft het lastig om met grote zekerheid het 
verbruik vast te stellen. Dit probleem hopen we in de toekomst te voorkomen met behulp van de 
real-time functie van onze Jelle Bijlsma –app. 
 
Gegevens van Assen BV niet in referentiejaar 2013. 
Omdat we pas gedurende het certificeringsproces op niveau 3 eigenaar zijn geworden van Van Assen 
BV, zijn de gegevens van deze locatie en dit bedrijf destijds niet meegenomen in de carbon footprint 
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van 2013. We hanteren echter 2013 wel als ons referentiejaar. Omdat de uitstoot van Van Assen BV 
niet groot is in vergelijking met die van Jelle Bijlsma BV en TNF BV, hebben we besloten de cijfers van 
2013 toch te gebruiken als referentie(jaar). 
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3. METHODE EN AFBAKENING  

3.1 Resultaten 

3.1.1 Carbon Footprint heel 20182 

 
De resultaten van heel 20183 kunnen het beste worden weergegeven in een excel-bestand met 
bijbehorende cirkelgrafieken.  
 

heel jaar 2018 eenheid 

conversie-
factor 
kgCO2 hoeveelheid 

totaal 
emissie 
ton CO2 

percentage 
van eigen 
scope  

percentage 
scope 1 en 
2 samen 

Scope 1 (ingekochte 

brandstoffen)       

Diesel liter 3,23 988031 3191,34 98,82 98,66 

Benzine liter 2,74 13560 37,15 1,15 1,15 

Aspen liter 2,74 375 1,03 0,03 0,03 

              

       

Totaal scope 1       3229,52 100,00  

       

Scope 2 (energieverbruik)       
Elektriciteit kantoor en loods 
Gytsjerk 

Kwh 
(groen) 0 103397 0,00 0,00 0,00 

opwekking Kwh 0 37349 0,00 0,00 0,00 

totaal elektriciteit Kwh 0 66048 0,00 0,00 0,00 

Elektriciteit Kootstertille Kwh (grijs) 0,649 7704 5,00     

  
Kwh 
(groen) 0 18093 0,00     

opwekking Kwh 0 4522 0,00 0,00 0,00 

totaal elektriciteit Kwh (grijs) 0,649 7704 5,00 100,00 0,15 

       

Totaal scope 2       5,00 100,00 100,00 

       

totaal scope 1 en 2       3234,52   

 

 

 

 

 

 
2 De gegevens die zijn verwerkt in de carbon footprint zijn niet extern geverifieerd. 
3 Aspen en lasgassen zijn dit jaar niet opgenomen in verband met het zeer geringe percentage van de gehele 
CO2 uitstoot van Jelle Bijlsma (toelichting onder 2.2). 



Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2018 tot en met 31-12-2018 

 

 
9 

3.1.2 Energiestromen heel 2018 

 

3.1.3  Kantoor versus projecten heel 2018 

heel 2018 ton CO2 
% scope 
1&2 

kantoor  5,00 0,15 

projecten 3229,52 99,85 

Totaal  3234,52 100,00 

 

 
 
 
Voor wat betreft de indirecte emissies in scope 3 maken wij eenmaal in de twee jaren de gegevens 
op, deze zijn verwerkt in paragraaf **3.2.3 van deze voortgangsrapportage. In de paragrafen **3.2.4 
en volgende staan de reductiedoelstellingen vermeld.  
 

98,66 diesel

1,15 benzine 0,03 aspen

0,17 
elektriciteit

CO2-uitstoot in %

Diesel

Benzine

Aspen

Elektriciteit

0,15%kantoor

99,85% 
projecten

kantoor vs projecten 2018

kantoor

projecten
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3.1.4 Carbon Footprint 2013 met huidige conversiefactoren  

heel 2013 met nieuwe 
conversiefactoren eenheid 

conversie-
factor 
kgCO2 hoeveelheid 

totaal 
emissie 
ton CO2 percentage 

van eigen 
scope  

percentage 
scope 1 en 
2 samen 

Scope 1 (ingekochte 
brandstoffen)       

Diesel liter 3,23 713614 2304,97 98,77 97,03 

Benzine liter 2,74 10428 28,57 1,22 1,20 

overige energiedragers       

protegon m3 0,365 54,7 0,02 0,00 0,00 

       

Totaal scope 1       2333,57 100,00 98,24 

       

Scope 2 (energieverbruik)       

Elektriciteit kantoor en loods 
Kwh 
(grijs) 0,6494 60467 39,24 93,71 1,65 

Zakelijk verkeer prive-auto's       

personenvervoer benzine km 0,22 6737 1,48 3,54 0,06 

personenvervoer diesel km 0,22 5232 1,15 2,75 0,05 

       

Totaal scope 2       41,88 100,00 1,76 

       

Totaal scope 1 en 2       2375,44   

       

projecten       2333,57   

kantoor       41,88   
*Door het kleine percentage Protegon is deze in de voortgang niet meer meegerekend 

 
 

 
4 dit is een nieuwe (aangepaste) conversiefactor 
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3.2 Voortgang doelstellingen 

 Reductiedoelstellingen scope 1 en 2  

 
Dit jaar is het tijd geweest om onze doelstellingen aan te passen. In de voortgangsrapportage over de 
eerste helft van 2018 hebben we dit reeds aangepast. We willen graag in onze scope 2 0 uitstoot. Dit 
moet haalbaar zijn, aangezien we geen gasaansluiting meer hebben en in de eerste helft van 2018 
zijn overgestapt op 100% windenergie van Greenchoice. Daarnaast willen we natuurlijk ook 
reduceren in scope 1. We hadden een doelstelling om onze CO2 uitstoot in scope 1 7,5% te 
verminderen. Ons referentiejaar was 2013. Tot nog toe zijn we er ieder jaar in geslaagd om deze 
doelstelling te behalen (zij het niet ieder jaar even ruim), ondanks de enorme groei die we hebben 
doorgemaakt sinds die tijd. We willen deze lijn voortzetten en de lat iets hoger leggen, namelijk 10% 
minder uitstoot dan in 2013. Aangezien we erg afhankelijk zijn van het weer en van het soort werk 
dat we doen (zware machines verbruiken nu eenmaal veel diesel), zullen we in de toekomst gaan 
onderzoeken in hoeverre we wellicht onze doelstelling moeten aanpassen in die zin dat we de 
uitstoot moeten afzetten tegen de omzet. Deze cijfers hebben we de afgelopen jaren ook al 
bijgehouden. 
 
Onze 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, zetten we het verbruik van diesel af tegen het aantal FTE. Door de 
uitstoot af te zetten tegen het aantal FTE zorgen we ervoor dat we onze doelstelling ook kunnen 
behalen wanneer de hoeveelheid werk weer toeneemt. We houden in een trendanalyse ook bij hoe 
groot onze uitstoot is afgezet tegen onze omzet. Zoals hierboven beschreven zullen we deze 
doelstelling bij het opmaken van iedere voortgangsrapportage onder de loep nemen. 
 
 

  
ton 
CO2 per fte 

verschil met 
cijfers 2013 

verschil in 
percentage 

verschil in 
percentage 
boven 
doelstelling 

reductiedoelstelling 
afname in percentage 

Jaar 2013             

fte 47,3             

scope 1 2333,54 49,33       10 

scope 2 41,88 0,89       100 

              

totaal 2375,42 50,22         

              

Jaar 2014              

fte 58,49             

scope 1 2239,24 38,28 94,30 22,40 14,90 doelstelling behaald 

scope 2 17,28 0,30 24,60 66,63 44,13 doelstelling behaald 

              

totaal 2256,52 38,58         

              

jaar 2015              

fte 54,67             

scope 1 2409,45 44,07 -75,91 10,67 3,17 doelstelling behaald 
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scope 2 3,44 0,06 38,44 90,29 67,79 doelstelling behaald 

              

totaal 2412,89 44,14         

              

jaar 2016             

fte 59,55             

scope 1 2357,92 39,60 -24,38 19,74 12,24 doelstelling behaald 

scope 2 0,00 0,00 41,88 100,00 77,50 doelstelling behaald 

              

totaal 2357,92 39,60         

              

jaar 2018             

fte 100,79             

scope 1 3229,52 32,04 -895,98 35,05 25,05 doelstelling behaald 

scope2 5,00 0,05 36,88 94,40 -5,60 
doelstelling niet 
behaald 

              

totaal 3234,52 32,09         

              

jaar 2017             

fte 90,62             

scope 1 3761,19 41,51 -1427,65 15,87 8,37 doelstelling  behaald 

scope 2 5,24 0,06 36,64 93,47 70,97 doelstelling  behaald 

              

totaal 3766,43 41,56         

 
Conclusie: 
De CO2 uitstoot is in absolute getallen afgenomen ten opzichte van vorig jaar (2017), echter wel 
gestegen ten opzichte van het referentiejaar. In relatie tot aantal FTE over 2018 is de CO2 uitstoot 
gedaald, zowel ten opzichte van 2017 als 2013. De (nieuwe) reductiedoelstelling van scope 2 is zoals 
we wisten niet gehaald, omdat in de eerste helft van 2018 nog grijze stroom in Kootstertille was. We 
hebben de doelstelling toch op 1 (dus 100%) gezet, omdat we al wisten dat we het laatste half jaar van 
2018 al volledig groene (wind) stroom zouden hebben. We zetten hiermee de reductie voort en gaan 
ervan uit dat we onze nieuwe doelstellingen scope 1 en 2 in 2019 zullen halen.  
 

 Reductiedoelstellingen projecten  

 

Er lopen in 2018 nog 4 projecten die ons zijn gegund met CO2 gunningsvoordeel. Dit zijn: 
Gemeente Smallingerland – Onderhoud watergangen 21809 
Gemeente Smallingerland – Herinrichting Kletserlaan 11710 
HHNK – Onderhoud watergangen 21806 
Wetterskip Fryslân – Waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen 31701 
 
Met betrekking tot de projecten is het tot nog toe onmogelijk gebleken een reële doelstelling in 
absolute getallen weer te geven. Bij aanvang van het project zijn er niet absolute gegevens welke 
machines en hoeveel medewerkers er per project ingezet gaan worden. Tevens zijn wij afhankelijk 
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van de weersomstandigheden, een droge ondergrond biedt minder weerstand (lees minder 
brandstof verbruik) dan een drassige ondergrond. Tevens speelt meer/minderwerk ook een factor. 
 
Ieder project kent een werkoverleg/toolbox waarbij we als doel hebben onze medewerkers te wijzen 
op CO2 reducerende maatregelen, waarbij ook de projectmedewerkers zelf wordt gevraagd hierin 
mee te denken. 
 
Van iedere machine is een gemiddeld geschat verbruik bekend, helaas is het via onze Jelle Bijlsma-
app nog niet mogelijk om het verbruik exact vast te stellen. Er wordt hard gewerkt om de ingevoerde 
gegevens beter inzichtelijk te maken. De totale CO2 uitstoot kunnen we na afronding van het project 
met het geschatte verbruik en het aantal FTE vaststellen. 
 
Indien we projecten gelijkwaardig jaarlijks uitvoeren, zou je een vergelijk kunnen maken en kunnen 
aantonen of er inderdaad CO2 reductie heeft plaatsgevonden. We zullen onderzoeken of we dit 
inmiddels kunnen doen. 
 

 Scope 3  

 
Er is vastgelegd dat wij eenmaal per twee jaar een volledige materiële scope 3 emissies vaststellen. 
In de tabel 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    
(ja/nee/n.v

.t.) 

Afgedekt 
in scope 1 

en/of 2 
(ja/nee) 

Project-  
gerelatee

rd 
(ja/nee) 

Omvang geschat 
in CO2 (ton) 

Beïnvloedba
arheid (Ja, 
matig, nee) 

Ranking 

Upstream Scope 3 Emissions              

1. 
Aangekochte goederen en diensten: 
Arbeid/Onderaanneming ja nee ja 3.604 matig 1 

1. 
Aangekochte goederen en diensten: 
Machines 

ja  nee ja 1.373 matig 2 

1. 
Aangekochte goederen en diensten: 
Materialen ja  nee ja 1.301 matig 3 

1. Overig ja nee ja 285 matig 5 

2. Kapitaal goederen nvt           

3. Brandstof en energie (niet in scope 1 of 2) nee           

4. Upstream transport en distributie ja nee deels 724 matig 4 

5. Productieafval ja nee deels 105 ja 7 



Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2018 tot en met 31-12-2018 

 

 
14 

6. Zakelijk reizen (niet in scope 1&2) ja ja         

7. Woon-werkverkeer ja nee deels 142 ja 6 

8. Upstream geleaste activa 
niet 

significant           

Downstream Scope 3 Emissions              

9. Downstream transport en distributie nee           

10. 
Ver- of bewerken van verkochte 
producten nee           

11. Gebruik van verkochte producten nee           

12. 
End-of-life verwerking van verkochte 
producten nee           

13. Downstream geleaste activa nee           

14. Franchisehouders nee           

15. Investeringen nee           

    
      

                          
7.584      

  

 

 

In het jaar 2017 was de top 6 als volgt: 
1. Aangekochte goederen en diensten: arbeid/onderaanneming: 3.604 ton CO2 
2. Aangekochte goederen en diensten: machines 1.373 ton CO2 
3. Aangekochte goederen en diensten: materialen: 1.301 ton CO2 
4. Upstream transport en distributie: 724 ton CO2 
5. Overige: 285 ton CO2 
6. Woon-werkverkeer: 142 ton CO2 

 
In het jaar 2015 was dit: 

1. Purchased Goods & Services - Ingekochte goederen en diensten: 4.857 ton CO2 
2. Waste generated in Operations – Afval: 1.803 ton CO2 
3. Transportation & Distribution- transport externe vervoerders: 88 ton CO2 
4. Employee Commuting- Woon-werkverkeer: 45 ton CO2 

 
Bovenstaande gegevens staan vermeld in het document Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 
analyse. De cijfers van 2015 staan vermeld in de Voortgangsrapportage 2015 3.2.4. Deze scope 3 
cijfers zullen wederom worden vastgesteld in 2020, over het jaar 2019. 
 

 Reductiedoelstelling scope 3  

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 
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Om vast te kunnen stellen op welke manier we het beste onze leveranciers, onderaannemers en 
afvalverwerkers kunnen bewegen om minder CO2 te produceren, dienen we eerst een concreet 
beeld te hebben van de werkelijke mogelijkheden. Hiervoor hebben we een scope 3 kwalitatieve 
analyse gedaan, waarbij we de verschillende product-marktcombinaties hebben benoemd die van 
belang zijn voor Jelle Bijlsma. Deze product-marktcombinaties staan schematisch weergegeven in de 
volgende tabel: 

 

Product-marktcombinaties Jelle Bijlsma BV

Producten en markten: Overheidsinstanties Commerciële bedrijven % van de totale omzet

·         Gemeente ·      Bouwbedrijven 

·         Waterschappen

·         RWS

·         Provincies

Infra (verhardingen en rioleringen) 12% 1% 13%

Groenvoorziening 27% 3% 30%

Grondverzet 26% 3% 29%

Bagger- en waterwerk 22% 2% 24%

Sloopwerken 3% 1% 4%

90% 10% 100%

1

2

3

4

5

6

Product-marktcombinaties Rangorde

Sector Activiteiten

Het mogelijke effect van 

innovatieve ontwerpen op CO2 

uitstoot van het project

Hoe groot is de 

invloed van het 

bedrijf om CO2-

reducerende 

in 

percentages

(g/mg/k/nvt) (g/mg/k/ nvt)

Inkoop: beton

Inkoop: staal

Transport
Woon-werkverkeer 

medewerkers
Projectafval

Inkoop: staal

Inkoop: onderaanneming

Transport
Woon-werkverkeer 

medewerkers
Projectafval

Inkoop: Staal

Inkoop: onderaanneming

Transport
Woon-werkverkeer 

medewerkers
Projectafval

Inkoop: 

Inkoop:

Transport
Woon-werkverkeer 

medewerkers
Projectafval

Inkoop: 

Inkoop:

Transport
Woon-werkverkeer 

medewerkers
Projectafval

Sloopwerken - Overheid K MG K 3% 5

3

MG

MG MG

Grondverzet - Overheid 2MG MG

MGGroenvoorziening - Overheid

Bagger- en waterwerk - Overheid MG MG MG 22%

Groenvoorziening - Overheid

Grondverzet - Overheid

Bagger- en waterwerk - Overheid

127%

4K

Infra - Overheid

Sloopwerken - Overheid

K MG 12%

26%

In onderstaande tabel wordt aan de hand van een drietal factoren kwalitatief bepaald hoe groot de invloed van het bedrijf op de CO2 uitstoot van de projecten is. op basis hiervan 

wordt een rangorde gemaakt van de verschillende product-marktcombinaties. De volgende product-marktcombinaties hebben de meeste invloed op de CO2 uitstoot in de keten:

Omschrijving activiteit 

waarbij CO2 vrijkomt

Relatief belang van CO2-belasting op de sector en 

invloed van de activiteiten

Potentiele 

invloed van het 

bedrijf op de CO2-

Invloed in de sector, mogelijke invloed van aanpassingen in het project en mogelijke invloed van het bedrijf hierop

Sectoren en activiteiten

Voor versie 3.0 van de CO2 Prestatieladder dient volgens eis 4.A.1 een kwalitatieve inschatting gemaakt te worden van 

de emissies in de keten van Jelle Bijlsma. Aan de hand van een indeling in Product-Markcombinaties wordt bepaald 

welke PMC het meest relevant is qua CO2 uitstoot en invloed van het bedrijf op deze emissies. Onderstaande tabel toon 

de relevantie van de PMC's voor het bedrijf:

Aandeel 

van de 

totale 

Verhouding CO2 uitstoot 

bedrijf tov. CO2 uitstoot 

sector (hoe groot is het 

marktaandeel)      

(g/mg/k/nvt)

Infra - Overheid

Hier wordt benoemd welke CO2 

uitstotende activiteiten door 

activiteiten van het bedrijf 

worden beïnvloed.
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Uit de tabel valt af te lezen dat de invloed van Jelle Bijlsma op de CO2-uitstoot in de keten van de 
projecten het grootst is binnen de groenvoorziening, vervolgens binnen het grondverzet, op de derde 
plaats komen de bagger- en waterwerken, op de vierde plaats het infra en als vijfde sloopwerken. Uit 
het schema valt ook af te lezen dat, hoewel we binnen de sloopwerken wel invloed denken kunnen 
uit te oefenen op de vermindering van de CO2-uitstoot in de keten, dit waarschijnlijk niet een grote 
reductie zal opleveren aangezien de sloopwerken met slechts 4% een klein marktaandeel van ons 
bedrijf uitmaakt. De groenvoorziening (maaien, hekkelen, etc.) en het grondverzet daarentegen 
beslaan elk ongeveer 30% en daarmee valt op deze gebieden de grootste reductie te realiseren. 
Groenvoorziening blijft dus op de eerste plaats staan.  
 

 Strategisch plan van aanpak maatregelen scope 3 

 

Vergisten 
Jelle Bijlsma is voor het daadwerkelijk overgaan tot vergisting geheel afhankelijk van haar 
opdrachtgevers. Wij kunnen deze opdrachtgevers hierin helaas niet sturen. Jelle Bijlsma zal 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). 
 
We kunnen niet altijd overgaan tot vergisting. Dit komt in eerste instantie doordat niet al het afval 
geschikt is om te worden vergist. Daarnaast zou het kunnen komen door de opdrachtgevers, die in 
hun aanbestedingen daartoe geen verzoek of opdracht doen. Bovendien is de prijs van vergisting niet 
altijd gunstig, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat voor een goedkopere variant wordt gekozen die 
meer CO2-emissie veroorzaakt. Jelle Bijlsma blijft echter in overleg met opdrachtgevers en wijst hen –
wanneer dit mogelijk is- op de gunstige uitwerking van vergisting op het milieu in vergelijking met 
andere manieren van afvalverwerking. Als laatste reden is gebleken dat we niet kunnen vergisten 
omdat de vergistingslocatie “vol” zit en dus niets meer toelaat. In de afgelopen jaren hebben we 
goede resultaten behaald wat betreft vergisting, maar deze hadden dus nog beter kunnen zijn als de 
vergistingslocatie niet vol was geweest. Voor wat betreft de komende jaren zien wij vooralsnog geen 
noodzaak om onze doelstelling aan te passen. We blijven hopen en wijzen op de mogelijkheid van 
vergisting.  
 
Wanneer een opdrachtgever in zijn of haar aanbesteding geen aandacht besteedt aan duurzaamheid 
en CO2 gerelateerde aspecten, terwijl deze organisatie of onderneming op een andere manier wel 
aangeeft deze aspecten belangrijk te vinden, kiest de directie van Jelle Bijlsma ervoor om de 
opdrachtgever daar (schriftelijk) op te wijzen in de hoop dat daar in de toekomst iets mee zal worden 
gedaan. 
 
Leveranciers 
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. Hierbij spelen de 
kosten een bepalende rol. We zullen na moeten gaan in hoeverre we mogelijkheden hebben om voor 
een product te kiezen dat met minder CO2-uitstoot is geproduceerd, maar dat toch niet duurder is. 
Hierbij valt dan met name te denken aan de PVC buizen die worden gebruikt bij de aanleg van 
rioleringen en bij andere werkzaamheden (bijvoorbeeld het plaatsen van damwanden). De 
werkvoorbereiders zouden bij de keuze voor een bepaald product rekening moeten houden met de 
CO2 uitstoot die bij het produceren van een product wordt gemaakt. Om dit na te gaan zullen zij in 
het komende jaar de CO2 footprint van het bedrijf en het product moeten opvragen. Bij 
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aanbestedingen zouden we vervolgens hiervan melding kunnen maken in ons plan van aanpak. In het 
verleden is gebleken dat er veelal geen reactie kwam van de betreffende bedrijven ofwel de 
mededeling dat er geen footprint was. We zijn van mening dat de aanhouder wint en zullen dit 
blijven proberen. 
 
Jelle Bijlsma-app 
Door aan onze (vaste) onderaannemers het gebruik van onze Jelle Bijlsma –app aan te bieden, willen 
we in scope 3 onder meer het brandstofverbruik reduceren en daarmee de CO2-uitstoot 
verminderen. Daarmee willen we samen een beter inzicht te krijgen in het brandstofverbruik van de 
machines en hopelijk ook op de invloed van de medewerkers op het verbruik. Als we dit inzicht 
hebben, weten we ook op welke gebieden de reductiemogelijkheden liggen. 
 
Keuze voor een strategie 
Jelle Bijlsma kiest ervoor om bovenstaande strategieën toe te passen. Voor wat betreft het vergisten 
zijn we namelijk afhankelijk van onze opdrachtgevers en daardoor is niet zeker of en hoeveel we de 
komende jaren zullen gaan vergisten. Ook willen we ons richten op de inkoop van bepaalde 
producten, waaronder PVC buizen en mogelijk andere daaraan gerelateerde producten. 
 
Uit de kwantitatieve scope 3 analyse 2017 blijkt dat de grootste emissie wordt veroorzaakt door 
“aangekochte goederen en diensten: arbeid en onderaanneming” 3604 ton CO2 (2015: 4857 ton 
CO2). De tweede categorie is “aangekochte goederen en diensten: machines “ 1373 ton CO2 (2015 
afval 1803 ton CO2). Er is dit jaar (2017) een onderscheid gemaakt in arbeid/onderaanneming, 
machines en materialen. Voorheen (2015) werden deze gegevens allemaal bij elkaar opgeteld (en 
stonden op de eerste plaats in 2015, dit zou in 2017 niet anders zijn geweest). 
Wat betreft de PVC buizen (die onder andere gebruikt worden voor bijvoorbeeld riolering) geldt dat 
er twee leveranciers in de lijst met A-leveranciers staan (lijst van Jelle Bijlsma, heel 2015). Samen zijn 
zij goed voor een uitstoot van 117 ton CO2. Hoewel dit maar een klein percentage (2,4%) is van het 
totaal aan aangekochte goederen en diensten (cijfers van 2015), is dit wel te verklaren. Het grootste 
percentage betreft de inkoop van diesel, 781570 kg CO2,dit betreft 16%. De machines die we dit jaar 
hebben gekocht zijn samen goed voor een uitstoot van 2.431.821,6 kg CO2, dit betreft 50,07 % van 
het totaal van 4857 ton. Omdat de rest van de inkoop bij deze grootste twee veroorzakers in het niet 
valt en inhuur personeel, onderaannemers, de inhuur van machines, hout, zonnepanelen, gestuurde 
boringen, afvalverwerking en onderdelen van machines betreft, richten we ons qua inkoop op de 
PVC onderdelen. Uiteindelijk zijn de cijfers ook maar gebaseerd op bepaalde conversiefactoren en we 
denken dat er op het gebied van PVC nog wel een verbetering zou kunnen plaatsvinden. Hierbij valt 
dan met name te denken aan het inkopen van PVC onderdelen waarvan vaststaat dat bij de 
productie ervan minder CO2 is vrijgekomen. Het is natuurlijk nog afwachten of onze leveranciers over 
deze gegevens beschikken. 
 
Wat betreft onze Jelle Bijlsma-app geldt dat deze ervoor zorgt dat we ons brandstofverbruik 
nauwkeurig in kaart kunnen brengen, niet alleen per machine, maar ook per medewerker en per 
project. Er zijn echter veel factoren die ervoor zorgen dat de gegevens niet altijd kloppen. Deze 
“kinderziektes” moeten er nog uit worden gehaald. Door al ons brandstofverbruik uitgebreid te 
registreren, krijgen we inzicht. Op die manier kunnen we goed nagaan bij welke machines, personen 
en werkzaamheden we mogelijke bezuinigingsmaatregelen kunnen treffen. Hierdoor hopen we ons 
brandstofverbruik te kunnen reduceren. Onze verwachting is dat we minder brandstof nodig zullen 
hebben, dus onze inkoop zal dalen. Hoeveel deze zal dalen zal afhangen van de hoeveelheid werk die 
we hebben. Hoe meer werk, hoe vaker de machines rijden, des te meer brandstof we nodig zullen 
hebben. We willen ook onderaannemers laten werken met onze app, zodat we ook bij hen het 
brandstofverbruik weten. Dus indirect is deze app ook nog van invloed op onze inhuur van machines 
en personeel van onderaannemers. 
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Zwaartepunt van de maatregelen 
Feit blijft dat onze grootste uitstoot wordt veroorzaakt door scope 1 en 2. Welke maatregelen we 
ook nemen om onze CO2-uitstoot in scope 3 te reduceren, deze zullen nooit kunnen opwegen tegen 
de maatregelen die we nemen in scope 1 en 2. Onze grootste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door 
het gebruik van diesel door onze eigen machines. Om de uitstoot van onze eigen machines de 
reduceren, willen we nieuwere schonere en zuiniger machines aanschaffen. Dit zijn echter flinke 
investeringen, waarvoor we grote bedragen nodig hebben. Als we goedkopers producten of 
aannemers hebben (die meer CO2-uitstoot hebben), zullen we meer winst maken. Deze winst is 
echter noodzakelijk om investeringen te kunnen doen die gunstig zijn voor onze CO2-uitstoot in scope 
1 en 2. Omdat de scope 3 reductiemaatregelen altijd minder doeltreffend zullen zijn dan onze 
reductiemaatregelen voor onze eigen scope 1 en 2, geven wij er de voorkeur aan om het 
zwaartepunt van onze maatregelen daar te leggen en ons daarmee in de positie te stellen dat we ons 
machinepark kunnen vernieuwen. In wezen is het zo dat we ook onze scope 3 beïnvloeden wanneer 
we ons machinepark vernieuwen door zuiniger en milieuvriendelijke (emissiearme) machines aan te 
schaffen, want daardoor hebben we weer minder diesel nodig, hetgeen invloed heeft op onze inkoop 
en de cijfers van scope 3.  
 

Onderdeel Maatregel Verwachte 
reductie 

Termijn Percentage 

Pvc Bij inkoop letten op CO2 uitstoot bij 
productie ervan: 
-instructie aan inkoop 

klein 3-6 jaren < 0.2 % van totaal 
CO2 uitstoot door 
pvc  

App/ 
brandstof-
verbruik 

Bij inzet van machines, personeel 
en werkomstandigheden letten op 
brandstofverbruik: 
-monitoren brandstofverbruik 
-analyseren brandstofverbruik 
-maken trendanalyse 
brandstofverbruik  
-nemen van maatregelen (deze 
zijn afhankelijk van uitkomst van de 
analyses) 

Redelijk tot 
groot 

3-6 jaren 1% van totaal CO2 
uitstoot door 
brandstof  

 
Nuancering/kanttekening 
De cijfers zoals vastgelegd in de kwantitatieve scope 3 analyse van de inkoop van goederen en 
diensten zijn gebaseerd op het bedrag dat gemoeid is met deze inkoop. Vervolgens is er een 
conversiefactor toegepast op dit bedrag en zodoende komt er een getal uitrollen dat dan de scope 3 
uitstoot bepaalt. Deze manier van het berekenen van de CO2 uitstoot heeft echter wel gevolgen voor 
onze inkoop. Als wij minder inkopen, daalt ook de uitstoot, maar de conversiefactor wijzigt niet. Als 
we ons echter gaan richten bij de inkoop op producten waar bij de productie minder CO2 is 
vrijgekomen, zal ook de conversiefactor naar beneden moeten worden bijgesteld. Hoeveel we deze 
naar bijstellen, zal moeten blijken uit de door de leveranciers aangeleverde documenten.  
Voor wat betreft onze app geldt dat we gedurende een aantal jaren (minimaal drie tot zes jaren 
vanaf heden) het brandstofverbruik zullen moeten monitoren en analyseren, om tot een 
trendanalyse te kunnen komen. Daarbij is de moeilijkheid dat we allerlei verschillende merken en 
soorten machines hebben, waarbij de ondergrond en het werk dat deze verrichten ook nog van 
invloed zijn op het brandstofverbruik. De brandstofgegevens zijn op dit moment nog beperkt 
beschikbaar en niet altijd kloppend, er wordt echter hard aan gewerkt. 
 
Referentiekader 
Het heeft voor wat betreft de PVC geen zin om de uitstootcijfers van de komende jaren af te zetten 
tegen een referentiejaar. De uitkomst van de cijfers hangt namelijk af van de hoeveelheid PVC die we 
bestellen en hoeveel deze kost. Dit verschilt ieder jaar en dit weten we nooit tevoren. Je kunt de 
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cijfers alleen vergelijken door deze in percentages uit te drukken van de totale uitstoot binnen een 
bepaald onderdeel. Hetzelfde geldt voor het uitdrukken van reductie in absolute getallen. Om een 
reëel beeld te krijgen van de reductie zal deze in percentages moeten worden uitgedrukt van het 
geheel (binnen een onderdeel). Voor zover we wel een referentiejaar gebruiken, zullen we uitgaan 
van de cijfers over heel 2015. 
 
Voor de reductie van brandstof kunnen we gebruik maken van de gegevens van de afgelopen jaren. 
Ook hierbij geldt echter dat het niet zo is dat we ieder jaar dezelfde hoeveelheid werk hebben en 
dezelfde hoeveelheid brandstof verbruiken. Daarbij is het ook nog zo dat het brandstofverbruik 
verschilt per soort werk, per machine, per machinist en per ondergrond (rijplaten versus modder, 
droog versus nat, een kraan die rijdt versus een kraan die vastgeketend staat op een ponton,etc.). 
We hopen echter wel een trendanalyse te kunnen doen.  
 

 Reductiedoelstelling ketenanalyse diesel 

 
Uit onze ketenanalyse blijkt dat het materieel de meeste CO2 uitstoot heeft. Met behulp van onze 
Jelle Bijlsma-app willen we exacte verbruiksgegevens verkrijgen, echter is de app nog niet volledig 
gereed. Door al onze diesel in te kopen als TRAXX diesel reduceren we op iedere liter diesel al CO2 

uitstoot. 
 

 Reductiedoelstelling ketenanalyse onderhoud watergangen  

 

Door het groenafval niet te composteren maar te vergisten wordt er CO2 uitstoot gereduceerd. Bij 
het vergisting wordt biogas verkregen. Volgens onderzoek van Altera levert het vergisten een 
besparing op van 1402,7 ton CO2 per 10.000 ton materiaal.5  
Doelstelling in 2020 voor wat betreft het afval dat vrijkomt bij het onderhouden van de watergangen 
20% meer CO2 vermijden ten opzichte van het jaar 2014. 
We zijn afhankelijk van de medewerking van de opdrachtgevers en van de geschiktheid van het  
materiaal.  
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%. Hieronder onze doelstelling met dien verstande dat het dan om de 
percentages gaat van het materiaal dat daadwerkelijk kan worden vergist. 
In de eerste helft van 2018 hebben we ca. 520 ton groenafval vergist (dit is niet afkomstig van de CO2  

gunningsvoordeel projecten). Dit zou normaal gesproken zijn gecomposteerd. Compostering levert 
per 10.000 ton compost een besparing op van 531,3 ton CO2. Vergisting levert per 10.000 ton 
groenafval een besparing op van 1402,7 ton CO2. Het verschil hiertussen levert de door Jelle Bijlsma 
gerealiseerde CO2 reductie op, namelijk: 871,4 ton CO2 per 10.000 ton vergist groenafval. Aldus heeft 
de vergisting van 520 ton groenafval in 2018 een vermindering van CO2-uitstoot opgeleverd van 
45,31 ton CO2. Uitgaande van de scope 3 cijfers (van 2015) betrof het groenafval van Jelle Bijlsma 
5455,16 ton (met een CO2-uitstoot van 138 kg CO2 per ton), aldus in totaal 752,81 ton CO2. Op dit 
totaal hebben we in 2018 een vermindering van de CO2-uitstoot kunnen realiseren van ruim 6%.  
Vergisting bleek niet meer mogelijk de tweede helft van 2018. De vergisters zitten vol en nemen niets 
meer aan. We hebben het geprobeerd en derhalve kunnen we concluderen dat Jelle Bijlsma nog 
steeds op de goede weg is. Dat we ‘slechts’ een reductie van 6% hebben kunnen realiseren, heeft dus 
niet aan Jelle Bijlsma BV gelegen! 
 

 
5 Deze informatie is afkomstig uit de ketenanalyse en is te downloaden op onze website. 
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Eindconclusie: Jelle Bijlsma is op alle gebieden goed bezig met het reduceren van haar CO2 uitstoot! 
 

3.3 Energiemeetplan 

De uitstoot in scope 1 en 2 is gemeten zoals in onderstaande tabel vermeld: 

Energiemeetplan     

Uitstoot door: hoe te meten Vindplaats 

Diesel 
Overzicht 
leverancier/JBapp administratie/digitaal 

Benzine 
Overzicht 
leverancier/JBapp administratie/digitaal 

Elektriciteit 
afrekeningen 
greenchoice/innova administratie/digitaal 

Opwekking 
Afrekeningen 
innova/greenchoice administratie/digitaal 

 

De indirecte CO2 emissies worden eenmaal in de twee jaar aan de hand van verschillende uitdraaien 

van onze boekhouding in kaart gebracht. 

 

Het maken van de vogelkijkhut op Vlieland  

Jaar Doelstelling 
Percentage daling t.o.v. 2014 van CO2 emissie door 
afval onderhoud watergangen  

Gerealiseerde reductie in % t.o.v. scope 3 
gegevens van 2015 

2015 3,34 Geen vergisting plaatsgevonden 

2016 6,67 10,1 

2017 10 25,4 

2018 13,34 6 (met kanttekening) 

2019 16,67 nnb 

2020 20 nnb 
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4. MAATREGELEN EN INITIATIEVEN  

4.1 Genomen maatregelen 

Welke maatregelen zijn er tot nog toe dit jaar genomen om CO2 uitstoot te verminderen? 

 

Duurzame investeringen 2018 toelichting 

bewegingssensoren kantoor efficiënter energieverbruik 

led verlichting kantoor lager energieverbruik 

warmtepomp nefit monoblock, geen airco's meer nodig 

2x trekker emissiearme milieuvriendelijke machines 

 volvo v60 hybrid  hybride auto 

 2x mitsubishi uitvoerder  hybride auto 

 2st schaftwagens  ipv schaften in bus 

 kantoor uitbreiding  nieuw energieneutraal kantoor 

 klepelmaaier zuiger  twee hydraulisch aangedreven klepelmaaiers 
(efficiencyvoordeel door minder machines) 

 maaizuigkar  nieuwe maaizuigcombinatie 

 2x quad  brandstofbesparing door inzet van quad i.p.v. busje 

 mercedes cargo bus dicht  euro 6 bus met adblue 

 4x bus Vitens  euro 6 bussen met adblue 

 3x bus Voorman  euro 6 bussen met adblue 

 GPS pakket grondverzet  efficiënter grondverzet m.b.v. "best-fit" pakket 

dubbele laadpaal meer mogelijkheden voor elektrisch laden 

4x trailer vitens   

elektrische veegmachine dulevo 90 elite 

2x Greenline co2ntainers besparing van ongeveer 6000 liter diesel per jaar 

1x graafmachine doosan DX19 

3x compacte mini graafmachines doosan DX27z 

landrover stage IV motor met adblue 

elektrische heftruck geen dieselverbruik meer 

 
Op de Maatregellijst worden nog diverse reductiemogelijkheden jaarlijks op de website van SKAO 
bijgehouden en halfjaarlijks handmatig status weergegeven. In het energiemanagement actieplan zijn 
nog diverse reductiemogelijkheden in optie, waaronder nog meer emissiearme milieuvriendelijke 
machines en andere brandstof etc.. De voortgang hiervan wordt halfjaarlijks handmatig bijgehouden. 
 
Zwaartepunt van de maatregelen 
Feit blijft dat onze grootste uitstoot wordt veroorzaakt door de diesel in scope 1. Welke maatregelen 
we ook nemen om onze CO2-uitstoot in scope 3 te reduceren, deze zullen nooit kunnen opwegen 
tegen de maatregelen die we nemen in scope 1. Feit is dat onze grootste CO2 uitstoot wordt 
veroorzaakt door het gebruik van diesel door onze eigen machines. Om de uitstoot van onze eigen 
machines te reduceren, willen we nieuwere, schonere en zuiniger machines aanschaffen. Dit zijn 
echter flinke investeringen, waarvoor we grote bedragen nodig hebben. Als we goedkopere 
producten of aannemers hebben (die meer CO2 uitstoot hebben), zullen we meer winst maken. Deze 
winst is echter noodzakelijk om investeringen te kunnen doen die gunstig zijn voor onze CO2 uitstoot 
in scope 1. Omdat de reductiemaatregelen in scope 3 altijd minder doeltreffend zullen zijn dan onze 
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reductiemaatregelen in onze eigen scope 1, geven wij er de voorkeur aan om het zwaartepunt van 
onze maatregelen daar te leggen en ons daarmee in de positie te stellen dat we ons machinepark 
kunnen vernieuwen. In wezen is het zo dat we ook onze scope 3 beïnvloeden wanneer we ons 
machinepark vernieuwen door zuiniger en milieuvriendelijke (emissiearme) machines aan te 
schaffen, want daardoor hebben we weer minder diesel nodig, hetgeen invloed heeft op onze inkoop 
en de cijfers van scope 3.  

 

4.2 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 

• blauwe diesel invoeren 
 

 
Scope 2: 

• Led verlichting aanschaffen. 

• Zonnepanelen aanschaffen en energieneutraal worden. 

• Huidige diesel gestookte kachel vervangen voor elektrische/pellet kachel(s). 

 

Halfjaarlijks wordt de voortgang hiervan handmatig bijgehouden op het Energiemanagement 

actieplan. 

 

4.3 Deelname aan initiatieven  

Grip-app (onze Jelle Bijlsma-app) 
Jelle Bijlsma BV werkt nauw samen met Fifty two degrees aan een internet applicatie waarmee onder 
meer de hoeveelheid brandstof per bedrijfsmiddel (kraan, rupsdumper, shovel, trekker, 
vrachtwagen, busje, etc) en per werknemer uitvoering zal worden geregistreerd. Het is de bedoeling 
dat op ieder moment van de dag per bedrijfsmiddel het verbruik inzichtelijk is. Voorts zal het met 
behulp van de app mogelijk zijn om per bedrijfsmiddel instructies te geven om het rijgedrag aan te 
passen om zodoende een brandstofbesparing te kunnen realiseren. Naast de brandstofregistratie 
zullen ook de uren van de werknemers worden geregistreerd. Zowel per bedrijfsmiddel als per 
werknemer zullen diverse overzichtsrapporten uitgedraaid kunnen worden. Bovendien zullen alle 
gegevens met één druk op de knop in ons boekhoudsysteem (Metacom) kunnen worden 
geïmporteerd. De gripp-app is te koop voor bedrijven. Voor vragen en/of informatie verwijs ik u 
graag naar het mailadres en de website: info@grip52.com, www.grip52.com 

mailto:info@grip52.nl
http://www.grip52.com/
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 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 aandacht 
staat blijkt wel uit het initiatief dat Cumela Nederland is gestart in juli 2014. Cumela Nederland gaat 
voor haar leden het meerjarige 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. 
Wil je hieraan graag deelnemen? Meer informatie vind je als op de navolgende link klikt 
https://www.cumela.nl/certificering-duurzaam-ondernemen-aanbesteding-en-uitvoering-duurzaam-
ondernemen/meerjarig 
 

  Voorts heeft Jelle Bijlsma zich onlangs gericht 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 (diesel). De activiteiten van dit nieuwe initiatief 
dienen er bij voorkeur op gericht te zijn om een ander (verbeterd) product, dienstverlening dan wel 
een werkproces te ontwikkelen voor Jelle Bijlsma BV. Met andere woorden: het moet echt van 
meerwaarde zijn voor Jelle Bijlsma BV en iets concreets opleveren. Om dit te bereiken is Jelle Bijlsma 
BV lid geworden van het initiatief Nederland CO2 Neutraal. De stichting Nederland CO2 Neutraal heeft 
als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een 
klimaatneutrale onderneming. De stichting Nederland CO2 Neutraal gelooft dat op deze manier een 
betere toekomst kan worden gecreëerd voor nu, maar zeker ook voor later. Wij gaan voor schonere 
bedrijven en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Jelle Bijlsma zal bovendien ook 
deelnemen aan de werkgroepen van Nederland CO2 Neutraal, waarin de reductie van CO2-emissie 
door brandstofverbruik centraal zal staan door deelname. Wil je meer weten over dit initiatief of wil 
je zelf deelnemen? Klik dan op de volgende link http://nlco2neutraal.nl/ 
 

 

https://www.cumela.nl/certificering-duurzaam-ondernemen-aanbesteding-en-uitvoering-duurzaam-ondernemen/meerjarig
https://www.cumela.nl/certificering-duurzaam-ondernemen-aanbesteding-en-uitvoering-duurzaam-ondernemen/meerjarig
http://nlco2neutraal.nl/
http://www.grip52.com

