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Informatie over de voortgangsrapportage en de reductie van onze CO2-uitstoot 

Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze voortgangsrapportage. Alle voortgangsrapportages en 
footprints zijn te downloaden via onze website (te vinden onder downloads).  

Jelle Bijlsma BV wil de uitstoot van CO2 verminderen. Onze grootste CO2 uitstoot wordt al jaren veroorzaakt 
door diesel. 

Hoe ziet de footprint van het bedrijf er over heel 2018 uit? 

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   

       

       
projecten       3229,52   99,85 

kantoor       5,00   0,15 

Hoeveel willen we eigenlijk reduceren? Met andere woorden: wat is onze reductiedoelstelling? 

Om een realistisch beeld te krijgen hoe groot onze CO2-uitstoot daadwerkelijk is, zetten we onze CO2 -
uitstoot af tegen het aantal fte’s. Onze doelstelling drukken we uit in % en we vergelijken de afname met de 
cijfers van 2013 (het jaar waarin we zijn begonnen met het bijhouden van de CO2-uitstoot). 
 

 

 

 

 

Jaar 2021 
reductiedoelstelling afname in percentage ten 
opzichte van 2013 

Scope 1 10 

Scope 2 100 



Nieuwsbrief/Toolbox CO2 heel 2018  CO2-prestatieladder  
 

Hoe ziet de tabel eruit als we de footprint van 2013 naast die van de 2018 leggen?  

Jaar 2013 
 CO2 uitstoot in 
tonnen 

 Uitstoot 
per fte 

 Verschil in percentage 
met 2013 

 Doelstelling % 
minder CO2 

fte 47,3         

scope 1 2333,54 49,33   10 

scope 2 41,88 0,89   100 

          

Totaal CO2 2375,42 50,22     

          

jaar 2018         

fte 100,79         

scope 1 3229,52 32,04 35,05 
doelstelling 
behaald 

scope2 5,00 0,05 94,40 
doelstelling nog 
niet behaald 

          

Totaal CO2 3234,52 32,09     

 
 
Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat we onze doelstelling voor het reduceren van de co2 uitstoot 
door diesel hebben behaald. De CO2-uitstoot door elektriciteit zullen we volgend jaar zeker ook behalen, 
want we zijn overgestapt op 100% windenergie van Greenchoice (0 uitstoot). Het komende jaar zal blijken 
of we het behalen van deze doelstelling kunnen continueren.  
 
We hopen onze directe CO2-uitstoot de komende jaren te verminderen door bijvoorbeeld andere 
brandstoffen te gebruiken, schonere machines te kopen etc. Daarnaast hopen we het komende jaar ook 
onze indirecte emissies te verminderen (anders dan door vergisting). Dit zijn de emissies die worden 
veroorzaakt door het verwerken van afvalstromen van projecten, het inhuren van diensten en de aanschaf 
van bouwstoffen. Mochten jullie ideeën hebben of suggesties, dan horen we deze graag op kantoor! 


