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De totale CO₂-emissie van Jansma, over de periode 2019 bedroeg 385 ton CO₂: De meest materiële CO2-emissies van Jansma zijn:

- de brandstof van bedrijfswagens;

- de dieselolie gebruikt voor het materieel;

Onze maatregelen zullen zich in de toekomst met name 

richten op deze 2 emissies.

Voorbeelden zijn:

- het stimuleren van Carpoolen;

- het gebruik van alternatieve brandstof (Blauwe Diesel);

- planning personeel (rekening houden met reisafstand)

- CO2- bewuste autokeuze

Met deze maatregelen willen we de CO2 emissie nog meer 

reduceren!

Realisatie t.o.v. referentiejaar 2018

In deze grafiek is de reductie per materiele emissie 

weergegeven. Hieruit blijkt dat alle emissies voor boekjaar

2019 gehaald is.

Reductie van CO2 t.o.v. vorig jaar is voornamelijk gerealiseerd

door:

- gebruik HVO-diesel op minimaal 1 project

- efficiënter inzetten van bedrijfswagens
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Evaluatie Gestelde reductiedoelstellingen 2019 (t.o.v. 2018)

Doelstellingen 2019:

Scope 1: Bedrijfswagens Reductie 2% CO2 - rekening houdend met mutatie aantal bedrijfswagens 

Diesel materieel Reductie 2% CO2

Scope 2: Elektriciteit Reductie 50% CO2

Scope 3: Aandeel Lynpave Reductie 0,05% CO2 t.o.v. 2018 (toen aandeel van 7% Lynpave, met CO2-reductie van 0,35%)

Evaluatie 2019:

Scope 1: Bedrijfswagens - De absolute uitstoot is met 11% gedaald, waarbij het aantal bedrijfswagens gelijk is gebleven.

De daling is grotendeels door afname van gemiddelde verbruik per wagen (170L p.p. per maand in 2018; naar 150L p.p. per maand in 2019),

doordat er efficienter wordt gepland. 

Diesel materieel  - Afname van 33 ton CO2 wordt deels veroorzaakt door verkoop van 1 van de machines (-/- 23 ton CO2; referentiejaar 2018). 

Daarnaast is op 1 project de gebruik gemaakt van HVO-diesel, waarmee de overige emissie-daling is verklaard.

Hiermee zijn de doelstellingen van Scope 1 behaald.

Scope 2: De uitstoot van deze emissie-categorie was al zeer laag (slechts 7 ton CO2 (1,6% van onze totale CO2-emissie)), maar is in 2019 verlaagd 

naar nihil. Dit doordat we alle bouwaansluitingen voortaan ook voorzien van groene stroom.

Hiermee is de doelstelling van Scope 2 behaald.

Scope 3: Door toegenomen aandeel Lynpave t.o.v. de totale asfalthoeveelheid is de hieruit voortkomend reductie van de CO2-uitstoot berekend op ong.

0,70%. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde doelstelling.

Conclusie 2019:

We hebben de gestelde doelstellingen behaald!

Vanaf 2020 zullen de op de volgende pagina genoemde maatregelen worden getroffen om ook in de toekomst de genoemde emissies te reduceren.

Naam: G.Kempenaar Datum: 27-03-2020

Handtekening: was getekend d.d. 27-03-2020



Reductiedoelstellingen 2020 (t.o.v. 2018)

Maatregelen & Doelstellingen 2020:

In de afgelopen jaren hebben we al veel maatregelen getroffen om de CO2-emissies van Jansma Drachten te reduceren. 

Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van groene stroom (Nederlandse Wind Energie tot 2021); Bewustwording gebruik Materieel / Bedrijfswagens; 

Berijders van de bedrijfswagens cursus “het nieuwe rijden” laten volgen; het terugbrengen van theoretische gem. CO2-emissie per bedrijfswagen.

Het gevolg is dat er nog maar 2 materiële emissies zijn (Brandstof bedrijfswagens & Diesel materieel).

Onze strategie: Naast het handhaven van de in het verleden genomen maatregelen, treffen we het komende jaar de volgende maatregelen:

Scope 1&2:

Verwachte 
Reductie

2,5% (7,5 
ton CO2)

Directie

Dieselolie materieel 2,5% (3,75 
ton CO2)

Directie

Verder hebben we m.b.t. elektriciteit (scope 2) voor 2020 de doelstelling om 75% te reduceren t.o.v. het referentiejaar.

Daarnaast zullen we op de langere termijn een nieuw pand betrekken om ook het gasverbruik te reduceren (2018: 21 ton CO2).

Scope 3 Asfalt - autonome acties:

Verwachte 
Reductie

0,45% (5 ton 
CO2)

Directie

Daarnaast wordt voor de asfaltverwerkers in de ketenanalyse ook de autonome maatregel van 'Bedrijfswagens' getroffen om zo CO2-emissie te reduceren.

Met deze maatregelen verwachten we de CO2-emissie in 2020 wederom te reduceren.

Inzet bedrijfswagens op 
efficiënte wijze 
(waaronder 
personeelsplanning & 
Carpoolen-
mogelijkheden)

Gebruik van Blauwe 
Diesel

Huidige gemeten reductie en prestatie 
indicator. 

2018 is referentiejaar.
PI = aandeel Lynpave t.o.v. totaal

2018 is referentiejaar.
Deze wordt jaarlijks 
beoordeeld, dus niet 
halfjaarlijks.

Huidige status

MaatregelenCO2-Emissie

2018 is referentiejaar. In 
2020 zullen we weer meer 
Blauwe Diesel gebruiken dan 
in 2019

Huidige status

2018 is referentiejaar.
Vanaf 2020 wordt efficienter 
met bedrijfswagens 
omgegaan.

CO2-Emissie Maatregelen

Streven naar een
aandeel Lynpave van
circa 9% (= reductie 
van 0,45% CO2)

Inkoop Lynpave 
(deels afhankelijk van 
opdrachtgever)

Bedrijfswagens (scope 
1) & Km-vergoeding 
(scope 2)

Verant-
woordelijke:

Verant-
woordelijke:

Huidige gemeten reductie en prestatie 
indicator. 

2018 is referentiejaar.
PI = gereden km's (2018: 1,5 mln km);
Rekening houdend met aantal bedrijfswagens 
(2018: 54,5)
gem. CO2-emissie per km (2018: 0,2 ton per 
1.000 km)

2018 is referentiejaar.
PI = gebruikte Liters Blauwe Diesel t.o.v. totale 
verbruik Diesel



Toelichting

Dit rapport is opgesteld om te voldoen aan de eisen die in CO₂-prestatieladder 3.1 gesteld worden ten behoeven van publicatie van de footprint en de te nemen maatregelen.

Dit rapport zal halfjaarlijks ge-update worden. 2018 is het referentiejaar.

Dit rapport is een verantwoording van onderdeel 3.A.1/ 3.C.1 / 5.B.2 uit de CO₂-prestatieladder: 'het bedrijf beschikt over een emissie inventaris voor haar scope 1 en 2 CO2 emissies 

cf. ISO 14064-1'. Hoewel ‘business travel’ conform het GHG protocol een scope 3 emissie categorie is, moeten deze emissies voor de CO2-Prestatieladder worden meegenomen in de 

emissie-inventaris voor 3.A.1. Het is uitgevoerd conform ISO 14064-1 Greenhouse gases part 1, paragraaf 9.3.1 van deze norm. 

Hieronder worden nog de zaken toegelicht, die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde eisen.

1 Rapportage volgens NEN-ISO 14064-1

ISO par. 9.3.1 Beschrijving Hoofdstuk Opmerking
a Description of the reporting organisation 2
b Person responsible 2
c Reporting period covered 3

4.1 d Organizational boundaries 4
e documentation of reporting boundaries 4

4.2.2 f Direct GHG emissions 5
4.2.2 g Combustion of biomass 5.2
4.2.2 h GHG removals 5.2
4.3.1 i Exclusions 5.2
4.2.3 j Indirecte GHG emissions 5
5.3.1 k Base year 3

l Change of recalculations 3
4.3.3 m Methodologies 6

n Changes of methodologies 6
4.3.5 o Emissions or removal factors used 6
5.4 p Uncertainties 8

q Statement in accordance with ISO 14064 1
r Statement of describing 6
s Report verified? 6
t GWP values 6

2 De organisatie 

Jansma Drachten BV heeft zich gespecialiseerd in alle voorkomende grond-, weg- en waterbouwkundige werken alsmede bouwkundige werkzaamheden (www.jansma.biz).

De CO₂-Prestatieladder maakt onderscheid in grootte van bedrijven. De CO₂-Prestatieladder onderscheidt kleine, middelgrote en grote bedrijven op basis van de CO₂-uitstoot.

De volgende groottecriteria gelden voor 'klein': Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle 

bouwplaatsen bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar.

De totale uitstoot over het boekjaar 2019 bedraagt voor Jansma Drachten totaal 385 ton CO₂. Hiervan heeft 251 ton CO₂ betrekking op de werken.

Jansma Drachten valt hiermee wederom in de categorie 'Klein Bedrijf (K)'. De CO2-coördinator (verantwoordelijke voor de CO2-prestatieladder) is de heer J. de Boer.



3 De rapportage periode 

Deze inventaris van de CO₂-emissies omhelst boekjaar 2019 en loopt van 01-03-2019 tot en met 29-02-2020. Het referentiejaar is 2018.

4 Organisatorische grenzen

Bij het bepalen van de organisatorische grenzen is uitgegaan van de financiële meerderheidscontrole die Jansma kan uitoefenen op de andere BV’s in de holding.

Om deze organisatorische grenzen te bepalen is uitgegaan van het handboek van de CO₂-prestatieladder.

Volgens methode 2, de laterale methode, is inzichtelijk gemaakt dat er zich geen C-aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. De uitwerking van de organisatorische grenzen is 

weergegeven in het document “organisatorische grenzen”. 

Naar aanleiding van de laterale methode zal Jansma Drachten B.V. worden gecertificeerd voor de CO₂-prestatieladder. Er zijn geen wijzigingen geweest in de organisatorische 

grens van Jansma Drachten B.V.

5 De directe en indirecte GHG emissies 2018

Om de komende jaren een goede vergelijking te kunnen maken is gekozen om totale GHG emissies in verhouding te zetten tot het aantal wagens, uitstoot per gereden kilometer en het 

aantal fulltime medewerkers (FTE) (wat betreft de brandstof bedrijfswagens). Deze vergelijkingen zullen in het vervolg op het eerste blad worden gepresenteerd. 

2018 is echter het referentiejaar.

De verdeling van de emissies over de verschillende scopes wordt weergegeven in de volgende tabel. Op de hoofdpagina zijn deze emissies in grafiekvorm weergegeven.

Totale CO₂-uitstoot Jansma Drachten over de periode 2019 Referentiejaar 2018

Scope Omschrijving Eenheid: ton CO₂ Percentages Eenheid: ton CO₂

1 Auto's tankpas 269 69,8% # 303

1 Dieselolie 95 24,8% 128

1 Aardgasverbruik 21 5,4% 21

1 Gasverbruik propaan 0 0,0% 2

2 Elektriciteit 0 0,0% 7

Totale uitstoot 385 385 # 461

5.2 Uitzonderingen - Verbranding biomassa; GHG Verwijderingen; Koelmiddel

De verbranding van biomassa vond in 2019 binnen scope 1 en 2 niet plaats.

Broeikasverwijdering d.m.v. binding van CO₂ heeft niet plaats gevonden in 2019.

In de periode van deze emissie inventaris is er geen onderhoud aan de airco’s geweest. 

De aanwezige airco’s hebben een gesloten systeem. Het is niet inzichtelijk of er enig koelmiddel is gelekt uit het systeem. Deze uitstoot zal niet materieel zijn.

Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder de CO₂ Footprint, door Jansma zijn in 2019 geen zakelijke vliegkilometers gemaakt.



6 Methoden

Voor het bepalen van de GHG emissies van Jansma is gebruik gemaakt van verschillende data:

Brandstofverbruik: 

- export van site brandstofleverancier, waarbij brandstofverbruik per auto inzichtelijk is

- declaraties van brandstof (indien tankpassen niet werkten)

hierbij is aangenomen dat getankte hoeveelheid ook is verbruikt in de betreffende periode. 

Inkoop benzine van klein materieel buiten beschouwing gelaten. In 2019 slechts 225L.

Verbruik Dieselolie:

- aan de hand van inkoopfacturen van dieselolie-leveranciers

hierbij is aangenomen dat gekochte hoeveelheid ook is verbruikt in de betreffende periode. 

Electra/gasverbruik:

- aan de hand van meterstanden (en eventueel jaaropgaven / eindafrekeningen)

Op de projectlocatie aan de Nobelweg (Leeuwarden) zijn zonnepanelen geplaatst. De teruggeleverde hoeveelheid kWh is in mindering gebracht op het verbruik.

Verbruik Propaangas:

- aan de hand van inkoopfacturen van propaangas-leveranciers

hierbij is aangenomen dat gekochte hoeveelheid ook is verbruikt in de betreffende periode. 

Verbruik brandstof o.b.v. zakelijk gereden kilometers met privé-auto:

- kilometerdeclaraties zoals zijn verloond via de salarisadministratie

Genoemde verbruiken zijn omgerekend naar de GHG emissies met behulp van de conversiefactoren van de CO₂-prestatieladder 3.1 gebruikt (www.co2emissiefactoren.nl).

In deze methodes zijn geen wijzigingen aangebracht.

Deze emissie- inventaris van Jansma, is niet geverifieerd door een door de SKAO geaccrediteerde VI.

7 Onzekerheden

Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge, zie ook de genoemde aannames in Toelichting 6. Door consequente bepaling van de data 

met betrekking tot CO₂-emissies zijn deze marges echter zeer klein. 

Daarnaast rapporteren we onderstaande emissies nog:

8. Scope 3 - Ketenanalyse

De gekozen GHG genererende analyse is: asfalt. Op basis van de ketenanalyses zijn reductiemaatregelen geformuleerd. Deze reductiedoelstellingen zijn in dit rapport opgenomen 

onder het kopje 'Reductiedoelstellingen 2019'.



De hoeveelheid CO₂-uitstoot van asfalt wordt jaarlijks beoordeeld in deze emissie inventaris.

Soort
Perc.

Gewoon asfalt 85,5% 32.257             0,0417                      1.345                            

Lynpave 14,5% 5.471               0,0396                      217                               

TOTAAL 37.728             1.562                            

9 Uitstoot projecten met gunningvoordeel

Jansma Drachten BV heeft momenteel de volgende projecten waarop gunningvoordeel is behaald.

Naam project Energiestroom Hoeveelh. Conversie factor Uitstoot

(kg/ltr CO2) (ton CO2)

1627 1. auto's - diesel 11.785             ltr 3,230 38,1                              

Ring Zuid Groningen * 1. auto's - benzine -                   ltr 2,740 -                              

(doorlopend) 1. auto's - groengas -                   kg 1,039 -                              

1. Dieselolie -                   ltr 3,230 -                              

1. Gasverbruik -                   m3
1,890 -                              

1. Gasverbruk propaan -                   ltr 1,725 -                              

2. Elektriciteit -                   kWh -                              

3. auto's privé -                   km -                              

CHP 1. Gasverbruik 19.486             m3
1,890 36,8                              

CHP 1. Diesel -                   ltr 3,230 -                              

CHP 1. Benzine -                   ltr 2,740 -                              

CHP 2. Elektriciteit grijs 258.509           kWh 0,649 167,8                            

CHP 2. Elektriciteit groen 250.000           kWh 0,000 -                              

* de Uitstoot van project Ring Zuid Groningen betreft de eigen uitstoot. Daarnaast is een deel van de uitstoot meegenomen

van gehele combinatie Herepoort (5%, het aandeel van Jansma Drachten in Ring Zuid). Dit betreft 5% van verbruik 2019,

deze periode wijkt enigszins af van gerapporteerde periode (maart 2019 - febr 2020).

Jansma heeft geen invloed op de invulling van de eisen van de CO2-Prestatieladder voor dit project (slechts 5% aandeel).

10 Ambitie-niveau

Jansma Drachten is een relatief kleine speler in de sector. Binnen dit speelveld proberen we zoveel als mogelijk voor elkaar te krijgen. De directie van Jansma Drachten ziet zich als

een middenmoter t.o.v. de concurrentie en op reductie-doelstellingen van CO2 is dit vergelijkbaar. Het bewustzijn van werknemers is goed en wordt steeds verbeterd door nieuwe 

inzichten. Koploper zijn we alleen nog niet. Dit blijkt ook uit de vergelijking t.o.v. de maatregelenlijst, zoals genoemd op de website van SKAO.nl

Ton CO2 uitstootHoeveelheid verwerkt in ton Ton CO2 Uitstoot per ton asfalt



11 Energiebeleid: 

Het energie beleid van ons is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze worden 

uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, 

voor zover als mogelijk, geen energie onnodig verspillen.


