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1.0 Inleiding 

Het project 22001 Groenonderhoud Noord is een CO2 gunningsvoordeel project. De opdrachtgever is 
Provincie Fryslân. De grootste CO2 uitstoot binnen Jelle Bijlsma B.V. is de brandstof diesel, zo ook in 
dit project. Tijdens dit project is gebruik gemaakt van de volgende machines/voertuigen: diverse 
kranen, tractoren en vrachtwagens. 
 
Het project wijkt niet af van de organisatie als geheel. Het project 22002 is een maaibestek. Dit valt 
onder de projecten die Jelle Bijlsma al jaren uitvoert. 
 

2.0 Carbon footprint 

 

 

tabel half 2020 22002     

totaal scope 1       

  liters/kg conversiefactor CO2 uitstoot in ton 

scope 1       

diesel 15995,36 3,23 51,67 

benzine 25,00 2,74 0,07 

aspen   2,74   

Totaal scope 1     51,74 

        

Scope 2       

elektriciteit 0 0   

totaal scope 2       

Totaal scope 1 en 2   51,74 
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3.0  Reductiemaatregel 

3.1 Reductiemaatregelen v/d organisatie 

De volgende maatregelen zijn opgenomen in het reductieplan van Jelle Bijlsma: 
 

Voorgestelde reductiemogelijkheid  

Meer zonnepanelen aanschaffen 

Niet stoken in ruimten die niet gebruikt worden 

Aanbrengen van LED-verlichting in kantoor  

Aanbrengen van bewegingssensoren in kantoor 

Dieselgestookte kachel in de werkplaats in de loods vervangen voor een pelletkachel 

De bestaande auto’s en vrachtwagens vervangen voor schonere, bijvoorbeeld met A-label en euro VI 

Onderzoeken van de mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA), de Milieu 

investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), waardoor het financieel aantrekkelijker 

wordt om schonere bedrijfsvoer- en vaartuigen aan te schaffen, dan wel om bepaalde wijzigingen aan te brengen die een 

verlaging van de CO2-emissie zullen bewerkstellingen (zoals bijvoorbeeld start/stop-systemen) 

Tank- en brandstofregistratiesysteem verbeteren 

Boordcomputers en fleetmanagementsysteem met tracking en tracing aanschaffen, waarbij worden geregistreerd: werk- en 

draai)uren, ritten, externe signalen zoals PTO, chauffeurs worden geïdentificeerd, en voorts een uitgebreide rapportage 

mogelijk is, waardoor uiteindelijk ook een efficiëntere planning kan worden bereikt 

Fleetmanagementsysteem uit te breiden met Eco-drive systeem ofwel canbus-systeem 

Aanschaffen van elektrische en/of hybride vervoermiddelen 

Chauffeurs laten deelnemen aan curcussen zoals “het nieuwe rijden” en “het nieuwe draaien” 

Groene banden aanschaffen 

Meedoen aan de een Greendriver challenge, te organiseren onder bijvoorbeeld onze eigen naam “Jelle Bijlsma challenge”, 

deze challenge zorgt voor bewustwording bij onze medewerkers van het eigen brandstofverbruik en van de medewerkers van 

de bedrijven die meedoen aan onze challenge 

Andere brandstofvorm voor onze bedrijfsvoer- en vaartuigen 

Het vergisten van afval in plaats van het composteren van afval afkomstig van het onderhoud van watergangen (als 

uitgangspunt hierbij wordt de vermeden CO2 emissie als gevolg van dieselverbruik gehanteerd) 

 
 

3.2 Toegepaste generieke maatregelen  

De volgende maatregelen worden toegepast voor het project met gunningvoordeel. 
 
Belangrijkste reductiemogelijkheid is het inzicht verkrijgen in ons brandstofverbruik. Door deze bij de 
medewerkers kenbaar te maken, wordt iedere medewerker zich bewust om zijn eigen 
brandstofverbruik te gaan reduceren. Tijdens de start van het project is samen met de medewerkers 
gekeken naar de mogelijkheden om de CO2 uitstoot te reduceren: 

• Alle machines alleen met TRAXX diesel tanken; 

• Het nieuwe rijden, de uitgangspunten welke de medewerker zelf kan nemen; 
 

3.3 Projectspecifieke maatregelen 

Aanvullende projectspecifieke maatregelen op dit project zijn: 

• Inzet machines niet ouder dan 8 jaar, inclusief geavanceerde apparatuur en energiezuinig; 

• Inzet machines met nieuwe roetfilters en gebruik van biologisch afbreekbare olie. 
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3.4 Voortgang implementatie maatregelen 

Belangrijkste reductiemogelijkheid is het inzicht verkrijgen in ons brandstofverbruik. Door deze bij de 
medewerkers kenbaar te maken, wordt iedere medewerker zich bewust om ieder zijn eigen 
brandstofverbruik te gaan reduceren. Er is vooraf geen doelstelling in absolute getallen/percentages 
berekend.  
 
Behalen doelstelling 
Door tijdens het project met de projectmedewerkers te communiceren over de CO2 uitstoot, is de 
bewustwording om de CO2 te verminderen, verhoogd. Er is Traxx diesel getankt en de getankte liters 
zijn bijgehouden in GRIP.  
 

 

4.0 Communicatie 

In dit hoofdstuk wordt het thema communicatie beschreven. 

4.1 Verantwoordelijken en belanghebbenden 

In dit project zijn de volgende mensen (intern en extern) betrokken 
 

Naam Functie 

Douwe Visser  Projectleider 

Bauke Vlietstra / 

Marinus Tijsma  

Uitvoerder 

Provincie Fryslân  Opdrachtgever 

Froucke van der Wal  KAM-coördinator 

  

  

  

  

 

4.2 Interne & externe communicatie 

Dit projectdossier wordt zowel intern als extern besproken met de diverse belanghebbenden.  
 
 

Soort overleg Datum Intern en/of extern 

Toolbox   Intern 

Agenda overleg  Extern  

Evaluatie  Intern 

…   

…   
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5.0 Voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder 

Een aantal eisen uit de CO2-Prestatieladder zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief 
gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel beschrijft hoe het project voldoet aan de diverse 
eisen.  
 

Onderwerp Constateringen  

Is er een energie audit voor het project 

uitgevoerd? 

 

Ja, de energieaudit die binnen het bedrijf is uitgevoerd bevat 

ook het materieel wat ingezet wordt op het project. Zie het 

document Energiebeoordeling brandstof 2017 (2.A.3).xlsx 

Is er een footprint voor het project 

berekend?  

 

Ja, de CO2 footprint is opgesteld op basis van de 

projectadministratie die tot op heden beschikbaar is. Zie 

hoofdstuk 3.0 

Is er onderzoek gedaan naar 

mogelijkheden om het energie 

verbruik te reduceren? 

Ja, er is voor het project onderzoek gedaan naar de 

reductiemogelijkheden. Zie hoofdstuk 2.1. 

Zijn er doelstellingen, 

subdoelstellingen en maatregelen 

opgesteld?  

 

Ja, de doelstellingen die zijn opgesteld voor het bedrijf zijn ook 

van toepassing op dit project. Er is gekeken of het noodzakelijk 

was om aanvullende doelstellingen op te stellen maar dat was 

niet noodzakelijk. 

Zijn de doelstellingen, 

subdoelstellingen en maatregelen 

gereviewed? 

Ja, de doelstellingen deze zijn besproken in de 

directiebeoordeling. 

Is er een energiemeetplan voor de 

energiestromen binnen het project? 

Ja, het energiemeetplan van het bedrijf omvat ook de projecten 

met gunningvoordeel, zie het energiemanagemantactieplan 

Is er een stuurcyclus CO2 reductie 

opgesteld?  

Ja, de stuurcyclus van het bedrijf omvat ook de projecten met 

gunningvoordeel.  

Zijn taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden inzake CO2 reductie 

vastgelegd? 

Ja, de TVB-matrix van het bedrijf omvat ook de projecten met 

gunningvoordeel. 

Zijn externe belanghebbenden 

geïdentificeerd? 

Ja, in het communicatieplan zijn de externe belanghebbenden 

geïdentificeerd.  

Is er een communicatieplan opgesteld? 

 

Ja, het communicatieplan van het bedrijf omvat ook de 

projecten met gunningvoordeel. 

Is er afgelopen jaar intern en extern 

gecommuniceerd over de project 

footprint, doelstellingen, 

subdoelstellingen en maatregelen? 

Ja, dit projectdossier wordt halfjaarlijks gecommuniceerd via de 

website en toolboxen.  

 

 
 
 


