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Jelle Bijlsma BV blijft werken aan vermindering van CO2-uitstoot 

Energiebeleid 

Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de 
levering van onze producten verminderen.    

 

Informatie over huidig energieverbruik  

Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2 footprint. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het 
mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In de eerste helft van 2018 was onze footprint 3231,76 ton 
CO2. Per FTE hebben we een uitstoot van 37,67 ton CO2. Dit is een daling per FTE ten opzichte van het 
voorgaande jaar (2017) met 9,35 %.  We zijn dus weer op de goede weg! 

Energiestromen 
eerste half jaar 2018 

CO2 uitstoot 
in ton 

percentage 
van scope 1 

percentage 
van scope 2 

percentage van 
scope 1 en 2 

Diesel 1590,67 98,75   98,50 

Benzine 19,18 1,19   1,19 

Aspen 1,03 0,06   0,06 

Elektriciteit 5,00 100   0,25 

Totale emissie 1614,85 100,00   100,00 

 

Onderstaand de grafiek met de CO2 footprint over de eerste helft van 2018: 

 

CO2 Reductiedoelstelling 
 
Scope 1 en 2 
Om een realistisch beeld te krijgen hoe groot onze CO2 uitstoot daadwerkelijk is, zal het verbruik van diesel 
moeten worden afgezet tegen het aantal FTE. We hebben een nieuwe doelstelling geformuleerd: 
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ten opzichte van 2013 

Scope 1 10 

Scope 2 0 



  

2 
 

 
Scope 3 

  

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 

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 

Voor de reductiedoelstellingen van scope 3 verwijs ik u naar de voortgangsrapportage over de eerste helft van 
2018 (paragraaf 3.2.4 t/m 3.2.6). 
 
CO2 projecten 
Vorig jaar hebben we een aantal projecten verkregen met gunningvoordeel, een deel is nog niet afgerond. De 
projecten lopen en van deze projecten is reeds het nodige gepubliceerd op onze website. We hebben 4 
projecten lopen. 
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Voortgang reductiedoelstellingen scope 1 en 2 
In onderstaande tabel is onze voortgang van de reductiedoelstellingen weergegeven in percentages. 

  ton CO2 per fte verschil met cijfers 2013 
verschil in 
percentage 

reductiedoelstelling afname 
in percentage 

Jaar 2013           

fte 47,3           

scope 1 2333,54 49,33     10 

scope 2 41,88 0,89     0 

totaal 2375,42 50,22       

1/2 jaar 2018 (x2)           

fte 85,78           

scope 1 3221,76 37,56 -888,22 23,87 doelstelling behaald 

scope2 10,00 0,12 31,88 86,83 doelstelling niet behaald 

            

totaal 3231,76 37,67       

 
Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat we de doelstellingen over 2018 in scope 1 hebben behaald, maar 
scope 2 nog niet. Dit komt doordat we in het begin van dit jaar zijn overgestapt op 100% windenenergie van 
Greenchoice. Inmiddels is er dus wel sprake van o uitstoot in scope 2. Zoals ieder jaar is de verwachting dat de 
tweede helft van het jaar het dieselverbruik zal toenemen. 
 
Welke maatregelen zijn er tot nog toe dit jaar genomen om CO2 uitstoot te verminderen? 

Duurzame investeringen 2018 toelichting 

bewegingssensoren kantoor efficiënter energieverbruik 

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 
 
CO2- reductiemaatregelen 
Het komende jaar zullen we ons weer richten op het verminderen van onze CO2 uitstoot. Daarbij willen we 
tevens de mogelijkheid van het gebruik van zogenaamde blauwe diesel gaan onderzoeken. 
 
Daarnaast hopen we meer gebruik te kunnen maken van de informatie die we hebben verzameld met onze 
Jelle Bijlsma-app. We hopen een manier te vinden om het rijgedrag van de medewerkers te analyseren en waar 
nodig te verbeteren om zo brandstof te besparen. 
 
Wanneer we nieuw materiaal aanschaffen, zal dit ook milieuvriendelijker en emissie-armer moeten zijn.  
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Ook in de komende jaren hopen we weer onze indirecte emissies te verminderen door middel van vergisting. 
We blijven op zoek naar andere mogelijkheden om onze directe en indirecte emissies te verminderen. 
 
Mochten jullie ideeën hebben of suggesties om onze uitstoot te verminderen, op wat voor manier dan ook, dan 
horen we deze graag op kantoor! 
 
U kunt hiervoor bellen met Marieke van Eijk of mailen naar mvaneijk@jellebijlsma.nl 


