
 
NIEUWSBRIEF CO2-prestatieladder over de eerste helft van 2022 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de uitkomsten van onze CO2-voortgang over de eerste 
helft van 2022. Jelle Bijlsma BV wil de uitstoot van CO2 verminderen. Onze grootste uitstoot wordt al 
jaren veroorzaakt door diesel. Alle uitgebreide voortgangsrapportages en footprints zijn te 
downloaden via onze website https://jellebijlsma.nl/downloads-co2-prestatieladder/  
 
Hoe ziet de CO2-footprint van Jelle Bijlsma eruit? 

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

½ 2022 x2           
fte 116,99           
scope 1 2966,98 25,36 -459,14 52,17  doelstelling behaald 
scope 2 0 0 41,57 100  doelstelling behaald 
            
totaal  2966,98 25,36       

 
Na een halfjaar is duidelijk dat we waarschijnlijk ook in 2022 onze doelstellingen weer gaan halen. Als 
we de cijfers vermenigvuldigen en vergelijken met het voorgaande jaar, dan is de CO2 uitstoot per fte 
lager. In relatie tot het aantal FTE over 2021 is de CO2 uitstoot naar beneden gegaan. Bovendien is de 
uitstoot in absolute getallen ook gedaald. Dit komt onder meer doordat we een grotere hoeveelheid 
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schonere diesel gebruiken en ons machinepark vernieuwen waardoor we met zuiniger machines 
werken. We groeien als bedrijf steeds meer met als gevolg dat we ook meer diesel verbruiken. We zijn 
inmiddels geheel overgestapt op HVO7. Dit is natuurlijk nog geen HVO100, maar het resultaat in de 
uitstootcijfers is duidelijk zichtbaar. Onderstaande tabellen laten de trend van de afgelopen jaren zien: 

 
CO2-reductie in de keten 
Als Jelle Bijlsma werken we ook in verschillende ketens. We voeren veel biomassastromen 
(bijvoorbeeld bermgras) af naar verwerkers. Ook verwerken we steeds meer beton in de projecten die 
we uitvoeren. Voor beide ketens hebben we ook een doelstelling opgesteld. 
 
De doelstellingen voor Jelle Bijlsma zien er als volgt uit: 
 
Jelle Bijlsma wil in de keten van biomassastromen inzetten op duurzame verwerking en daarmee 
minimaal een CO2 besparing van 0,05 ton CO2/ton realiseren. 
 
Jelle Bijlsma wil in de keten van biomassastromen inzetten op duurzaam beton en daarmee minimaal 
een CO2 besparing 3% ten opzichte van 2019 realiseren. 
 
Door het duurzaam verwerken van de biomassastromen (voornamelijk eigen compostering) en het 
gebruik van beton met duurzamer cement (CEMIII) is Jelle Bijlsma op de goede weg om de 
doelstellingen te behalen. 
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