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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: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             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 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. 
 

1.3 Periode en interval van de rapportage 

Deze voortgangsrapportage beschrijft het energieverbruik en de CO2-uitstoot van Jelle 
Bijlsma over heel 2015. De rapportage bevat een analyse van de CO2-emissies over januari 
2015 tot en met december 2015 en een trendanalyse waarin een vergelijking wordt gemaakt 
met het basisjaar 2013 en met het jaar 2015. De vergelijking wordt gedaan op basis van 
CO2-uitstoot per FTE. 

Jelle Bijlsma Beheer 
B.V. 

Jelle Bijlsma B.V. 
 

TNF B.V. 
Van Assen 
B.V. 
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Om een vergelijking per FTE te kunnen maken is het aantal FTE voor het jaar 2015 
vastgesteld. Het aantal FTE is 54,67.1  
 

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 2015 zijn er geen projecten geweest waarop CO2 gerelateerd gunningvoordeel is 
verkregen. De communicatie heeft betrekking op de algehele projectenportefeuille. 
 

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. Daarnaast wordt er regelmatig informatie over onze bedrijven geplaatst op 
Facebook en Twitter. In deze berichten komen ook CO2 aspecten (de initiatieven) en CO2 

reductiemaatregelen aan bod. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
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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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 op niveau 5 van de CO2 prestatieladder is gecertificeerd, worden in 
deze voortgangsrapportage de scopes 1, 2 en 3 behandeld. Deze voortgangsrapportage is in 
overeenstemming met de bepaling van het handboek 3.0. van de CO2 prestatieladder 
opgesteld. 
 

2.2 Afbakening 

Uitgezonderd 
-Elektriciteit en gas van Van Assen BV 
Het jaarverbruik van Van Assen over 2015 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). Hoewel het een zeer gering percentage betreft van de totale uitstoot 
van Jelle Bijlsma, zijn we per maart 2015 overgestapt naar een groene energieleverancier 
met certiq-certificaat. Daarmee is de conversiefactor nul en de CO2-uitstoot ook. De door Van 
Assen BV verbruikte diesel (en benzine) wordt wel meegenomen in de onderhavige 
voortgangsrapportage. 

 
-Koel- en koudemiddelen 
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Jelle Bijlsma heeft ervoor gekozen om de koel- en koudemiddelen niet op te nemen in de 
rapportage. 
 
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 Gytsjerk) is gebruik 
gemaakt van de meterstanden gegevens van Greenchoice. 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 zijn de getankte liters brandstof per voertuig en per 
project bijgehouden, waardoor we inmiddels een beter beeld hebben gekregen van het 
brandstofverbruik. Omdat alle gegevens nog handmatig door de werknemers dienen te 
worden ingevuld, zijn er veel fouten gemaakt. Dit bleek bij de verwerking een probleem te 
zijn, maar desalniettemin hebben we van veel wagens en machines een goed inzicht 
gekregen van het brandstofverbruik per uur. 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 onze real-time app. 
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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 2015 is nagegaan of we op de juiste 
weg waren en of we onze doelstellingen zouden behalen. Dit leek toen het geval te zijn, 
waarna in het tweede half jaar geen maatregelen zijn 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 plan 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. We hopen dit 
niveau te continueren en blijven ons richten op verdergaande reductiemaatregelen. 
 
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, namelijk: 

 

Jaar 2015 
reductiedoelstelling afname in percentage 
ten opzichte van 2013 

Scope 1 7,5 

Scope 2 22,5 
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3.2 Resultaten 

3.2.1 Carbon Footprint 20152 
 
De resultaten van 2015 kunnen het beste worden weergegeven in een excel-bestand met 
bijbehorende cirkelgrafieken.  

heel jaar 2015 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 733368 2368,78 98,31 98,24 

Benzine liter 2,74 13222 36,23 1,50 1,50 

Aspen liter 2,695 1635 4,41 0,18 0,18 

overige energiedragers             

protegon m3 0,365 96,3 0,04 0,00 0,00 

       

Totaal scope 1       2409,45 100  

       

Scope 2 (energieverbruik)             

Elektriciteit kantoor en loods 
Kwh 
(groen) 0 26471 0 0 0 

totaal elektriciteit Kwh     0 0 0 

Zakelijk verkeer prive-auto's      

gedeclareerde kilometers km 0,224 7687 1,72 100 0,07 

       

Totaal scope 2       1,72 100 100 

       

totaal scope 1 en 2       2411,17   

       

       

projecten       2409,45   

kantoor       1,72   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 De gegevens die zijn verwerkt in de carbon footprint zijn niet extern geverifieerd. 
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3.2.2 Energiestromen 2015 

Energiestromen 
heel jaar 2015 

CO2 
uitstoot in 
ton 

percentage 
van scope 1 

percentage 
van scope 2 

percentage van 
scope 1 en 2 

Diesel 2368,78 98,31   98,24 

Benzine 36,23 1,50   1,50 

Aspen 4,41 0,18   0,18 

Protegon 0,04 0,00   0,00 

elektra 0   0 0,00 

zakelijke km 
kantoorpersoneel 1,72   100 0,07 

Totale emissie 2411,17 100 100 100 

 

 

3.2.3 Onderscheid kantoor en projecten 2015 

kantoor/projecten   

heel jaar 2015 ton CO2 
in % van 
totaal 

kantoor 1,72 0,07 

projecten 2409,45 99,93 

totaal 2411,17 100,00 

 

Diesel
98,24%

Benzine
1,5%

Aspen
0,18%

Protegon
0%

elektra
0%

zakelijke km 
kantoorpersoneel

0,07%

Energiestromen in % CO2 van heel 2015

Diesel Benzine Aspen Protegon elektra zakelijke km kantoorpersoneel

kantoor
0,07%

projecten
99,93%

Kantoor vs projecten in % CO2

kantoor projecten
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3.2.4 Scope 3: indirecte emissies 2015 

 
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. 
 

 
 
Meest materiële scope 3 emissies: 

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 

 

                                                 
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. 

1. Categorie: Purchased Goods & Services 4.857 ton CO2

2. Categorie: Waste Generated in Operations 1.803 ton CO2

3. Categorie: Employee Commuting 88 ton CO2

4. Categorie: Transportation & Distribution (Upstream) 45 ton CO2

Aanwezig 

binnen de 

keten    

(ja/n.v.t.)

Afgedekt in 

scope 1 en/of 2 

(ja/nee)

Project-  

gerelateerd 

(ja/nee)

Omvang 

geschat in 

CO2 (ton)

Beïnvloedbaarheid 

(Ja, matig, nee)
Ranking

1. Purchased Goods & Services ja nee ja 4.857 matig 1

2. Capital Goods n.v.t.

3. Fuel- and Energy- Related Activities ja ja

4. Transportation & Distribution (Upstream) ja 45 nee 4

5. Waste Generated in Operations ja nee 1.803 matig 2

6. Business Travel n.v.t.

7. Employee Commuting ja nee nee 88 ja 3

8. Leased Assets n.v.t.

9. Transportation & Distribution Sold Goods (Downstream) n.v.t.

10. Processing of Sold Products n.v.t.

11. Use of Sold Products n.v.t.

12. End-of-Life Treatment of Sold Products n.v.t.

13. Leased Assets (Downstream) ja ja nee

14. Franchises n.v.t.

15. Investments n.v.t.

* bron convers iefactoren: Handboek CO2 Prestatieladder

* bron convers iefactoren: "2012 Guidel ines  to Defra  / DECC's  GHG 

Convers ion Factors  for Company Reporting"

Upstream Scope 3 Emissions 

Downstream Scope 3 Emissions 

Jelle Bijlsma heeft van haar emissiestromen in de keten een inventarisatie gemaakt en geanalyseerd welke grootte de voor haar geldende 

emissiestromen hebben. Jelle Bijlsma is als aannemer werkzaam in de grond- weg- en waterbouw en werkt samen met andere aannemers. De scope 3 

emissies bestaan daarom vooral uit het verwerken van de afvalstromen die van projecten af komen, het inhuren van diensten, de aanschaf van 

bouwstoffen en van brandstof en materieel. Dat is terug te zien in de top van de scope 3 emissies:

Kwantitatieve Scope 3 Analyse Jelle Bijlsma
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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 Reductiedoelstellingen 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 

 
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 een tabel op de volgende pagina. 
Daaruit 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 infra 
(verhardingen en rioleringen), op de derde plaats komen de sloopwerken, op de vierde 
plaats het grondverzet. 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% niet een groot marktaandeel van ons bedrijf uitmaakt. De 
groenvoorziening (maaien, hekkelen, etc.) en de infra (verhardingen en rioleringen) 
daarentegen beslaan elk ongeveer 30% en daarmee valt op deze gebieden de grootste 
reductie te realiseren. 
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Product-Marktcombinaties en hun relevantie voor het bedrijf

Producten/Markten: Overheidsinstanties Bedrijven

         Gemeente          Bouwbedrijven 

         Waterschappen

         RWS

         Provincies

1. Infra (verhardingen en rioleringen) 13% 1% 14%

2. groenvoorziening 27% 3% 30%

3. Grondverzet 26% 3% 29%

4. Bagger- en waterwerk 22% 2% 24%

5. sloopwerken 3% 1% 4%

90% 10%

1 2. groenvoorziening

2 1. Infra (verhardingen/riol.)

3 5. sloopwerken

4 4. bagger- en waterwerken

5 3. grondverzet

PMC’s Rangorde

1 2 3 Sector 4 Activiteiten 5 6

Het mogelijke effect 

van innovatieve 

ontwerpen op CO2 

uitstoot van het 

project

Hoe groot is de invloed van 

het bedrijf om CO2-

reducerende mogelijkheden 

door te voeren?

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

Ingekochte goederen/diensten g mg k

Transport g                     G k                 K mg                MG

Woon-werkverkeer medewerkers k k k

Afval mg   k mg

Ingekochte goederen/diensten k k k

Transport g                     G mg              G mg                 MG

Woon-werkverkeer medewerkers k k k

Afval g g mg

Ingekochte goederen/diensten k k k

Transport mg                  K k                 K k                     K

Woon-werkverkeer medewerkers k k k

Afval k k k

Ingekochte goederen/diensten k k k

Transport g                     MG mg             MG k                     K

Woon-werkverkeer medewerkers k k k

Afval mg g k

Ingekochte goederen/diensten mg k mg

Transport mg                  MG mg            MG k                      MG

Woon-werkverkeer medewerkers k k k

Afval g g mg

3. Grondverzet 5

35. sloopwerken

4. Bagger- en waterwerk 4

2. groenvoorziening 1

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. Aan de 

hand daarvan wordt een rangorde gemaakt van de verschillende product-marktcombinaties. De top van de Product-Marktcombinaties met de meeste invloed op de CO2 

uitstoot in de keten is als volgt:

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 Product-Marktcombinatie het meest relevant is qua CO 2 uitstoot en invloed van het bedrijf op deze 

emissies. Onderstaande tabel toon de relevantie van de PMc's voor het bedrijf:

Omschrijving van een activiteit 

waarbij CO2 vrijkomt

Relatief belang van CO2-belasting van de sector en 

invloed van de activiteiten

Potentiele invloed van het 

bureau op de CO2-uitstoot

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

Sectoren en activiteiten Hier wordt benoemd welke CO2 

uitstotende activiteiten door 

activiteiten van het bedrijf worden 

beïnvloed.

Verhouding CO2 uitstoot 

bedrijf tov. CO2 uitstoot 

sector (hoe groot is het 

marktaandeel) (g/mg/k/nvt)

1. Infra (verhardingen en rioleringen) 2
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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). 
 
Helaas hebben we het gehele afgelopen jaar 2015 geen mogelijkheden gehad om te 
vergisten. 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. Aldus is er 
het afgelopen jaar geen resultaat behaald doordat het materiaal niet geschikt is gebleken 
voor vergisting. Voor wat betreft de komende jaren zien wij echter vooralsnog geen 
noodzaak om onze doelstelling aan te passen. We blijven hopen en wijzen op de 
mogelijkheid van vergisting (alleen door vergisting zal onze doelstelling haalbaar zijn).  
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 aanbestedingen 
zouden we vervolgens hiervan melding kunnen maken in ons plan van aanpak. 
 
Jelle Bijlsma-app 
Het komende jaar willen we in scope 3 onder meer het brandstofverbruik van onze (vaste) 
onderaannemers reduceren en daarmee de CO2-uitstoot verminderen door hen gratis in de 
gelegenheid te stellen om gebruik te maken van onze Jelle Bijlsma-app. Daarmee hopen we 
samen een beter inzicht te krijgen in het brandstofverbruik van de machines en de invloed 
van de medewerkers op het verbruik. Als we dit inzicht hebben, weten we ook op welke 
gebieden de reductiemogelijkheden liggen. 
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Keuze voor een strategie 
Jelle Bijlsma kiest ervoor om bovenstaande strategieën alle drie toe te passen. Wij zien geen 
reden om dit niet te doen. Voor wat betreft het vergisten zijn we namelijk afhankelijk van 
onze opdrachtgevers en daardoor is niet zeker of we het komende jaar 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 blijkt dat de grootste emissie wordt veroorzaakt door 
“aangekochte goederen en diensten” (4857 ton CO2). De tweede categorie is afval (1803 ton 
CO2). 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, 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 
tot in detail in kaart kunnen brengen, niet alleen per machine, maar ook per medewerker en 
per project. 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. 
 
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.  
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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) 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 pas 
zeer recent en op dit moment nog beperkt beschikbaar, 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 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.). Binnen nu een drie jaar kunnen we echter wel 
een trendanalyse doen.  
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3.2.6 Reductiedoelstelling scope 3 emissies ketenanalyse onderhoud watergangen 
 

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 
het jaar 2014, met de kanttekening dat Jelle Bijlsma BV daarbij wel afhankelijk is 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. 
 

 

 
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. 
 
Voor wat betreft het plan van aanpak om de CO2 uitstoot te reduceren verwijs ik naar de 
vorige paragraaf met daarin het strategisch plan van aanpak maatregelen scope 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Deze informatie is afkomstig uit de ketenanalyse. 

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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3.2.7 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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3.2.8 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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3.2.9 Carbon footprint 2013 met de nieuwe 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 97,34 

Benzine liter 2,74 10428 28,57 1,22 1,21 

overige energiedragers       

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

       

Totaal scope 1       2333,57 100,00 98,55 

       

Scope 2 (energieverbruik)       

Elektriciteit kantoor en loods 
Kwh 
(grijs) 0,526 60467 31,81 92,35 1,34 

Zakelijk verkeer prive-auto's       

personenvervoer benzine km 0,22 6737 1,48 4,30 0,06 

personenvervoer diesel km 0,22 5232 1,15 3,34 0,05 

       

Totaal scope 2       34,44 100,00 1,45 

       

Totaal scope 1 en 2       2368,00   

       

projecten       2333,57   

kantoor       34,44   
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3.2.10 Vergelijking 2015 met 2013 
 
Hoe groot is de reductie van CO2 uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2013? 
 

gerealiseerd heel 2015  

totaal 
emissie ton 
CO2 

cijfers 2013 
nieuwe 
conversiefactoren 

% verschil 
in uitstoot 
ton CO2 

scope 1       

diesel 2368,78 2304,97 2,77 

benzine 36,23 28,57 26,81 

aspen 4,41 0 3,18 

protegon 0,04     

totaal scope 1 2409,45 2333,54   

    

scope 2       

Elektriciteit 0,00 31,81 -31,81 

gedeclareerde kilometers 1,72 2,63 -34,53 

Totaal scope 2 1,72 34,44   

        

totaal scope 1 en 2 2411,17 2367,98   

    

projecten 2409,45 2333,54 3,25 

kantoor 1,72 34,44 -95,00 
  
Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat de uitstoot in absolute getallen is gestegen. Op zich 
is dit natuurlijk geen goed teken, maar dit zegt natuurlijk nog niets over de hoeveelheid werk 
die is verzet en of er sprake is geweest van het reduceren van CO2-uitstoot. In 2014 is de 
doelstelling aangepast in die zin dat deze werd afgezet tegen het aantal FTE’s. Hoe meer 
mensen er aan het werk zijn, des te meer machines er in werking zijn. Hoe meer machines 
er in werking zijn, des te groter de CO2-uitstoot. Op basis van de cijfers van het eerste 
halfjaar is in de voortgangsrapportage over het eerste halfjaar van 2015 geconcludeerd dat 
het vooralsnog haalbaar had moeten zijn om de (aanvullende) doelstellingen te behalen.  
In 2014 bleek dat het eerste half jaar niet representatief was voor het tweede half jaar. Ook 
in 2015 is dit het geval gebleken, hetgeen we ook in de voortgangsrapportage over het 
eerste half jaar van 2015 hebben geconstateerd. 
De daling in uitstoot over het eerste half jaar werd -evenals in 2014- voornamelijk 
veroorzaakt doordat er minder diesel werd verbruikt. Aangezien in het eerste deel van 2015 
het aantal FTE’s ook lager was ten opzichte van het hele jaar, 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 2015.  
 
Nu de cijfers van heel 2015 bekend zijn valt hieruit op te maken dat er in de tweede helft van 
201 meer is gewerkt en daardoor ook veel meer diesel is verbruikt. Het aantal FTE over heel 
2015 was 54,67 tegenover 51,06 gedurende het eerste half jaar van 2015. Het aantal FTE in 
2013 was 47,3. Daarmee kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een flinke stijging, 
namelijk 7,37 FTE en dat is een stijging van 13,48% ten opzichte van 2013. 
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Zijn de reductiedoelstellingen behaald? 
In onderstaande tabel staan alle gegevens weergegeven. Ook de reductiedoelstelling is 
opgenomen. 
 

  ton CO2 per fte 

verschil met 
cijfers 2013-
2015 

verschil in 
percentage 

reductiedoelstelling 
afname in percentage 

Jaar 2013, fte 47,3           

            

scope 1 2333,54 49,33     7,5 

scope 2 30,68 0,65     22,5 

            

totaal 2364,22 49,98       

           

           

1/2 jaar 2015, fte 51,06          

scope 1 2224,29 43,56 -109,25 11,70 doelstelling behaald 

scope 2 1,73 0,03 -28,95 94,78 doelstelling behaald 

           

totaal 2226,02 43,60 -138,2    

           

           

heel jaar 2015 
(gerealiseerd)           

fte 54,67           

scope 1 2409,45 44,07 -5,26 10,67 doelstelling behaald 

scope 2 3,44 0,06 -0,59 90,29 doelstelling behaald 

            

totaal 2412,89 44,14       

           

oude conversiefactoren          

2013          

fte 47,3          

scope 1 2266,17 47,91 -3,84 8,01 doelstelling behaald 

scope 2 34,58 0,73 -0,67 91,38 doelstelling behaald 

           

totaal          

 
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. In 2015 
hadden we 54,67 FTE. We hebben in totaal in 2015 2412,89 ton CO2 uitgestoten, per FTE is 
dit 44,14 ton. In 2013 bedroeg de CO2-emissie per FTE 48,64 ton. Dit is een daling van 4,5 
ton per FTE (een daling met 9,25% per FTE sinds 2013). 
 
 



Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2015 tot en met 31-12-2015 

 

 
22 

Conclusie: 
Hoewel de uitstoot in absolute getallen is gestegen, is de CO2-emissie per FTE flink gedaald. 
In de tabel op de vorige pagina is in het groen weergegeven dat de doelstelling ruimschoots is 
behaald. We zullen de komende jaren controleren of we deze reductie kunnen behouden, dus 
voor het komende jaar zal dezelfde reductiedoelstelling van toepassing zijn. 
 
Scope 3 
Eind 2014 is Jelle Bijlsma gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder. Destijds 
zijn de gegevens (over 2014) in kaart gebracht betreffende scope 3.  
Hoe zagen deze gegevens eruit?  

 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 

betaald door bedrijf incl. uitstoot 

verkoop en opslag.  

Nee - - - - - 

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 - 
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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 

 
Hoe zien de cijfers van 2015 eruit? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Categorie: Purchased Goods & Services 4.857 ton CO2

2. Categorie: Waste Generated in Operations 1.803 ton CO2

3. Categorie: Employee Commuting 88 ton CO2

4. Categorie: Transportation & Distribution (Upstream) 45 ton CO2

Aanwezig 

binnen de 

keten    

(ja/n.v.t.)

Afgedekt in 

scope 1 en/of 2 

(ja/nee)

Project-  

gerelateerd 

(ja/nee)

Omvang 

geschat in 

CO2 (ton)

Beïnvloedbaarheid 

(Ja, matig, nee)
Ranking

1. Purchased Goods & Services ja nee ja 4.857 matig 1

2. Capital Goods n.v.t.

3. Fuel- and Energy- Related Activities ja ja

4. Transportation & Distribution (Upstream) ja 45 nee 4

5. Waste Generated in Operations ja nee 1.803 matig 2

6. Business Travel n.v.t.

7. Employee Commuting ja nee nee 88 ja 3

8. Leased Assets n.v.t.

9. Transportation & Distribution Sold Goods (Downstream) n.v.t.

10. Processing of Sold Products n.v.t.

11. Use of Sold Products n.v.t.

12. End-of-Life Treatment of Sold Products n.v.t.

13. Leased Assets (Downstream) ja ja nee

14. Franchises n.v.t.

15. Investments n.v.t.

* bron convers iefactoren: Handboek CO2 Prestatieladder

* bron convers iefactoren: "2012 Guidel ines  to Defra  / DECC's  GHG 

Convers ion Factors  for Company Reporting"

Upstream Scope 3 Emissions 

Downstream Scope 3 Emissions 

Jelle Bijlsma heeft van haar emissiestromen in de keten een inventarisatie gemaakt en geanalyseerd welke grootte de voor haar geldende 

emissiestromen hebben. Jelle Bijlsma is als aannemer werkzaam in de grond- weg- en waterbouw en werkt samen met andere aannemers. De scope 3 

emissies bestaan daarom vooral uit het verwerken van de afvalstromen die van projecten af komen, het inhuren van diensten, de aanschaf van 

bouwstoffen en van brandstof en materieel. Dat is terug te zien in de top van de scope 3 emissies:

Kwantitatieve Scope 3 Analyse Jelle Bijlsma
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Een vergelijking van de cijfers van scope 3: 
 

 
 
Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat de ingekochte goederen zijn toegenomen. Dit zal 
deels komen door de gewijzigde conversiefactoren, maar ook de hoeveelheid afval is flink 
gestegen. Procentueel is dit de grootste stijging. Deze stijging is toe te schrijven aan het 
soort werk dat we het afgelopen jaar hebben verricht en aan de toegenomen activiteiten 
binnen Van Assen BV. Toen we dit bedrijf overnamen was het niet rendabel, maar gestaag 
zorgen we ervoor dat dit bedrijf weer gezond wordt. Ook het woon-werkverkeer is gestegen. 
We kiezen soms voor personeel dat erg ver weg woont, maar binnen Friesland hebben we 
nu eenmaal niet onbeperkt keuze in goed personeel. Een fiets of elektrische auto behoort 
daarbij dan ook niet meer tot de mogelijkheden om de co2-uitstoot die de werknemers met 
hun woon-werkverkeer veroorzaken te reduceren. Daarentegen doen we wel veel aan 
carpoolen en rijden de werknemers veelal in bedrijfswagens. Met de invoering van onze 
nieuwe Jelle Bijlsma-app hopen we ook dit beter in beeld te kunnen krijgen. De grootste 
veroorzaker van scope 3 emissies is de categorie “ingekochte goederen en diensten”, 
waarbij de diesel met stip bovenaan staat. Feit blijft dat we wat betreft onze uitstoot 
grotendeels afhankelijk zijn van het soort werk dat we verrichten (en waar) en de manier 
waarop. Deze wordt bepaald door de opdrachtgever en binnen zijn/haar grenzen dienen wij 
te handelen binnen de grenzen van hetgeen financieel mogelijk is. Daarbij speelt ook het 
weer een niet uit te vlakken rol. Pas over een aantal jaren zullen we een beter inzicht 
verkrijgen in onze scope 3 emissies en van de punten waarop we qua scope 3 emissies de 
meeste reductie mogelijk en haalbaar is. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scope 3 vergelijking 2014

% van 

totaal per fte 2015

% van 

totaal per fte

verschil in 

absolute getallen 

2015 vs 2014

verschil in % 

van totaal 

2015 vs 2014

verschil per 

fte 2015 vs 

2014

ingekochte goederen 

en diensten 3410 79,01 58,30 4857 71,50 88,84 1447,00 -7,51 30,54

Afval 788 18,26 13,47 1803 26,54 32,98 1015,00 8,28 19,51

transport ext. 

vervoerders 66 1,53 1,13 45 0,66 0,82 -21,00 -0,87 -0,31

woon-werkverkeer 52 1,20 0,89 88 1,30 1,61 36,00 0,09 0,72

totaal 4316 100,00 6793 100,00

fte 58,49 54,7
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3.3 Energiemeetplan 

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

 
De indirecte CO2-emissies worden aan de hand van verschillende uitdraaien van onze 
boekhouding in beeld gebracht. 
 

3.4 Nieuwe conversiefactoren vanaf 2015 

Het nieuwe handboek 3.0 is eindelijk geïntroduceerd. Er worden nu nieuwe conversiefactoren 
gehanteerd. Deze zijn te vinden op de website www.co2emissiefactoren.nl 
 

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 hele jaar 2015 kwalificeert Jelle Bijlsma als 
middelgroot bedrijf.  
 

3.6 Maatregelen 

3.6.1 Voorgestelde maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren 
 

De mogelijke maatregelen om onze CO2-uitstoot verder te reduceren zijn de volgende: 
Scope 1: 
Onze Jelle Bijlsma app verder invoeren met daarbij de mogelijkheid tot real-time analyse van 
het brandstofverbruik per machine/voertuig. 
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. 

Energiemeetplan

Uitstoot door: hoe te meten vindplaats

Diesel rekeningen/JBapp administratie/digitaal

Benzine rekeningen/JBapp administratie/digitaal

Aspen rekeningen/JBapp administratie/digitaal

lasgassen rekeningen administratie/digitaal

elektriciteit afrekeningen greenchoice administratie/digitaal

gedeclareerde kilometers werkbriefjes/Jbapp administratie/digitaal

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Onderzoek naar andere brandstof, bijvoorbeeld ook waterstof. 
Scope 2: 
Zonnepanelen aanschaffen en energieneutraal worden. 
Elektrische kachel aanschaffen. 
Nog meer LED-verlichtingen en bewegingssensoren aanschaffen. 

 

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

 
 
In maart 2015 zijn we met Van Assen BV overgestapt op groene stroom van Innova Energie. 
Deze stroom wordt opgewekt door een windturbine. 
 
 
 
 

Data Investeringen CO2 relevantie

2015

januari drie veegboten zuinig in verbruik (vervangingsinvestering)

februari nieuwe MF 7616 tractor emissiearme machine

februari nieuwe Doosan 16t rubber

zuiniger en schoner machine, rubberen rupsen, daardoor 

zelfstandig transport, geen diepladervervoer meer nodig

februari neuson hydrodumper

inzet kleiner materiaal dan gebruikelijk (minder 

brandstofverbruik)

maart john deere gator

emissiearme machine en kleiner dan bus met aanhanger, 

daardoor lager brandstofverbruik.

april Mercedes 4x2

mobiele schaftwagen, daardoor minder 

transportbewegingen nodig om keet te verplaatsen.

april MAN 10x2 2 stuks euro 6 vrachtwagens

april zonnepanelen energieneutraal 

april laadpaal

ten behoeve van het opladen van elektrische- en hybride 

voertuigen

april

LED-verlichting loods en 

bewegingssensoren ter besparing van het energieverbruik

mei

aanschaf 2 elektrische warm 

water boilers besparing

juni aanschaf 3 Renaults Zoë 100% elektrische auto ter besparing van diesel/benzine

juni

aanschaf elektrische kachel 

in loods ter vervanging van oliegestookte kachel in loods

juni opdracht tot bouwen Jbapp 

besparing van diesel/benzine door machines en personeel, 

monitoring verbruik

juli

aanschaf nog 2 elektrische 

Renaults Zoë 100% elektrische auto ter besparing van diesel/benzine

okt aanschaf aebi klepelmaaier nieuwe zuiniger maaier

nov

aanschaf elektrische kachel 

in kantoor ter vervanging van oliegestookte kachel in kantoor

dec aanschaf quad nieuwe zuiniger quad
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3.6.3 Maatregelen 2015 en de komende jaren 
 

Er is een aantal maatregelen waaraan nog steeds wordt gewerkt.  
 
Tankregistratie en fleetmanagement 
In 2015 zijn we dan eindelijk overgegaan tot het laten bouwen van een internet applicatie. 
We hebben na een grondig en langdurig onderzoek gekozen voor het bedrijf Fifty two 
degrees north van Marcel Roorda. De internet applicatie is deels al gebouwd en ook draait er 
een pilot met een aantal werknemers. De zogenaamde Jelle Bijlsma app zal in drie fasen 
worden ingevoerd. In de laatste fase zal het mogelijk worden gemaakt om real-time het 
brandstofverbruik van de diverse machines in te zien en te kunnen analyseren. Voor meer 
informatie over de app verwijs ik u graag naar hoofdstuk 3.6 “deelname aan initiatief”. 
 
Zonnepanelen en elektrische kachels 
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. In de loop van 2015 zijn er 280 
zonnepanelen aangebracht, waarmee we volledig in ons eigen energieverbruik kunnen 
voorzien. Ook hebben we twee elektrische kachels aangeschaft ter vervanging van de oude 
diesel gestookte kachels. We zijn nu aan het onderzoeken of we ook bij Van Assen in 
Kootstertille zonnepanelen kunnen plaatsen en een elektrische kachel kunnen aanschaffen. 
 
Laadpalen 
Bij het kantoor is een dubbele laadpaal geplaatst om de elektrische auto’s te kunnen laden. 
Bezoekers van ons bedrijf die ook elektrisch rijden kunnen bij ons gratis hun auto opladen. 
Wellicht kunnen we ook een laadpaal in Kootstertillen bij Van Assen BV laten plaatsen. 
 
Led-verlichting 
Om het stroomverbruik van Jelle Bijlsma te reduceren hebben we de bestaande verlichting 
zoveel mogelijk vervangen voor led-verlichting. Daarnaast hebben we sensoren laten 
plaatsen, waardoor de duur dat de verlichting brandt wordt beperkt. Op die manier hebben 
we een geringe besparing van CO2-uitstoot gerealiseerd, aangezien ons stroomverbruik in 
beginsel maar voor een zeer klein percentage bijdraagt aan de totale CO2-uitstoot van Jelle 
Bijlsma. 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 en hybride machines 
Er zijn in totaal vijf elektrische voertuigen (Renault Zoe) aangeschaft in 2015 voor de mensen 
die werkzaam zijn op kantoor. 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 voor de mensen die op de projecten werken. 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 of machine 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 



Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2015 tot en met 31-12-2015 

 

 
28 

(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. 
 

3.7 Deelname aan initiatieven 

Deelname aan initiatief 
 
Wanneer je je wilt certificeren voor de CO2 prestatieladder of gecertificeerd bent, dan is het 
de bedoeling dat je als bedrijf zowel passief als actief deelneemt aan een (sector of keten) 
initiatief op het gebied van CO2-reductie door middel van aantoonbare deelname in 
werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie 
aan het initiatief. Aan welke initiatieven neem Jelle Bijlsma BV deel? 
 
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 steeds 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 naar oplossingen om dit te bereiken. 
 
Jelle Bijlsma BV is momenteel samen met Fifty two degrees een internet applicatie aan het 
bouwen 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. Naar de brandstofregistratie zullen ook de uren van 
de werknemers worden geregistreerd. Zowel per bedrijfsmiddel als per werknemers zullen 
diverse overzichtsrapporten uitgedraaid kunnen worden. Bovendien zullen alle gegevens met 
één druk op de knop in ons boekhoudsysteem (Metacom) kunnen worden geïmporteerd. 
Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Luciën Wilpshaar, +31 6 
42382159,info@grip52.com, www.grip52.com 

 

 

  

 
 

 
 
 

tel:31%20653285485
tel:31%20653285485
mailto:info@grip52.nl
http://www.grip52.com/
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 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 http://www.cumela.nl/bedrijf-en-economie-

certificering-grondverzet-en-cultuurtechniek-aanbesteding-en-uitvoering/cumela 
 

 
 

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/ 

 
 

 
Jelle Bijlsma BV heeft zich aangemeld bij de Nederlandse klimaatcoalitie. De organisaties, 
bedrijven en instellingen die daaraan deelnemen hebben de ambitie om voor 2050 
klimaatneutraal te ondernemen. Jelle Bijlsma BV heeft deze ambitie!  
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