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1.0 Inleiding 

Het project 21916 Prov. Fryslan Groenonderhoud Noord is een CO2 gunningsvoordeel project. De 
opdrachtgever is de Provincie Fryslan. 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: traktoren (met maaizuigcombinatie), mobiele kranen, midi rupskranen, cirkelmaaier (toro), 
vrachtwagens en gewone auto’s.  

2.0  Reductiedoelstellingen  

2.1 Onderzoek naar reductiemogelijkheden 

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; 

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

• Inzet machines met nieuwe roetfilters en gebruik van biologisch afbreekbare olie;  

• Niet de motor van machines onnodig laten draaien; 

• Carpoolen van Friesland naar Noord-Holland; 

• Toerental machines/voertuigen iets verlagen; 

• Een deel van het vrijgekomen bermgras laten vergisten 

• Bermgras afvoeren ten behoeve van Bokashi.  

2.2 Reductiedoelstelling behaald  

Doelstelling is inzicht medewerker om de CO2 uitstoot/brandstofverbruik per machine te verlagen. Er 
is vooraf geen doelstelling in absolute getallen/percentages berekend.  
 
Behalen doelstelling 
Tijdens dit project was het nog niet mogelijk om met de Jelle Bijlsma Grip app via de exacte data per 
machine te bepalen. Door tijdens het project meerdere keren met de projectmedewerkers te 
communiceren over de CO2 uitstoot is de bewustwording om de CO2 te verminderen verhoogd. 
Door de beperkte afzetmogelijkheden en de kwaliteit van het groenafval was het niet mogelijk om 
alles te laten vergisten, echter is dit wel gecomposteerd. Daarnaast hebben wij een proef gedaan met 
Bokashi. Door middel van Bokashi wordt het vrijgekomen maaisel omgezet tot bodemverbeteraar 
waarbij de uitstoot van CO2 fors gereduceerd is vergeleken met composteren. Qua CO2 uitstoot 
behalen wij hier veel voordeel. In het voorjaar van 2020 moet blijken of het materiaal ook 
daadwerkelijk geschikt is als bodemverbeteraar. Daarnaast ligt het voorstel van deze manier van 
hoogwaardig verwerken bij onze opdrachtgever. Zij moeten namelijk toestemming geven over het 
afvoeren van het vrijgekomen maaisel naar deze verwerkers.  
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3.0 Carbon footprint project 21916 – heel 20191 

 

tabel  heel 2019 21916     

totaal scope 1       

  liters/kg conversiefactor CO2 uitstoot in ton 

scope 1       

diesel 66047,37 3,23 213,33 

benzine 15,82 2,74 0,04 

aspen 13898,1 2,74 38,08 

Totaal scope 1     251,46 

        

Scope 2       

elektriciteit 0 0   

totaal scope 2       

Totaal scope 1 en 
2     251,46 

 

 

4.0 Voldoen aan eisen 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 de 
documenten Energiebeoordeling brandstof 2019 (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. 

 
1 Het project is pas eind eerste helft 2019 van start gegaan. 
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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-matirx van het bedrijf omvat ook de projecten met 
gunningvoordeel. 

Zijn externe belanghebbenden 
geïdentificeerd? 

Ja, in het communicatieplan zijn de externe belanghebbenden 
geidentificeerd, 

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. 

 


