CO2 Documenten Jetmix
In dit document zijn de verschillende van belang zijnde certificaten, verslagen en verklaringen met
betrekking tot de CO2 uitstoot van Jetmix B.V. samengevoegd. Het betreft de volgende stukken:
CO2-bewust Certificaat Niveau 3
Energie Mangement Actieplan 3.B.1 / 3.B.2
Comminucatieplan 3.C.1 / 3.C.2
CO2 verslagen Jetmix 3.A.1 / 2.A.3 / 1.B.2
o 2015-Rapportage
o 2016-H1
o 2016-Rapportage
o 2017-H1
o 2017-Rapportage
Dit document zal bijgewerkt en aangepast worden op het moment dat er nieuwe ‘CO2-documenten’
beschikbaar zijn.
Dit document is geüpdate op 25-5-2018.
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Jetmix ziet de zorg voor milieu - naast de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn - als integraal onderdeel van de
totale bedrijfsvoering. De zorg voor milieu is dan ook geïntegreerd in het managementsysteem dat voldoet aan de
normen NEN-EN-ISO 9001 en VCA**. Daartoe is in begin 2010 een milieubeleidsverklaring opgesteld en door het
management onderschreven. Binnen het thema milieu krijgt energie speciale aandacht, omdat dit vanuit
maatschappelijk en financieel oogpunt een belangrijke last legt op de omgeving.
Mei 2014 onderschrijft het management opnieuw haar energiebeleidskeuze voor CO 2-reductie en blijft continue
verbeteren met als doel het behouden van niveau 3 op de CO 2-prestatieladder.

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM
Het realiseren van de energiedoelstellingen wordt door Jetmix bewerkstelligd door een volwaardig
energiezorgsysteem op te zetten waarin:
• Energiegebruik wordt gemonitord door de benodigde gegevens correct en tijdig te verzamelen;
• Energiegebruik wordt geprognosticeerd en geevalueerd;
• Wet-/regelgeving wordt geïdentificeerd en geïmplementeerd;
• Maatregelen worden geïdentificeerd, geëvalueerd en geïmplementeerd om energie-efficientie te verbeteren;
• In- en externe communicatie omtrent energieprestaties wordt gestructureerd en effectief ingericht.
Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan de energiebeleidverklaring, wordt gewerkt met een in het
KAM-handboek opgenomen energiemanagementsysteem conform de NEN-EN-ISO 50001. De directie van Jetmix
stelt zich eindverantwoordelijk en heeft de afdeling KAM concreet opdracht gegeven om het energiemanagement ten
uitvoer te brengen. Deze rapporteert rechtstreeks aan het management of haar vertegenwoordiger en hiervoor
worden jaarlijks financiële middelen ter beschikking gesteld. Het uitgangspunt is om ter beschikking staande
middelen en tijd zo effectief mogelijk in te zetten door een pragmatische werkwijze te volgen.
STREVEN
Jetmix streeft naar:
• Het nemen van passende en rendabele maatregelen op het gebied van techniek, organisatie en gedrag;
• Energieverbruik te reduceren ten opzichte van energieaspecten door energiebesparende maatregelen te
inventariseren, te plannen en uit te voeren;
• CO2-emissies te reduceren;
• Het actief betrekken van alle medewerkers bij de uitvoering van het energiebeleid;
• Het op natuurlijke momenten zorgvuldig beoordelen van energiezuinige alternatieven.
EMISSIE-REDUCTIE
Scope 1 en 2
Jetmix wil haar totale uitstoot van Koolstofdioxide in 2020 met 6% hebben gereduceerd, ten opzichte van 2015 aan
de vastgestelde indicatoren per energiestroom.
Jetmix heeft haar energiegebruik ingedeeld in vier categorieën. Hieronder volgen per categorie de
reductiedoelstellingen die voor 31 december 2020 zijn gesteld:
Het energiegebruik is ingedeeld in de volgende vier categorieën:
1. Personenvervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van personenvervoer in 2020 met 4% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan
de verreden kilometers van het wagenpark. Daarbij is het de ambitie om de kilometers per medewerker te verlagen.
2. Elektriciteit
Jetmix wil de CO2 uitstoot van elektriciteit in 2020 gelijk houden, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de
oppervlakte van de gebouwen. Daarbij heeft Hakkers de ambitie om elektriciteit te verminderen per FTE.
Hakkers wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst haar elektriciteit verbruik deels zelf op te
wekken.
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3. Brandstoffen voor materieel
Jetmix wil de CO2 uitstoot van brandstoffen voor materieel in 2020 met 5% reduceren, ten opzichten van 2015,
gerelateerd aan de productie omzet.
De focus ligt met name op gedrag en techniek.
4. Brandstoffen anders dan vervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van aardgas in 2020 met 2% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de
oppervlakte van de gebouwen en aantal graaddagen.
Deze energiestroom is 1% van het totaal verbruik, daarom is de ambitie lager dan de andere maatregelen.

Werkendam, april 2016
Ad Hakkers
Algemeen directeur
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INLEIDING
Hakkers heeft zich ten doel gesteld om haar energiegebruik en gerelateerde CO2-emissies structureel te gaan
reduceren en heeft daartoe doelstellingen en een energiemanagementsysteem opgezet. Onderdeel van de
structuur om tot energiereductie te komen is het communiceren van dit beleid. Dit communicatieplan
voorziet daartoe in structurele en planmatige communicatie over het CO2-beleid naar alle medewerkers
(intern) en alle stakeholders (extern).
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DOELSTELLINGEN
Dit communicatieplan is volgt uit PR.18 Energiemanagement en heeft als doel om het draagvlak intern te
vergroten en een wisselwerking te creeeren met externe partijen.
Het doel van de interne communicatie is het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers op het
gebied van energiegebruik en CO2-reductie te vergroten en hen aan te sporen een actieve bijdrage te
leveren aan het verbeteren van de energie efficiëntie. Ongeacht de rol binnen het bedrijf heeft namelijk elke
medewerker invloed en daarmee een verantwoordelijk ten aanzien van energiegebruik. De interne
communicatie beoogt dus informatie, bewustmaking en gedragsverandering.
Het doel van de externe communicatie is het uitdragen van de maatschappelijke betrokkenheid en het
onderschrijven van het beleid van Hakkers en Jetmix op het gebied van People, Planet en Profit (PPP) en
CO2-reductie, alsmede het vergroten van de betrokkenheid van externe partijen, zodat ze een actieve
bijdrage kunnen leveren aan CO2-reductie in de keten. Daarnaast biedt externe communicatie bij uitstek de
mogelijkheden om tot een externe dialoog te komen met experts en overige partijen, wat voornaam kan zijn
in het (gezamenlijk) komen tot nieuwe inzichten.
Maatschappelijke betrokkenheid kent ook een commerciële kant. Enerzijds doordat een reductie van
de CO2-uitstoot (door het terugdringen van het energieverbruik) een aanzienlijke kostenbesparing kan
opleveren en daarmee onze concurrentiepositie kan versterken. Anderzijds doordat een actief CO2reductiebeleid bijdraagt aan een positief imago van Hakkers binnen de sectoren waarin wij werkzaam zijn,
wat voordeel op kan leveren bij toekomstige projectverwerving.
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EXTERNE BELANGHEBBENDEN EN DOELGROEPEN
Communicatie omtrent de CO2-emissies van Hakkers en Jetmix heeft betrekking op interne en externe
partijen. Binnen deze twee groepen worden navolgende doelgroepen onderscheiden.
Partij

Extern

Int

Directie
UTA en CAO personeel Hakkers
Opdrachtgevers (particuliere en publieke)
algemeen
Opdrachtgevers gedurende een project
Leveranciers, dienstverleners en
onderaannemers
Branchegenoten, concurrenten en partners

Overheden en NGO’s
PR.18.01.P

Belang
-

Vaststellen van beleid
Beschikbaar stellen van middelen en budget
Uitvoeren van maatregelen
Gedragsverandering door gehele organisatie
Commerciële aspecten
Imago
Voldoen aan contractuele eisen en getoond ambitieniveau
Mogelijke initiatieven
Blijven voldoen aan inkoopcriteria
Samenwerking in projecten
Toetsen van ambitieniveau
Gezamenlijke initiatieven
Bepalen en verbeteren concurrentiepositie
Voldoen aan wet- en regelgeving op lokaal/regionaal niveau
Kennis uitwisselen omtrent milieu- en energiemanagement
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AANPAK EN MIDDELEN
De doelgroepen zijn onder te verdelen in interne en externe groepen. Per groep wordt een verschillend doel
nagestreefd en wordt derhalve een verschillende strategie toegepast.

4.1

INTERNE COMMUNICATIE
De interne communicatie is met name gericht op het bewustwordingsproces van het personeel van Hakkers.
UTA-personeel wordt ten minste twee keer per jaar op de hoogte gebracht van het beleid van het bedrijf en
behaalde resultaten (waaronder CO2-reductie). Alle medewerkers worden geïnformeerd over de stand van
zaken en worden waar mogelijk aangespoord een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Daartoe dient
communicatie laagdrempelig worden gehouden en zal grotendeels gebruik worden gemaakt van bestaande
interne communicatiekanalen. De standaard interne communcatie bestaat uit navolgende media:
Naam
Hakk-tueel

Vorm
Intern niewsblad

Ontvanger
Voltalig personeel

Frequentie
2x / jaar

Toolbox

Dubbelzijdige A4

CAO-personeel

1x / 4 wkn

PTO

Project team overleg

Betrokken projectleden

1x / 2 wkn per project

Naast de schriftelijke en digitale communicatiemiddelen is in ons bedrijf de mondelinge
kennisoverdracht van groot belang. Via toolboxmeetings voor het bouwplaatspersoneel, werkoverleg,
afdelings/projectoverleggen, cursussen, managementbijeenkomsten enz. zal steeds de aandacht op
het CO2-beleid worden gevestigd. Onderstaande tabel somt de vastgestelde interne communicatie op per
doelgroep.
Doelgroep
Directie

Inhoud
 Energieaudit
 Energierelevante investeringen
 CO2-reductiedoelstellingen en
voortgang
 Energiejaarprogramma
UTA en CAO personeel  Kernpunten beleid en belang
ervan
Hakkers
 Carbon footprint (scope 1 & 2)
 Toekomst, trends en
energieverbruik
 Reductiedoelstellingen en
maatregelen
 Mogelijkheden voor individuele
bijdrage
 Projecten met gunningsvoordeel
CAO personeel
 Projectgerelateerde CO2informatie
Hakkers
 CO2-gerelateerd onderwerp

4.2

Medium
KAM-management
overleg
KAM- en sociaal
jaarverslag

Frequentie
4x / jaar

Verantwoordelijke
Kam-coördinator

Intern personeelsblad 2x / jaar

Kam-coördinator

Intern projectoverleg
Toolbox

Kam-coördinator

Projectspecifiek
1x / jaar

Kam-coördinator

EXTERNE COMMUNICATIE
In overeenstemming met de doelstellingen en strategie informeert Hakkers de externe partijen over het CO2beleid en de CO2-reductie en spoort waar nodig aan een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. Op de
Hakkers website is continu informatie over het CO2-beleid beschikbaar. Daarop is alle informatie onder een
aparte pagina voor de CO2-prestatieladder overzichtelijk opgenomen.
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Daarnaast is er gerichte, meestal mondelinge, communicatie met een of meer doelgroepen op specifieke
onderdelen van het beleid. Dat kan in het kader van initiatieven, deelname aan externe werkgroepen of ter
introductie van relevante producten en diensten. Om externe partijen op de hoogte te houden van het
beleid, de uitvoer daarvan en de voortgang worden de doelgroepen op onderstaande wijze op de hoogte
gehouden.
Doelgroep

Inhoud

Medium

Frequentie

Opdrachtgevers
(particuliere en publieke)
algemeen

 Carbon footprint
 Reductie doelstellingen

Website

Continu

Inschrijving

Project
specifiek

Kam-coördinator

Intern project-overleg

Variabel

Kam-coördinator
(projectleider)

Website
Werkgroep VBKO
Werkgroep NVAF
Duurzaamheidskring
Werkendam
Website

Continu

Kam-coördinator
(webmaster)

Continu

Website

Continu

Kam-coördinator
(webmaster)
Kam-coördinator
(webmaster)

 Ambitieniveau,
doelstellingen en
maatregelen project
Leveranciers,
 Carbon footprint
dienstverleners, neven- en  Reductie doelstellingen
 Projectspecifieke
onderaannemers
doelstellingen en
maatregelen
Branchegenoten,
 Carbon footprint
concurrenten en partners  Reductie doelstellingen
Opdrachtgevers
gedurende een project

Overheden en NGO’s
Overige belangstellenden
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Carbon footprint
Reductie doelstellingen
Carbon footprint
Reductie doelstellingen

Verantwoordelijke
(i.c.m.)
Kam-coördinator
(webmaster)

ORGANISATIE
De coördinerende zaken rondom het vaststellen, implementeren en uitvoeren van het CO2-beleid valt onder
verantwoordelijkheid van de afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu binnen Hakkers en wordt ingebed in de
coördinerende zaken rondom de overige KAM-aspecten.
De KAM-afdeling werkt daarbij samen met navolgende disciplines:
 Directie;
 Technische dienst;
 Ontwerp;
 Inkoop;
 Uitvoering;
 Administratie;
 Personeelsvereniging (personeelsblad Hakktu-eel);
 Website.
Net zoals CO2-management wordt CO2-communicatie wordt geintegreed in de bestaande
communicatieprocessen. De afdeling KAM is daarmee verantwoordlijk voor navolgende
communicatieinitiatieven:
 opstellen CO2-communicatieplan;
 uitvoeren in- en externe communicatie;
 monitoren, ontwikkelen en eventueel deelnemen aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie.
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COMMUNICATIEKALENDER
Boodschap

Int. /
ext.
Extern
Extern

Medium

Verantw

Tijdstip communicatie

Website
Website

KAM (webmaster)
KAM (webmaster)

Maart
Augustus

Footprint tweede half jaar
Energiereductiebeleid
Reductiedoelstellingen
Voortgang reductiemaatregelen
Inclusief projecten met CO2
gunningvoordeel
Mogelijkheden voor individuele
bijdrage
Huidig energiegebruik en trends

Extern
Intern

Website
Hakk-tueel

KAM (webmaster)
KAM

Februari (opvolgende jaar)
Juli (voor bouwvak)

Energiereductiebeleid
Reductiedoelstellingen
Voortgang reductiemaatregelen
Inclusief projecten met CO2
gunningvoordeel
Mogelijkheden voor individuele
bijdrage
Huidig energiegebruik en trends

Intern

hakktueel

KAM

December (voor Kerstvak)

Energiereductie beleid
Reductiedoelstellingen
Voortgang reductiemaatregelen
Inclusief projecten met CO2
gunnningvoordeel
Mogelijkheden voor individuele
bijdrage
Huidig energiegebruik en trends

Extern

Website

KAM (Webmaster)

Hakkers:
2x per jaar (Juli- Januari)
Jetmix:
1x per jaar (April)

Uitkomst van certificering

Intern
Extern

Hakk-tueel
Website

KAM
KAM (webmaster)

Eerstvolgende uitgave Hakk-tueel
Binnen maand uitkomst resultaat

Footprint voorgaande jaar
Footprint eerste half jaar
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Intentieverklaring
Duurzaamheidskring Werkendam
Als lid van de Duurzaamheidskring Werkendam zijn wij ons bewust van onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij streven bij alle bedrijfsbeslissingen
naar de continuïteit van ons bedrijf en willen daarnaast de kansen benutten voor
een beter milieu en groter welzijn van de medewerkers en de maatschappij.
Wij spannen ons in om de effecten op het milieu, de leefomgeving en maatschappij,
die onze bedrijfsvoering met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken en
streven naar duurzaam ondernemerschap. Duurzaam ondernemen is voor ons meer
dan milieu alleen, ook de menselijke en maatschappelijke kant van duurzaamheid is
een belangrijk speerpunt.
Wij streven naar een praktische invulling van duurzaamheid en gaan concreet aan
de slag met innovatieve maatregelen. We gebruiken bestaande instrumenten en
richtlijnen om zichtbaar te maken waar wij staan op het gebied van duurzaamheid
en welke verbeteringen wij doorvoeren. Onze ambities kunnen daarbij tot
certificering leiden. Wij streven naar 10% verbetering van onze milieuprestatie
gedurende de komende drie jaar.
Er is al veel kennis over duurzaamheid in onze branches en wij vinden het
belangrijk om deze kennis goed uit te wisselen, en zo van elkaar te leren. Dit komt
tot uiting in ons actief lidmaatschap van “Duurzaamheidskring Werkendam”. Bij
onze bijeenkomsten staat centraal het halen én brengen van informatie over
Duurzaam Ondernemen in een open sfeer. We richten ons hierbij zowel op het
technisch verbeteren van de bedrijfsvoering als op bewustwording bij ons zelf, onze
medewerkers en in de keten. Op termijn willen wij een voorbeeldfunctie voor
bedrijven in de regio vervullen.
Werkendam, 13 maart 2014

id.: 2.A.3. - 3.A.1. - 1.B.2.
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1 INLEIDING
1.1. DOEL
Dit jaarverslag geeft feiten en cijfers betreffende de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) in het boekjaar 2015 van
Jetmix B.V. (Jetmix). In 2015 is besloten om de energiestromen en CO2-emissies te managen conform de CO2-prestatieladder
SKAO handboek versie 3.0 op niveau 3. Voor niveau 3 dienen de scope 1 en scope 2 CO 2-emissies te zijn gespecificeerd,
geïnventariseerd en gecommuniceerd. Dit document is de jaarlijkse gedetailleerde rapportage van de CO2-emissies over 2015
van scope 1 en 2. Daarnaast dient dit rapport als basis om reductie in de emissies te meten en zo nodig bij te sturen.

1.2. BASISJAAR EN REFERENTIEPERIODE
Voorliggende rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2015 en loopt van 1 januari tot en met 31 december. De Carbon
Footprint (CO2 footprint) is binnen Jetmix voor het eerst uitgevoerd over het boekjaar 2009 ten behoeve van haar
klantenbestand. Deze footprint was echter vergaand gebaseerd op aannames en wordt daarom niet als representatief
beschouwd. De Footprint van 2010 zal daarom het basisjaar worden aangemerkt van waaruit voortgang op reductie zal worden
gemeten. Het jaar 2015 is het laatste jaar waarop de oorspronkelijke doelstellingen van toepassing zijn en na deze rapportage
zal er een nieuw basisjaar gekozen worden voor de doelstellingen.

1.3. VERIFICATIE EMISSIE-INVENTARIS
Alle voorgaande jaren is voor de emissie-inventarissen (CO2 footprint) een verificatie uitgevoerd door een certificerende
instelling. Over de emissie-inventaris van het rapportagejaar 2014 en 2015 is geen verificatie uitgevoerd. Hier is bewust voor
gekozen, omdat Hakkers na al die jaren vertrouwen heeft in het goed berekenen van de footprint.

1.4. NORMEN EN PROCEDURES
De bepaling van de CO2 footprint is opgesteld in overeenstemming met:
 NEN-ISO 14064-1 (Greenhouse Gas Protocol), zie voor de normverwijzing de tabel hieronder;
 CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 (10 juni 2015);
 NEN-EN-ISO 50001 (Energie management systemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen); en
 PR.18 Energiemanagement.
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2 BEDRIJFSPROFIEL
2.1. ORGANISATIE
Jetmix B.V. (Jetmix) heeft sinds haar oprichting in 2006 ruime ervaring opgedaan met verschillende bouwprojecten waarin een
grote diversiteit aan groutinjectieankers en groutinjectieankerpalen worden toegepast. Het bedrijf heeft als kernactiviteiten
het ontwerpen en uitvoeren van verankerings- en funderingsprojecten. Verder handelt en verhuurt het bedrijf respectievelijk
funderingsmateriaal en funderingsmaterieel. Jetmix beschikt over modern materieel en telt 23 FTE's. Jetmix is NEN-EN-ISO
9001 en VCA** gecertificeerd. De directie wordt gevoerd door Ad Hakkers.

2.2. ORGANISATORISCHE GRENZEN
Voor de bepaling van de Carbon Footprint (CO2 Footprint) wordt de emissies van de Jetmix Verhuur- en
Exploitatiemaatschappij B.V. samen genomen met die van Jetmix B.V. (Jetmix), welke 100% eigendom is van Jetmix V&Emaatschappij. Daarmee wordt geborgd dat alle uitstoot van de aannemende partij wordt opgenomen in de inventaris.

2.3. SCOPE ACTIVITEITEN
De scope van de activiteiten van Jetmix is in 2015 onveranderd gebleven. Te weten:
Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van verankerings- en funderingsprojecten en het handelen in en verhuren van
respectievelijk funderingsmateriaal en funderingsmaterieel.

2.4. VERANTWOORDELIJKHEDEN
De verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de procedure: PR.18 Energiemanagement.
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3 EMISSIE INVENTARIS
3.1. EMISSIE-INVENTARIS VAN HET RAPPORTAGE JAAR 2015

CO2 footprint 2015
Brandstoffen anders
dan voor vervoer
1%

Personenvervoer
24%

Elektriciteit
0%

Brandstoffen voor
materieel
75%

Scope 1: 600,44 ton CO2

Scope 2: 0 ton CO2

Brandstoffen
anders dan
voor vervoer
1%

Personenvervoer
24%

Brandstoffen
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materieel
75%
Elektriciteit
100%
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3.2. TOEGEPASTE OMREKENFACTOREN
De emissies (CO2 uitstoot) ten gevolge van het gebruik van de aangegeven energiedragers is bepaald middels de Carbon
Assessment Tool. Deze tool vermenigvuldigd de energiestromen met de emissiefactoren die zijn vastgesteld in de CO2
Prestatieladder norm versie 3.0. Deze emissiefactoren zijn berekend op basis van de uitstoot in de totale keten van winning t/m
eind gebruiker van de energiestroom. De toegepaste conversiefactoren zijn betrokken van het SKAO Handboek CO2
Prestatieladder versie 3, geldig m.i.v. 10 juni 2015. De omrekening van volume naar CO2-uitstoot is eenduidig en geeft de meest
betrouwbare vergelijking. De CO2 uitstoot wordt uigedrukt in ton CO2 (1 ton CO2 is 1.000 kg CO2).

3.3. WIJZIGINGEN IN DE OMREKENFACTOREN
Er zijn wijzigingen in de CO2-emissiefactoren (voorheen conversiefactoren) sinds het basisjaar 2010. De footprint van het jaar
2015 is in april 2016 bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van de CO2-emissiefactoren genoemd in het SKAO handboek versie
3.0, geldig m.i.v. 10 juni 2015. Daarom is voor deze (voortgangs)rapportage het basisjaar opnieuw berekend om zo een goed
vergelijk te kunnen maken. Hiervoor is het meetsysteem ook wat vereenvoudigd zodat de metingen efficiënter ingevoerd en
bijgehouden kunnen worden, dit heeft ook enige gevolgen voor de opbouw van deze rapportage dat in de volgende rapportage
nog verder doorgevoerd gaat worden.

3.4. NUMERIEKE RESULTATEN 2015
Energiestroom
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Hybride
Elektriciteit
Groene stroom
Grijze stroom
Walstroom: elektriciteitverbruik op projecten (indien
betaald door het bedrijf)
Brandstoffen voor materieel
Materieel: (rode) diesel
Projecten: diesel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
Aardgas voor verwarming
Propaan

Scope Aantal
1
1
1
2
2
2
2

1
1
1
1

44.738,29
1.045,80
-

Eenheid
Liters
Liters
Liters
kWh

21.654 kWh
kWh
kWh

138.871,80

Liters
Liters

2.396,04 m³
Verwaarloosbaar klein

Emissiefactor
3,230
2,740
1,806
0

Eenheid

Ton CO₂

kg CO₂ / liter
kg CO₂ / liter
kg CO₂ / liter
kg CO₂ / km

144,50
2,87
0,00
0,00

0,000 kg CO₂ / kWh
0,526 kg CO₂ / kWh
0,355 kg CO₂ / kWh

0,00
0,00
0,00

3,230 kg CO₂ / liter
3,230 kg CO₂ / liter

448,56

1,884 kg CO₂ / m³
1,004 [kg CO2 /kg]

Totaal in ton CO₂

4,51
0,00

600,44

3.5. UITSLUITINGEN
3.5.1. BIOMASSA
Er is in de afgelopen periode geen gebruik gemaakt van biomassaverbranding.
3.5.2. OPNAME VAN CO2
Er heeft in de afgelopen periode geen CO2 opname plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten.






3.5.3. UITSLUITINGEN ENERGIESTROMEN
Grijze stroom: is uitgesloten voor de panden. Al het elektriciteitverbruik van de panden wordt groen ingekocht in 2015.
Vliegreizen: er hebben in de rapportage periode geen vliegreizen plaatsgevonden voor Jetmix B.V.
Gedeclareerde kilometers: er wordt beperkt zakelijk gereden met privé auto's van medewerkers. Dit is verwaarloosbaar,
dit is kleiner dan 1% van de totale footprint.
Goederen vervoer: Jetmix heeft geen eigen vrachtwagen
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Koel- en koude middelen: er hebben in de afgelopen periode geen lekkages van koel- en koudemiddelen plaatsgevonden
binnen de bedrijfsactiviteiten.

4 EVALUATIE CO2-EMISSIES
4.1 EMISSIE-INVENTARS VAN HET BASISJAAR 2010
Onderstaande is de CO2 footprint van het basisjaar 2010 deze is met het rapportagejaar van 2015 herrekend, vanwege nieuwe
emissiefactoren. Op deze manier kan er een goed vergelijk gemaakt worden.

CO₂ footprint 2010
Brandstoffen anders dan
voor vervoer
1%

Personenvervoer
31%

Brandstoffen voor materieel
66%
Elektriciteit
2%

Het jaar 2010 is het basisjaar van Jetmix met de CO2-uitstoot van 390,2 ton. In het jaar 2015 is de uitstoot gegroeid naar 600,4
ton CO2. Dit is een toename van 210,3 ton CO2, in percentage is dit een stijging van 53,9%. De omzet is ook gestegen van 2010
naar 2015, deze stijging bedroeg 78,2%. De omzet stijging is hoger dan de stijging in CO2 uitstoot, in de volgende hoofdstukken
wordt omschreven of de doelstellingen behaald worden.
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4.2 TRENDANALYSE
In de onderstaande grafiek is het verloop (trend) is de absolute uitstoot weergegeven van het basisjaar 2010 en de rapportage
jaar 2015, tussenliggende jaren zijn achterwegen gelaten, omdat de emissiefactor is veranderd sinds 2015.

Energiestromen

Eenheid

Personenvervoer
Elektriciteit
Brandstoffen voor materieel
Brandstoffen anders dan voor vervoer

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2

Totaal uitstoot

2010
119,6
8,95
256,2
5,4
390,2

2015
147,4
0,0
448,6
4,5
600,4

Verschil
27,76
-8,95
192,36
-0,89
210,28

Verschil in %
t.o.v. 2010
23,2%
-100,0%
75,1%
-16,5%
53,9%

Hieronder wordt ingegaan op het verbruik van het afgelopen jaar per energiestromen. Hierbij zullen de cijfers worden
onderbouwd en het verloop tussen 2015 en basisjaar 2010 worden beschreven. In het volgende hoofdstuk wordt per
energiestroom gekeken naar de voortgang gerelateerd aan de factor die invloed heeft op deze energiestromen en daarbij
gekeken naar de voortgang op de doelstellingen.
Personenvervoer (voorheen wagenpark)
De uitstoot van personenvervoer, is het brandstofverbruik dat verbruikt wordt door de auto's van Jetmix. Deze energiestroom
is gestegen met 23,2%. Dit is na het brandstoffenverbruik voor materieel de grootste stijging. Gekeken naar de toename in
FTE’s en omzet zijn deze twee indicatoren meer gestegen dan de uitstoot van het personenvervoer. De FTE's zijn gestegen met
27,8%. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.
Brandstoffen voor materieel (voorheen materieel en projecten)
Deze is gestegen met 75%, dit is de grootst stijging qua energiestromen, maar de stijging is minder groot dan vorig jaar. De
omzet is ook gestegen in 5 jaar tijd met ruim 78%. Deze energiestroom is alleen het dieselverbruik voor materieel op de
projecten. In het volgende hoofdstuk wordt bekeken of met deze absolute stijging de doelstelling wel of niet wordt behaald.
JETMIX BV
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Panden:
Elektriciteit
De uitstoot van het elektriciteit gebruik is gedaald met 100%. Deze daling is gerealiseerd door het inkopen van groene stroom.
Brandstoffen anders dan voor vervoer: aardgas:
De uitstoot van het aardgasverbruik is gedaald met 16,5% dit is grote daling. Deze wordt in het volgende hoofdstuk gerelateerd
aan het aantal graaddagen.

5 VOORTGANG REDUCTIEDOELSTELLIGNEN EN -MAATREGELEN
In dit hoofdstuk wordt per energiestroom gekeken naar de voortgang gerelateerd aan de factor (ook wel indicator genoemd of
KPI) die invloed heeft op deze energiestroom en daarbij gekeken naar de voortgang op de doelstellingen. Daarnaast wordt er
gekeken naar de eventuele ruis of onzekerheid die in de energiestroom zit.

5.1. PERSONENVERVOER (VOORHEEN WAGENPARK)
De uitstoot van het wagenpark betreft het brandstofverbruik van de personenauto’s en bussen van Jetmix. Er zijn in 2015 twee
verschillende soorten brandstoffen getankt: diesel en benzine. In 2010 was er naast deze twee soorten brandstoffen ook LPG
getankt. De energiestroom personenvervoer met 23,2 % gestegen. De toename zit vooral in het aantal liters diesel (stijging van
43,6%), benzineverbruik is verminderd met 73% en LPG is in 2015 helemaal niet meer verbruikt. Onderstaande tabel geven de
cijfers goed weer. In deze tabel staan ook de doelstellingen en de uitstoot gerelateerd aan FTE's en omzet, deze cijfers worden
verder toegelicht onder hoofdstuk: 5.3.1 voortgang reductiedoelstelling.
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Uitstoot totaal

2010
(CO2 uitstoot in ton)
100,7
10,6
8,4
119,6

2015
(CO2 uitstoot in ton)
144,5
2,9
0,0
147,4

Verschil 2015
t.o.v. 2010
43,6%
-73,0%
-100,0%
23,2%

Momenteel is de uitstoot van personenvervoer gestegen met 27,8 ton CO2. In 2010 het basisjaar was dit de uitstoot 119,6 ton
CO2 en in 2015 was dit 147,4 ton CO2. Deze stijging in uitstoot is te verklaren door de toename van het aantal auto’s ten
opzichte van het basisjaar. Dit aantal is meer dan verdubbeld.
Toename wagenpark
Totaal aantal auto’s

2010

2011
5

2012
4

2013
4

2014
10

2015
11

Verschil 2015 t.o.v.
2010
14
9

5.1.1. VOORTGANG REDUCTIEDOELSTELLINGEN
De doelstelling is: een reductie van 4% op het brandstofverbruik en CO2-emissie in 2015. In de opgestelde doelstelling wordt in
het gecommuniceerde energie management actieplan (B) niet gerelateerd aan FTE's of omzet, maar wordt absoluut gesteld. In
het onderliggende document wordt dit wel gedaan. Deze doelstelling wordt dus wel gerelateerd aan omzet en aan aantal FTE
om de voortgang te kunnen monitoren. Om nog beter te kunnen monitoren is de indicator verreden kilometers van het
wagenpark ook een interessante indicator, dit kan meegenomen worden voor volgende jaren.
Personenvervoer
Uitstoot / FTE
Uitstoot/ Omzet

2010
(CO2 uitstoot in ton)
6,6
17,3

2015
(CO2 uitstoot in ton)
6,4
12,0

Verschil 2015
t.o.v. 2010
-3,6%
-30,9%

De doelstelling van 4% is behaald. Gerelateerd aan FTE is de doelstelling net aan behaald en gerelateerd aan omzet is de
doelstelling ruimschoots behaald.
JETMIX BV
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5.1.2. VOORTGANG REDUCTIEMAATREGELEN
• Het aanpassen van het gedrag van medewerkers door interne communicatie en cursussen, waardoor carpoolen, het nieuwe
rijden worden gestimuleerd.
Deze maatregel moet komende periode meer aandacht krijgen. Door het inzichtelijk maken van het normverbruik kan er
bewustwording worden gecreëerd. Het aanschaffen van tankpassen kan hier een middel voor zijn.
• Het beleid bij aankoop van vervoersmiddelen hierop af te stemmen door middel van de aankoop van vervoersmiddelen met
een betere energieklasse.
Beleid is nog niet vastgelegd maar er worden andere auto’s aangeschaft. Dit beleid wordt nu op papier vastgelegd.

5.2. BRANDSTOFFEN VOOR MATERIEEL (VOORHEEN MATERIEEL EN PROJECTEN)
Deze is gestegen met 192 ton CO2 uitstoot dit is ruim 75% t.o.v. 2010. Deze energiestroom is alleen het dieselverbruik voor
materieel op de projecten, daarnaast zijn er geen andere energiestromen van brandstoffen voor materieel.
5.2.1. VOORTGANG REDUCTIEDOELSTELLING
De doelstelling is: een reductie van 4% in 2015 t.o.v. 2010 (gerelateerd aan omzet productie kosten (QT)). In de opgestelde
doelstelling wordt in het gecommuniceerde energie management actieplan (B) niet gerelateerd aan omzet, maar wordt
absoluut gesteld. Het zou nauwkeuriger zijn om deze te relateren aan productie omzet, omdat daar de toename in productie
(uren) in zit en wanneer de productie toeneemt zal de uitstoot ook toenemen in diesel van het materieel. Deze doelstelling
wordt dus wel gerelateerd aan productie omzet om de voortgang te kunnen monitoren. Om nog beter te kunnen monitoren is
de indicator geboekte draaiuren van met materieel ook een interessante indicator, dit kan meegenomen worden voor
volgende jaren.
Voor het jaar 2015 is een reductie behaald van 21,4%, hiermee kan gezegd worden dat de doelstelling behaald is.
Brandstoffen voor materieel

Eenheid

Diesel
Uitstoot gerelateerd aan productie
omzet (PQ) / 1.000.000

ton CO2
Ton CO2 /
euro

2010
256,2
405,8

2015
448,6
318,8

Verschil

Verschil in %
t.o.v. 2010
192,4
75,1%
-87,0
-21,4%

Dit is een grote reductie terwijl de uitstoot absoluut is gestegen. Dit heeft te maken met het aantal projecten en de omzet, dat
gestegen is in 2015 t.o.v. het jaar 2010. Jetmix heeft in 2015 78% meer omzet gemaakt dan in 2010 en 123% meer
productieomzet.
5.2.2. VOORTGANG REDUCTIEMAATREGELEN
De reductiemaatregelen die zijn opgesteld ten behoeve van de reductiedoelstelling is;
 Het aanpassen van het gedrag van medewerkers door interne communicatie, wat moet resulteren in minder
verspilling
Door het inzichtelijk maken van het normverbruik kan er bewustwording worden gecreëerd bij de medewerkers.
Hierdoor kan er meer gestuurd worden op het gedrag. Dit behoeft de aandacht nog in de komende periode.
 Het inzetten van additieven in de brandstof om de efficiëntie te verbeteren
Bij de materieelstukken wordt Adblue toegevoegd.
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5.3. PANDEN: ELEKTRICITEIT
De uitstoot van het elektriciteitsverbruik is gedaald met 100%. Deze daling is gerealiseerd door het inkopen van groene stroom.
5.3.1. VOORTGANG REDUCTIEDOELSTELLINGEN
De doelstelling is: een reductie van 49% in 2015 t.o.v. 2010 (gerelateerd aan FTE.)
Voor het jaar 2015 is een absolute CO2 reductie behaald van 100%. Wanneer de uitstoot gerelateerd wordt aan aantal FTE is dit
ook 100%. Groene stroom heeft geen uitstoot.
5.3.2. VOORTGANG REDUCTIEMAATREGELEN
100% groene stroom voor alle panden
De maatregel was groen stroom gebruiken voor alle panden dit is gerealiseerd, daarom is er ook een grote reductie behaald
voor de CO2 uitstoot van elektriciteit.
Gelijkblijvend energiegebruik na verbouwing van het kantoorpand t.o.v. FTE
Het energieverbruik van het kantoor pand is minder geworden, daarmee kan gezegd worden dat de minimale doelstelling
behaald is. Onderstaande grafiek geeft het elektraverbruik weer van Jetmix in 2010 en 2014.
2015
2010
Absoluut Elektra/FTE Absoluut Elektra/FTE
7.021
390,1
6.684
290,6
Kantoor
8.105
450,3
8.640
376,0
Werkplaats
Elektriciteitverbruik
1.889
104,9
6.330
275,2
Prefab hal
17.014
945,2
21.654
941,5
Totaal

5.4. PANDEN: BRANDSTOFFEN ANDERS DAN VOOR VERVOER: AARDGAS:
De uitstoot van het aardgasverbruik is gedaald met 16,5% dit is grote daling.
5.4.1. AARDGAS
Het verbruik van aardgas gaat samen met de Nederlandse temperaturen in koudere periode. 2010 was veel kouder dan 2015 in
de koudere periode. Het verschil in graaddagen is 698 graaddagen. Van 3.373 graaddagen naar 2.675 graaddagen.
5.4.2. VOORTGANG REDUCTIEDOELSTELLINGEN
De doelstelling voor de panden is: een reductie van 49% in 2015 t.o.v. 2010.
Er is geen specifieke reductiedoelstelling van gasverbruik, maar om bovenstaande doelstelling te behalen kan er gezegd
worden dat zowel voor gas als voor elektriciteit 49% gereduceerd moet worden. Gasverbruik wordt gerelateerd aan
graaddagen, omdat het verbruik sterk afhankelijk is van de Nederlandse temperaturen in de koude periode.
Absoluut is er een reductie van 22,6% behaald, gerelateerd aan graaddagen is de energiestroom gestegen met 2,4%, de
restdoelstelling is behaald door het reduceren van de uitstoot van elektriciteit.
5.4.3. VOORTGANG REDUCTIEMAATREGELEN
De doelstelling en ook de maatregelen zijn samen met het elektriciteitverbruik. De maatregel is: gelijkblijvend energieverbruik
na verbouwing van het kantoorpand, zie de status van deze maatregel:
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6 REDUCTIEDOELSTELLINGEN TOTAAL
Scope 1 en 2
Doelstelling: Jetmix wil haar totale uitstoot van Koolstofdioxide in 2015 met 6% hebben gereduceerd ten opzichte van
2010 en relatief aan omzet en het aantal FTE.
Absoluut verbruik

Gerelateerd aan FTE

Gerelateerd aan omzet

2010
379 CO2
21,06 CO2
54,77 CO2
2015
600 CO2
26,11 CO2
48,68 CO2
Status doelstelling
+ 210,3 CO2 uitstoot
+ 4,4%
- 7,7%
Doelstelling gerelateerd aan FTE is de doelstelling niet behaald, gerelateerd aan de omzet is de doelstelling ruimschots
behaald. Dit betekend dat de maatregelen voor 2015 aangescherpt moeten worden om de doelstellingen alsnog te
behalen. Dit kan ook betekenen dat de werkdruk vrij hoog is of voorheen aan de lage kant is geweest, omdat er relatief
veel omzet wordt gemaakt met minder personeelsleden.
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7 MAATREGELEN KOMENDE PERIODE
Per energiestroom wordt hieronder en beknopte opsomming weergegeven op de gerealiseerde maatregelen en de kansen die
zijn geïdentificeerd. Daarbij wordt de individuele bijdrage van de medewerkers meegenomen.

7.1. PERSONENVERVOER (VOORHEEN WAGENPARK)
Onder druk van de brandstofprijzen, politiek klimaat op Europees en nationaal niveau is de ontwikkeling van energiezuinige
personen- en bestelauto’s een grote vlucht genomen. Door tijdige vervanging van het wagenpark kan er geprofiteerd worden
van de nieuwe technologie. Ook in dit aandachtsveld liggen de kansen voor reductie bij de gebruikers, dus onze medewerkers.
Het initiatief tot de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ is in 2014 uitgevoerd. In 2016 gaat het beleid veranderen rondom het voordeel
wat voor medewerkers behaald kan worden indien een zuinige auto wordt gekozen (bijtelling gekoppeld aan de hoeveelheid
uitstoot.)
 Het beleid van aankoop van auto's opstellen dat als doel heeft auto's in te kopen met een betere energieklasse (met een
lage uitstoot).
 Om de doelstelling op de juiste wijze te kunnen meten (relateren aan gereden KM).
 Achterhalen hoeveelheid Km er wordt gereden/ km gedraaid en de km dan afzetten tegen de getankte liters.
Onzekerheid is of de gegevens van het basis jaar te achterhalen zijn indien dit niet mogelijk is wordt het basisjaar 2014
en wordt de doelstelling samen getrokken met de doelstelling van de Ketenanalyse.
 Het aanpassen van het gedrag van medewerkers door interne communicatie en cursussen, waardoor carpoolen en
nieuwe rijden wordt gestimuleerd.

7.2. BRANDSTOFFEN VOOR MATERIEEL (VOORHEEN MATERIEEL EN PROJECTEN)
De doelstelling is niet behaald de maatregelingen die zijn opgesomd om de maatregelen te behalen zijn ook nog niet genomen/
gereed. Er zijn hierdoor nog diverse maatregelen die opgepakt kunnen worden om de (aangepaste) doelstelling toch te kunnen
behalen in 2015.
Zoals duidelijk te zien in de CO2 footprint is het brandstofverbruik op de projecten en door het materieel veruit de grootste
energiestroom. Door de aard van onze werken wordt er zowel op water als op land dieselolie gebruikt en geleverd. Dit is
nauwelijks te herleiden tot de feitelijke gebruikers (kranen, schepen, aggregaten). Wel kan er voorzichtig geconcludeerd
worden dat zwaar heiwerk ook zwaar verbruik betekend. Toch zal er meer inzicht verworven moeten worden om de kansen
voor brandstofbesparing te concretiseren.
 Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het verbruik inzichtelijker te maken (eerdere initiatieven zijn niet succesvol
geweest).
 Om de doelstelling op de juiste wijze te kunnen meten (relateren aan gereden KM).
 Achterhalen hoeveelheid Km er wordt gereden/ km gedraaid en de km dan afzetten tegen de getankte liters.
Onzekerheid is of de gegevens van het basis jaar te achterhalen zijn indien dit niet mogelijk is wordt het basisjaar 2014
en wordt de voortgang bekeken in 2015.
 Het aanpassen van het gedrag van medewerkers door interne communicatie dat moet resulteren in minder verspilling
(meer interne communicatie is gewenst).
 Het inzetten van additieven in de brandstof of de efficiëntie te verbeteren (Er wordt een nieuw schip ontwikkeld waarbij
het doel is groen te zijn).
 Het efficiënter inzetten van materieel in projecten door logistieke processen, de materiële geschiktheid, het onderhoud
te optimaliseren (Wordt al gedaan maar de maatregel vasthouden komt vooral terug in uitvoerders overleg).

7.3. PANDEN: ELEKTRICITEIT
De doelstelling die is opgesteld t.b.v. de besparing van de uitstoot van CO2 dat voortkomt uit de panden is behaald in 2014. De
doelstelling loopt tot 2015.
De navolgende maatregelen zijn genomen/behouden om het energieverbruik niet te doen stijgen:
 Groene stroom (Windkracht 220);
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PAGINA: 12 / 14

CARBON FOOTPRINT
RAPPORTAGE 2015

CO2

 Energieverliezen voorkomen door onderhoudscontract af te sluiten voor het airco-, verwarming- en ventilatiesysteem
voor het kantoorpand;
 Efficiënter maken computernetwerk: toepassen virtuele servers om efficiënter gebruik te maken van hardware;
 De constructiewerkplaats is uitgebreid met een lasrook-bronafzuigingsinstallatie, welke het energieverbruik kan
beïnvloeden. Maar dit is niet het geval.
Uit correspondentie blijkt dat er contract is geweest met Memostar Relighting. Dit contact kan worden opgepakt om te kijken
wat de mogelijkheden zijn om doormiddel van LED verlichting de uitstoot van elektra te verminderen.

7.1. PANDEN: BRANDSTOFFEN ANDERS DAN VOOR VERVOER: AARDGAS
Er zijn 2 registratie fouten gevonden in het overzicht van de meterstanden van de aardgas registratie. De mogelijkheid kan
worden onderzocht om de standen te controleren. Mogelijk kan er bij opname van de meterstanden een foto worden
genomen om de meterstanden ook te kunnen archiveren.

8 MEETONZEKERHEDEN
De brongegevens en rekenmethodiek kunnen leiden tot enige onzekerheid in de meetmethodiek. Per energiestroom wordt
hieronder en beknopte analyse weergegeven op de toegepaste verwachte meetonzekerheid.
Algemeen:
Er is geen basis jaar benoemd voor de specifieke doelen. Op basis van naberekeningen zijn in 2014 dezelfde cijfers gebruikt als
in het vorige verslag. De werkwijze is uitgewerkt in het overzicht financiële kengetallen.
CO2 uitstoot relateren aan omzet is binnen Jetmix (en Hakkers) moeilijk. Indien de prijs van materieel (neem voorbeeld
damwanden) om hoog gaat hoeft dit geen invloed te hebben op het project of de uitstoot die er vrijkomt. Daarom is het
moeilijk uitstoot te relateren aan omzet. Je bent afhankelijk van de prijs fluctuatie van de ingekochte middelen.

8.1. PERSONENVERVOER (VOORHEEN WAGENPARK)
Controle van de invoer van brandstofgegevens is uitgevoerd door het sommeren van zowel de kostprijzen als de hoeveelheden
van alle facturen. Met deze totalen kan een check gemaakt worden met de administratie dat alle facturen zijn inbegrepen in de
inventarisatie.

8.2. BRANDSTOFFEN VOOR MATERIEEL (VOORHEEN MATERIEEL EN PROJECTEN)
Controle van de invoer van brandstofgegevens is uitgevoerd door het sommeren van zowel de kostprijzen als de hoeveelheden
van alle facturen. Met deze totalen kan een check gemaakt worden met de administratie dat alle facturen zijn inbegrepen in de
inventarisatie.

8.3. PANDEN: ELEKTRICITEIT:
Vanaf 2011 is een start gemaakt met opnames per kwartaal om meer inzicht te verwerven in de gebruiksgegevens. Van de
staalwerkplaats wordt per maand een factuur ontvangen met het werkelijke verbruik. Na ontvangst van een jaarafschrift wordt
ter controle een meterstandopname verricht. Door toepassing van periodieke meterstandopnames kan beter inzicht verkregen
worden in het energiegebruik. De meterstandopnames kunnen middels de facturen geverifieerd worden.
In 2012 is de overstap gemaakt van “grijze”stroom naar Essent Windkracht 220, waardoor een andere emissiefactor is
toegepast.
De registratie van het elektra- en gasverbruik van de nieuwe loods is aangesloten op de reeds bestaande prefabhal.
JETMIX BV
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Daar Jetmix de nieuwe loods in gebruik heeft genomen op het bedrijfsterrein, is de verdeelsleutel van het elektra- en
e
gasverbruik in het 2 kwartaal van 2012 aangepast van 90%-10% naar 80%-20%.
 In 2014 heeft het kantoor een nieuwe meter voor elektra ontvangen. Hierdoor is de eindstand van april, de stand op het
moment van de vervanging is niet bekend. Geschat dat de meter doorgelopen is tot 999.999.
 Verbruik in de constructiewerkplaats is laag in de zomermaanden. Dan zijn er mensen met vakantie en dan zijn de
klimaat omstandigheden vaak gunstig.

8.4. PANDEN: BRANDSTOFFEN ANDERS DAN VOOR VERVOER: AARDGAS
nvt

8.5. VERBETERPUNTEN IN METINGEN
Ten behoeve van het beheersen van de energiestromen, is de procedure PR.18 inclusief onderliggende instructies
opgesteld. De instructie monitoring en meting borgt de gang van zaken rond het meten en beheersen van de
energiestromen en de afgeleide Carbon Footprint rapportage.
Afgelopen jaar is de registratie methode van de Carbon Footprint veranderd. Diverse registraties zijn samengevoegd in
één overzicht. Hierdoor zijn de trends en de relatie met de indicatoren direct inzichtelijk. Tevens is het monitoren van
het wagenpark vereenvoudigd.
Na aanleiding van het betrekken en analyseren van de energiegegevens worden onderstaande verbeterpunten
voorgesteld:
registratie van het aantal gereden kilometers (op projectniveau) en waar mogelijk het gebruik van walstroom
achterhalen en opnemen
Alle gegevens zijn gebaseerd op hoeveelheden zoals deze vermeld staan op de betreffende facturen. De afgenomen
hoeveelheden brandstoffen en energiedragers zijn daarbij toegepast om middels conversiefactoren de CO 2-emissie te
berekenen.
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1 INLEIDING
1.1. DOEL
Dit halfjaarverslag geeft feiten en cijfers betreffende de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) in het boekjaar 2016 van
Jetmix B.V. (Jetmix). In 2015 is besloten om de energiestromen en CO2-emissies te managen conform de CO2-prestatieladder
SKAO handboek versie 3.0 op niveau 3. Voor niveau 3 dienen de scope 1 en scope 2 CO 2-emissies te zijn gespecificeerd,
geïnventariseerd en gecommuniceerd. Dit document is de half-jaarlijkse gedetailleerde rapportage van de CO2-emissies over
2016 van scope 1 en 2. Daarnaast dient dit rapport als basis om reductie in de emissies te meten en zo nodig bij te sturen.

1.2. BASISJAAR EN REFERENTIEPERIODE
Onderliggende rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2016 en loopt van 1 januari tot en met 31 december. In deze
rapportage wordt de voortgang van de doelstellingen in het eerste half jaar (1 januari tot en met 30 juni) geanalyseerd. De
Carbon Footprint (CO2 footprint) is binnen Jetmix voor het eerst uitgevoerd over het boekjaar 2009 ten behoeve van haar
klantenbestand. Voorgaande rapportages hadden doelstellingen gericht als eind jaar 2015. Aangezien dat jaar is afgelopen, zijn
er nieuwe doelstellingen vastgesteld. De Footprint van 2015 is als basisjaar aangemerkt van waaruit voortgang op reductie zal
worden gemeten.

1.3. NORMEN EN PROCEDURES
De bepaling van de CO2 footprint is opgesteld in overeenstemming met:
 NEN-ISO 14064-1 (Greenhouse Gas Protocol), zie voor de normverwijzing de tabel hieronder;
 CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 (10 juni 2015);
 NEN-EN-ISO 50001 (Energie management systemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen); en
 PR.18 Energiemanagement.
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2 REDUCTIEDOELSTELLINGEN
Scope 1 en 2
Jetmix wil haar totale uitstoot van Koolstofdioxide in 2020 met 6% hebben gereduceerd, ten opzichte van 2015 aan de
vastgestelde indicatoren per energiestroom. Jetmix heeft haar energiegebruik ingedeeld in vier categorieën.
Jetmix heeft haar energiegebruik ingedeeld in vier categorieën:
1. Personenvervoer
2. Elektriciteit
3. Brandstoffen voor materieel
4. Brandstoffen anders dan vervoer
Hieronder volgen per categorie de reductiedoelstellingen die voor 31 december 2020 zijn gesteld:
1. Personenvervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van personenvervoer in 2020 met 4% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de verreden
kilometers van het wagenpark. Daarbij is het de ambitie om de kilometers per medewerker te verlagen.
2. Elektriciteit
Jetmix wil de CO2 uitstoot van elektriciteit in 2020 gelijk houden, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de oppervlakte van de
gebouwen. Daarbij heeft Jetmix de ambitie om elektriciteit te verminderen per FTE.
Jetmix wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst haar elektriciteit verbruik deels zelf op te wekken.
3. Brandstoffen voor materieel
Jetmix wil de CO2 uitstoot van brandstoffen voor materieel in 2020 met 5% reduceren, ten opzichten van 2015, gerelateerd aan
de productie omzet. De focus ligt met name op gedrag en techniek.
4. Brandstoffen anders dan vervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van aardgas in 2020 met 2% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de oppervlakte van
de gebouwen en aantal graaddagen.
Deze energiestroom is 1% van het totaal verbruik, daarom is de ambitie lager dan de andere maatregelen.
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3 EMISSIE INVENTARIS
3.1. EMISSIE-INVENTARIS VAN HET RAPPORTAGE JAAR 2016-H1

CO2 footprint 2016- H1
Brandstoffen
anders dan voor
vervoer
1%

Personenvervoer
24%

Elektriciteit
0%

Brandstoffen
voor materieel
75%

3.2. NUMERIEKE RESULTATEN 2016-H1
Energiestroom
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Hybride
Elektriciteit
Groene stroom
Grijze stroom
Wallstroom: elektriciteitverbruik op projecten (indien
betaald door het bedrijf)
Brandstoffen voor materieel
Materieel: (rode) diesel
Projecten: diesel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
Aardgas voor verwarming
Propaan

Totaal

JETMIX BV

Scope Aantal
1
1
1
2
2
2
2

1
1
1
1

18.906,97
833,51
-

Eenheid
Liters
Liters
Liters
kWh

13.666 kWh
- kWh
- kWh

62.593,00

Liters
Liters

1.657,61 m³
Verwaarloosbaar klein

Emissiefactor

Eenheid

Ton CO₂

3,230 kg CO₂ / liter
2,740 kg CO₂ / liter
1,806 kg CO₂ / liter
0 kg CO₂ / km

61,07
2,28
0,00
0,00

0,000 kg CO₂ / kWh
0,526 kg CO₂ / kWh
0,355 kg CO₂ / kWh

0,00
0,00
0,00

3,230 kg CO₂ / liter
3,230 kg CO₂ / liter

202,18

1,884 kg CO₂ / m³
1,004 [kg CO2/kg]

3,12
0,00

268,65
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4 EMISSIE INVENTARIS BASIS JAAR 2015

CO2 footprint 2015

Brandstoffen
anders dan voor
vervoer
1%

Personenvervoer
24%
Elektriciteit
0%

Brandstoffen
voor materieel
75%

4.1. NUMERIEKE RESULTATEN BASISJAAR 2015
Energiestroom
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Hybride
Elektriciteit
Groene stroom
Grijze stroom
Wallstroom: elektriciteitverbruik op projecten (indien
betaald door het bedrijf)
Brandstoffen voor materieel
Materieel: (rode) diesel
Projecten: diesel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
Aardgas voor verwarming
Propaan

Totaal

JETMIX BV

Scope Aantal
1
1
1
2

Liters
Liters
Liters
kWh

Emissiefactor

Eenheid

Ton CO₂

3,230 kg CO₂ / liter
2,740 kg CO₂ / liter
1,806 kg CO₂ / liter
0 kg CO₂ / km

144,50
2,87
0,00
0,00

0,000 kg CO₂ / kWh
0,526 kg CO₂ / kWh
0,355 kg CO₂ / kWh

0,00
0,00
0,00

1
Liters
141.848,42
1
Liters

3,230 kg CO₂ / liter
3,230 kg CO₂ / liter

458,17

1
1

1,884 kg CO₂ / m³
1,004 [kg CO2/kg]

2
2
2

44.738,29
1.045,80
-

Eenheid

21.654 kWh
- kWh
- kWh

2.396,04 m³
Verwaarloosbaar klein

4,51
0,00

610,05
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4.2. TRENDANALYSE
In het onderstaande schema is het verloop (trend) is de absolute uitstoot weergegeven van het basisjaar 2015. Dit wordt
vergeleken met de eerste 6 maanden van 2016. Om dit goed te kunnen vergeleken is het eerste half jaar geëxpandeerd
tot een heel jaar (uitstoot 6 maanden x2). Vervolgens wordt ingegaan op het verbruik van het afgelopen half jaar per
energiestroom. Hierbij zullen de cijfers worden vergeleken met de doelstellingen (en het behalen hiervan).
Scope verdeling
Scope 1
Scope 2
Energiestromen
Personenvervoer
Elektriciteit
Brandstoffen voor materieel
Brandstoffen anders dan voor vervoer

Eenheid
ton CO₂
ton CO₂
Eenheid
ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂

2010
381,18
8,95
2010
119,57
8,95
256,20
5,41

2015
610,05
0,00
2015
147,37
0,00
458,17
4,51

2016-H1
2016- fictief
268,65
537,30
0,00
0,00
2016-H1
2016- fictief
63,35
126,71
0,00
0,00
202,18
404,35
3,12
6,25

Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van Jetmix is om de CO2 uitstoot in 2020 met 6% ten opzichte van 2015 te hebben
gereduceerd. In 2016 (fictief) is de totale CO2 uitstoot 12% lager dan in 2015. Indien deze trend zich doorzet
Personenvervoer
De uitstoot van het wagenpark, is het brandstofverbruik dat verbruikt wordt door de auto's van Jetmix. Doorgerekend
over 2016 (fictief) zou de totale uitstoot van het personenvervoer met 14% dalen. Met de huidige gegevens is dit nog
niet goed te relateren aan het aantal gereden kilometers (als basisjaar is hiervoor april 2015 t/m april 2016 gebruikt).
Aan de gegevens is te zien dat dit met name met het dieselverbruik te maken heeft. Over 2016 fictief is hier een daling
van 16% ten opzichte van 2015. Het benzine verbruik is echter gestegen met 59%. Om te kunnen beoordelen in
hoeverre men op weg is met de doelstelling is het dus noodzakelijk is de gereden kilometers inzichtelijk te krijgen.
Elektriciteit
De fictieve CO2 uitstoot blijft in 2016 (net als in het basisjaar) nul door de aanschaf van groene stroom. Het aantal FTE is
onveranderd. Het stroomverbruik is echter wel gestegen. De fictieve stijging van Kwh/ FTE is 26%.
Brandstoffen voor materieel
De uitstoot door brandstoffen voor materieel toont een fictieve daling over 2016 van 12%. De doelstelling is gericht op
een relatie ten aanzien van brandstofverbruik aan de omzet. Fictief zal er in 2016 een daling zijn in omzet van 1,6%.
Doorgerekend zal de CO2 uitstoot door brandstoffen van materieel met 11,1% dalen ten opzichte van de omzet. Indien
deze reductie wordt vastgehouden zal de doelstelling (daling van 5%) ruimschoots worden behaald.
Brandstoffen anders dan voor vervoer
De CO2 uitstoot bij brandstoffen anders dan voor vervoer bestaat uit de aardgas voor verwarming. Van deze factor is er
een fictieve stijging over 2016 van 39%. Vergeleken met 2015-H1 is er met name een stijging te zien in het verbruik van
de werkplaats. In 2016 was het aantal graaddagen in dezelfde periode lager. Dit betekent dat er dus meer gas verbruikt
is terwijl de afwijking van de gemiddelde dagtemperatuur onder de 18 graden Celsius kleiner was.

4.3. GENOMEN MAATREGELEN
Gedurende 2016-H1 zijn de volgende maatregelen ondernomen:
- Brief aan personeel dat het vanaf nu alleen nog mogelijk is om auto’s uit te kiezen met een energielabel A,B of C.
In 2016 is het beleid verandert rondom het voordeel wat voor medewerkers behaald kan worden indien een zuinige
auto wordt gekozen (bijtelling gekoppeld aan de hoeveelheid uitstoot.) Het beleid van aankoop van auto’s is aangepast
met als doel om auto's in te kopen met een betere energieklasse (met een lage uitstoot).
De effectiviteit van deze maatregelen wordt beoordeeld in het jaarverslag.
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5 MAATREGELEN KOMENDE PERIODE
Per energiestroom wordt hieronder en beknopte opsomming weergegeven op de gerealiseerde maatregelen en de kansen die
zijn geïdentificeerd. Daarbij wordt de individuele bijdrage van de medewerkers meegenomen.

5.1. PERSONENVERVOER
De doelstelling is opgezet maar om de doelstelling op de juiste wijze te kunnen meten moet de uitstoot CO 2 (verbruik in liters
afhankelijk van de soort brandstof) worden gerelateerd aan de gereden kilometers. Hierdoor kan bekeken worden welke auto’s
in combinatie met chauffeur een relatief hoog verbruik en dus CO 2 uitstoot hebben. In voorgaande jaren was geen data
beschikbaar over de hoeveelheid gereden kilometers. Peildatums op dit moment zijn 1 april 2015, 1 april 2016 en 1 oktober
2016. De volgende stap is om ieder kwartaal de tellerstanden op de vragen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het
daadwerkelijke verbruik en kunnen gerichter maatregelen getroffen worden. Het basisjaar is 2015 en wordt de doelstelling
loopt tot 2020. Momenteel zijn er geen concrete aanwijzingen, waaruit blijkt dat extra bijsturing noodzakelijk is.
Maatregelen voor de komende periode:
- Het aanpassen van het gedrag van medewerkers door interne communicatie en cursussen, waardoor carpoolen en
nieuwe rijden wordt gestimuleerd.
- Brandstofpas implementeren om eenvoudiger en meer inzicht te krijgen in het verbruik.

5.2. ELEKTRICITEIT
De voorgaande doelstelling met het eindpunt in 2016 voor de besparing van de uitstoot van CO2 dat voortkomt uit gebruik van
elektriciteit wordt behaald. Jetmix wil echter nog kritischer kijken naar de daadwerkelijke duurzaamheid van de energie
leveranciers. Tevens is er een nieuwe doelstelling opgesteld om een gedeelte van de benodigde energie in elektriciteit zelf op
te gaan wekken. Waar het kan worden ook maatregelen genomen om verspilling te voorkomen.
Maatregelen voor de komende periode:
- Toolbox over het besparen van energie door het uitzetten van materialen tijdens de pauze (werkplaats) of indien de
werkplek voor langere tijd wordt verlaten (kantoor).
- Nieuw contract “duurzame” energieleverancier, beoordeling tevens op basis van onderzoek consumentenbond
- Onderzoek mogelijkheden zelf opwekken van zonne-energie

5.3. BRANDSTOFFEN VOOR MATERIEEL
Zoals te zien in de Carbon Footprint is het brandstofverbruik op de projecten en door het materieel veruit de grootste
energiestroom (75% van totale CO2 uitstoot). Vooralsnog hoeft er op basis van de bekende gegevens niet te worden
bijgestuurd in de vorm van aanvullende maatregelen om extra uitstoot reductie te creëren.
Maatregelen voor de komende periode:
- Toolboxcarrousel: Het nieuwe draaien (machinisten)

5.4. BRANDSTOFFEN ANDERS DAN VOOR MATERIEEL
De doelstelling van brandstoffen anders dan voor materieel is specifiek gericht op het verbruik van aardgas. Deze doelstelling
geldt als minst zware doelstelling, doordat het een relatief klein aandeel van de totale CO 2 uitstoot betreft. Uit de analyse van
2016-H1 blijkt dat er in 2016 een stijging zal zijn van de CO2 uitstoot ten opzichte van 2015. De graaddagen zouden echter een
positieve invloed (dus minder gasverbruik) moeten hebben. De oorzaak van het verhoogde gasverbruik is dat er in het eerste
half jaar van 2016 ten opzichte van 2015 meer werkzaamheden in de laswerkplaats hebben plaatsgevonden. Om grote
werkstukken in en uit de werkplaats te krijgen moet gedurende een periode de roldeuren open staan. Hierdoor gaat
opgewarmde lucht verloren en wordt extra gestookt om de werkplaats op temperatuur te krijgen. In deze laswerkplaats zijn al
diverse maatregelen getroffen om het stoken te reduceren. Hier wordt gedoeld op automatische in- en uitschakeling (6.45 uur
en 15.30 uur)en buiten deze uren wordt de hal op een vorstvrije temperatuur gehouden.
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Maatregelen voor de komende periode:
- Het verkrijgen van meer inzicht door nader onderzoek (interview en observatie)
- Er wordt gekeken naar een ander afzuigsysteem voor de werkplaats, hierbij wordt bekeken of gereinigde (warme) lucht
kan worden teruggeblazen in de werkplaats. Doelstelling hiervan is een maatregel treffen die bijdraagt aan de
arbeidsomstandigheden als een energiebesparing.
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1 INLEIDING
1.1. DOEL
Dit jaarverslag geeft feiten en cijfers betreffende de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) in het boekjaar 2016 van
Jetmix B.V. (Jetmix). In 2015 is besloten om de energiestromen en CO2-emissies te managen conform de CO2-prestatieladder
SKAO handboek versie 3.0 op niveau 3. Voor niveau 3 dienen de scope 1 en scope 2 CO 2-emissies te zijn gespecificeerd,
geïnventariseerd en gecommuniceerd. Dit document is de jaarlijkse gedetailleerde rapportage van de CO 2-emissies over 2016
van scope 1 en 2. Daarnaast dient dit rapport als basis om reductie in de emissies te meten en zo nodig bij te sturen om
doelstellingen te behalen.

1.2. BASISJAAR EN REFERENTIEPERIODE
Onderliggende rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2016 en loopt van 1 januari tot en met 31 december. In deze
rapportage wordt de voortgang van de doelstellingen over het gehele jaar 2016 geanalyseerd. De Carbon Footprint (CO2
footprint) is binnen Jetmix voor het eerst uitgevoerd over het boekjaar 2009 ten behoeve van haar klantenbestand.
Voorgaande rapportages hadden doelstellingen gericht als eind jaar 2015. Aangezien dat jaar is afgelopen, zijn er nieuwe
doelstellingen vastgesteld. De Footprint van 2015 is als basisjaar aangemerkt van waaruit voortgang op reductie zal worden
gemeten en vergeleken.

1.3. NORMEN EN PROCEDURES
De bepaling van de CO2 footprint is opgesteld in overeenstemming met:
 NEN-ISO 14064-1 (Greenhouse Gas Protocol), zie voor de normverwijzing de tabel hieronder;
 CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 (10 juni 2015);
 NEN-EN-ISO 50001 (Energie management systemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen); en
 PR.18 Energiemanagement.
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2 REDUCTIEDOELSTELLINGEN
Onderstaand hoofdstuk bevat de reductiedoelstellingen ten aanzien van CO 2 uitstoot.
Scope 1 en 2
Jetmix wil haar totale uitstoot van Koolstofdioxide in 2020 met 6% hebben gereduceerd, ten opzichte van 2015 aan de
vastgestelde indicatoren per energiestroom. Jetmix heeft haar energiegebruik ingedeeld in vier categorieën.
Jetmix heeft haar energiegebruik ingedeeld in vier categorieën:
1. Personenvervoer
2. Elektriciteit
3. Brandstoffen voor materieel
4. Brandstoffen anders dan vervoer
Hieronder volgen per categorie de reductiedoelstellingen die voor 31 december 2020 zijn gesteld:
1. Personenvervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van personenvervoer in 2020 met 4% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de verreden
kilometers van het wagenpark. Daarbij is het de ambitie om de kilometers per medewerker te verlagen.
2. Elektriciteit
Jetmix wil de CO2 uitstoot van elektriciteit in 2020 gelijk houden, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de oppervlakte van de
gebouwen. Daarbij heeft Jetmix de ambitie om elektriciteit te verminderen per FTE.
Jetmix wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst haar elektriciteit verbruik deels zelf op te wekken.
3. Brandstoffen voor materieel
Jetmix wil de CO2 uitstoot van brandstoffen voor materieel in 2020 met 5% reduceren, ten opzichten van 2015, gerelateerd aan
de productie omzet. De focus ligt met name op gedrag en techniek.
4. Brandstoffen anders dan vervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van aardgas in 2020 met 2% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de oppervlakte van
de gebouwen en aantal graaddagen.
Deze energiestroom is 1% van het totaal verbruik, daarom is de ambitie lager dan de andere maatregelen.
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3 EMISSIE INVENTARIS
3.1. EMISSIE-INVENTARIS VAN HET RAPPORTAGE JAAR 2016

3.2. NUMERIEKE RESULTATEN 2016
Energiestroom
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Hybride
Elektriciteit
Groene stroom
Grijze stroom
Wallstroom: elektriciteitverbruik op projecten (indien
betaald door het bedrijf)
Brandstoffen voor materieel
Materieel: diesel
Projecten: diesel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
Aardgas voor verwarming
Propaan

Totaal

JETMIX BV

Scope Aantal
1
1
1
2
2
2
2

1
1
1
1

41.108,61
1.481,90
-

Eenheid
Liters
Liters
Liters
kWh

28.494 kWh
- kWh
- kWh

163.406,00

Liters
Liters

2.784,63 m³
Verwaarloosbaar klein

Emissiefactor

Eenheid

Ton CO₂

3,230 kg CO₂ / liter
2,740 kg CO₂ / liter
1,806 kg CO₂ / liter
0 kg CO₂ / km

132,78
4,06
0,00
0,00

0,000 kg CO₂ / kWh
0,526 kg CO₂ / kWh
0,355 kg CO₂ / kWh

0,00
0,00
0,00

3,230 kg CO₂ / liter
3,230 kg CO₂ / liter

527,80

1,887 kg CO₂ / m³
1,004 [kg CO2/kg]

5,25
0,00

669,90
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4 EMISSIE INVENTARIS BASIS JAAR 2015

4.1. NUMERIEKE RESULTATEN BASISJAAR 2015
Energiestroom
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Hybride
Elektriciteit
Groene stroom
Grijze stroom
Wallstroom: elektriciteitverbruik op projecten (indien
betaald door het bedrijf)
Brandstoffen voor materieel
Materieel: (rode) diesel
Projecten: diesel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
Aardgas voor verwarming
Propaan

Totaal

JETMIX BV

Scope Aantal
1
1
1
2

Liters
Liters
Liters
kWh

Emissiefactor

Eenheid

Ton CO₂

3,230 kg CO₂ / liter
2,740 kg CO₂ / liter
1,806 kg CO₂ / liter
0 kg CO₂ / km

144,50
2,87
0,00
0,00

0,000 kg CO₂ / kWh
0,526 kg CO₂ / kWh
0,355 kg CO₂ / kWh

0,00
0,00
0,00

1
Liters
141.848,42
1
Liters

3,230 kg CO₂ / liter
3,230 kg CO₂ / liter

458,17

1
1

1,884 kg CO₂ / m³
1,004 [kg CO2/kg]

2
2
2

44.738,29
1.045,80
-

Eenheid

21.654 kWh
- kWh
- kWh

2.396,04 m³
Verwaarloosbaar klein

4,51
0,00

610,05
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4.2. TRENDANALYSE
In het onderstaande schema is het verloop (trend) in de absolute uitstoot weergegeven van het basisjaar 2015. Dit
wordt vergeleken met de resultaten van 2016. Vervolgens wordt er ingegaan op het verbruik van het afgelopen jaar per
energiestroom. Hierbij zullen de cijfers worden vergeleken met de doelstellingen (en het behalen hiervan).

Scope verdeling
Scope 1
Scope 2
Energiestromen
Personenvervoer
Elektriciteit
Brandstoffen voor materieel
Brandstoffen anders dan voor vervoer

Eenheid
ton CO₂
ton CO₂
Eenheid
ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂

2015
610,06
0,00
2015
147,37
0,00
458,17
4,52

2016
669,90
0,00
2016
136,84
0,00
527,80
5,25

Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van Jetmix is om de CO2 uitstoot in 2020 met 6% ten opzichte van 2015 te hebben
gereduceerd. In 2016 is de totale CO2 uitstoot van Jetmix 9,8% hoger dan in 2015.
Personenvervoer
De uitstoot van het wagenpark, is het brandstofverbruik dat verbruikt wordt door de auto's van Jetmix. Doorgerekend
over 2016 is de totale uitstoot van het personenvervoer met 7% gedaald. In het verslagjaar is het wagenpark van Jetmix
met één voertuig vergroot en is 1 voertuig vervangen. Met de huidige gegevens is de uitstoot nog niet te relateren aan
het aantal gereden kilometers over dezelfde periode (als basisjaar is april 2015 t/m april 2016 gebruikt). Aan de
gegevens is te zien dat de reductie in verbruik met name met het dieselverbruik te maken heeft. Over 2016 is er een
daling van 8,1% ten opzichte van 2015. Het benzine verbruik is echter gestegen met 41,4%. Om te kunnen beoordelen in
hoeverre men op weg is met de doelstelling is het noodzakelijk de gereden kilometers inzichtelijk te krijgen.
Elektriciteit
De CO2 uitstoot blijft in 2016 (net als in het basisjaar) nul door de aanschaf van groene stroom. Het aantal FTE is
onveranderd. Het stroomverbruik is echter wel gestegen. De stijging van Kwh/ FTE in 2016 t.o.v. 2015 is 31,6%. Tevens
zijn er momenteel geen maatregelen getroffen ten aanzien van het opwekken van eigen energie. Ten aanzien van het
behalen van de doelstelling van deze energiestroom zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Brandstoffen voor materieel
De uitstoot door brandstoffen voor materieel is over 2016 met 15,2% gestegen. De doelstelling is gericht op een relatie
ten aanzien van brandstofverbruik aan de productieomzet. In 2016 is een stijging in omzet van 5,2% gerealiseerd. De
doelstelling is gerelateerd aan de productieomzet. De CO2 uitstoot door brandstoffen voor materieel gedeeld door de
productieomzet is met 63,3% gedaald. Indien deze reductie wordt vastgehouden zal de doelstelling (daling van 5%)
ruimschoots worden behaald. Er zijn dus ten aanzien van deze energiestroom geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk.
Brandstoffen anders dan voor vervoer
De CO2 uitstoot bij brandstoffen anders dan voor vervoer bestaat uit de aardgas voor verwarming. Van deze
energiestroom is er een stijging over 2016 van 16,2%. Vergeleken met 2015 is er met name een stijging te zien in het
verbruik van de werkplaats. In 2016 was het aantal graaddagen in dezelfde periode hoger. Dit betekent dat er dus meer
gas verbruikt is en de afwijking van de gemiddelde dagtemperatuur onder de 18 graden Celsius groter was. Gerelateerd
aan de graaddagen is er toch een stijging te zien van 10,3%. Indien deze trend zich voortzet, zal de doelstelling niet
worden behaald. Ten aanzien van het behalen van de doelstelling van deze energiestroom zijn aanvullende maatregelen
noodzakelijk.
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4.3. GENOMEN MAATREGELEN
Gedurende 2016 zijn de volgende maatregelen ondernomen:
- Brief aan personeel dat het vanaf nu alleen nog mogelijk is om auto’s uit te kiezen met een energielabel A,B of C.
- Uitbereiding materieel met de Klemm “KR 805”, deze machine heeft AdBlue, hiermee wordt een toevoeging aan de
diesel gedaan om de uitstoot te reduceren.
De daadwerkelijke CO2-besparing van deze maatregelen is niet inzichtelijk met het huidige meetniveau.

JETMIX BV

PAGINA: 8 / 9

CARBON FOOTPRINT
RAPPORTAGE 2016

CO2

5 MAATREGELEN KOMENDE PERIODE
Per energiestroom wordt in dit hoofdstuk een beknopte analyse gegeven op situatie die zich in het rapportage heeft
voorgedaan (representativiteit in vergelijking met het basisjaar). Ook worden mogelijke maatregelen benoemd.

5.1. PERSONENVERVOER
De doelstelling is opgezet maar om de doelstelling op de juiste wijze te kunnen meten moet de uitstoot CO 2 (verbruik in liters
afhankelijk van de soort brandstof) worden gerelateerd aan de gereden kilometers. Hierdoor kan bekeken worden welke auto’s
in combinatie met chauffeur een relatief hoog verbruik en dus CO2 uitstoot hebben. In voorgaande jaren was geen data
beschikbaar over de hoeveelheid gereden kilometers. Peildatums op dit moment zijn 1 april 2015, 1 april 2016, 1 oktober 2016
en 1 januari 2017. De volgende stap is om ieder kwartaal de tellerstanden op de vragen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in
het daadwerkelijke verbruik en kunnen gerichter maatregelen getroffen worden. Het basisjaar is 2015 en wordt de doelstelling
loopt tot 2020. Momenteel zijn er geen concrete aanwijzingen, waaruit blijkt dat extra bijsturing noodzakelijk is.
Maatregelen voor de komende periode:
- Het aanpassen van het gedrag van medewerkers door interne communicatie en cursussen, waardoor carpoolen en
nieuwe rijden wordt gestimuleerd.
- Brandstofpas implementeren om eenvoudiger en beter inzicht te krijgen in het verbruik.

5.2. ELEKTRICITEIT
Jetmix heeft een doelstelling opgesteld om CO2 uitstoot door elektriciteit gelijk te houden, elektriciteitsverbruik per FTE te
reduceren en een gedeelte van de benodigde energie in elektriciteit zelf op te gaan wekken.
Maatregelen voor de komende periode:
- Toolbox over het besparen van energie door het uitzetten van materialen tijdens de pauze (werkplaats) of indien de
werkplek voor langere tijd wordt verlaten (kantoor).
- Nieuw contract “duurzame” energieleverancier, beoordeling tevens op basis van onderzoek consumentenbond
- Onderzoek mogelijkheden zelf opwekken van duurzame energie

5.3. BRANDSTOFFEN VOOR MATERIEEL
Zoals te zien in de Carbon Footprint is het brandstofverbruik op de projecten en door het materieel veruit de grootste
energiestroom (75% van totale CO2 uitstoot). Uit de trendanalyse blijkt dat geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Desalniettemin zit hier in de Scope 1&2 emissies het grootste winst potentieel.
Maatregelen voor de komende periode:
- Bij aanschaf nieuw materieel het milieu aspect in ogenschouw nemen

5.4. BRANDSTOFFEN ANDERS DAN VOOR MATERIEEL
De doelstelling van brandstoffen anders dan voor materieel is specifiek gericht op het verbruik van aardgas. Deze doelstelling
geldt als minst zware doelstelling, doordat het een relatief klein aandeel van de totale CO 2 uitstoot betreft. Uit de analyse van
2016 blijkt dat er in 2016 een stijging van de CO2 uitstoot was ten opzichte van 2015. De oorzaak van het verhoogde
gasverbruik is dat er in het eerste half jaar van 2016 ten opzichte van 2015 meer werkzaamheden in de laswerkplaats hebben
plaatsgevonden. Om grote werkstukken in en uit de werkplaats te krijgen moet gedurende een periode de roldeuren open
staan. Hierdoor gaat opgewarmde lucht verloren en wordt extra gestookt om de werkplaats op temperatuur te krijgen. In deze
laswerkplaats zijn al diverse maatregelen getroffen om het stoken te reduceren. Hier wordt gedoeld op automatische in- en
uitschakeling (6.45 uur en 15.30 uur), buiten deze uren wordt de hal op een vorstvrije temperatuur gehouden.
Maatregelen voor de komende periode:
- Het verkrijgen van meer inzicht door nader onderzoek (interview en observatie)
- Inventariseren welke uitstootbeperkende maatregelen kunnen bijdragen
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1 INLEIDING
1.1. DOEL
Dit halfjaarverslag geeft feiten en cijfers betreffende de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) in het boekjaar 2017 van
Jetmix B.V. (Jetmix). In 2015 is besloten om de energiestromen en CO2-emissies te managen conform de CO2-prestatieladder
SKAO handboek versie 3.0 op niveau 3. Voor niveau 3 dienen de scope 1 en scope 2 CO 2-emissies te zijn gespecificeerd,
geïnventariseerd en gecommuniceerd. Dit document is de halfjaarlijkse gedetailleerde rapportage van de CO 2-emissies over
2017 van scope 1 en 2. Daarnaast dient dit rapport als basis om reductie in de emissies te meten en zo nodig bij te sturen.

1.2. BASISJAAR EN REFERENTIEPERIODE
Onderliggende rapportage heeft betrekking tot het boekjaar 2017 en loopt van 1 januari tot en met 31 december. In deze
rapportage wordt de voortgang van de doelstellingen in het eerste half jaar (1 januari tot en met 30 juni) geanalyseerd. De
Carbon Footprint (CO2 footprint) is binnen Jetmix voor het eerst uitgevoerd over het boekjaar 2009 ten behoeve van haar
klantenbestand. Voorgaande rapportages hadden doelstellingen gericht als eind jaar 2015. Aangezien dat jaar is afgelopen, zijn
er nieuwe doelstellingen vastgesteld. De Footprint van 2015 is als basisjaar aangemerkt van waaruit voortgang op reductie zal
worden gemeten.

1.3. NORMEN EN PROCEDURES
De bepaling van de CO2 footprint is opgesteld in overeenstemming met:
 NEN-ISO 14064-1 (Greenhouse Gas Protocol), zie voor de normverwijzing de tabel hieronder;
 CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 (10 juni 2015);
 NEN-EN-ISO 50001 (Energie management systemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen); en
 PR.18 Energiemanagement.
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2 REDUCTIEDOELSTELLINGEN
Scope 1 en 2
Jetmix wil haar totale uitstoot van koolstofdioxide in 2020 met 6% hebben gereduceerd ten opzichte van 2015, gerelateerd aan
de vastgestelde indicatoren per energiestroom. Jetmix heeft haar energiegebruik ingedeeld in vier categorieën.
Jetmix heeft haar energiegebruik ingedeeld in vier categorieën:
1. Personenvervoer
2. Elektriciteit
3. Brandstoffen voor materieel
4. Brandstoffen anders dan vervoer
Hieronder volgen per categorie de reductiedoelstellingen die voor 31 december 2020 zijn gesteld:
1. Personenvervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van personenvervoer in 2020 met 4% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de verreden
kilometers van het wagenpark. Daarbij is het de ambitie om de kilometers per medewerker te verlagen.
2. Elektriciteit
Jetmix wil de CO2 uitstoot van elektriciteit in 2020 gelijk houden, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de oppervlakte van de
gebouwen. Daarbij heeft Jetmix de ambitie om elektriciteit te verminderen per FTE.
Jetmix wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst haar elektriciteit verbruik deels zelf op te wekken.
3. Brandstoffen voor materieel
Jetmix wil de CO2 uitstoot van brandstoffen voor materieel in 2020 met 5% reduceren, ten opzichten van 2015, gerelateerd aan
de productie omzet. De focus ligt met name op gedrag en techniek.
4. Brandstoffen anders dan voor vervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van aardgas in 2020 met 2% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de oppervlakte van
de gebouwen en aantal graaddagen.
Deze energiestroom is 1% van het totaal verbruik, daarom is de ambitie lager dan de andere maatregelen.
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3 EMISSIE INVENTARIS
3.1. EMISSIE-INVENTARIS VAN HET RAPPORTAGE JAAR 2017-H1

3.2. NUMERIEKE RESULTATEN 2017-H1
Energiestroom
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Hybride
Elektriciteit
Groene stroom
Grijze stroom
Walstroom: elektriciteitverbruik op projecten (indien
betaald door het bedrijf)
Brandstoffen voor materieel
Materieel: (rode) diesel
Projecten: diesel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
Aardgas voor verwarming

Totaal

JETMIX BV

Scope Aantal
1
1
1
2
2
2
2

1
1
1

19.076,00
845,00
-

Eenheid
Liters
Liters
Liters
kWh

16.303 kWh
- kWh
- kWh

52.139,00

Liters
Liters

1.478,00 m³

Emissiefactor

Eenheid

Ton CO₂

3,230 kg CO₂ / liter
2,740 kg CO₂ / liter
1,806 kg CO₂ / liter
0 kg CO₂ / km

61,62
2,32
0,00
0,00

0,000 kg CO₂ / kWh
0,526 kg CO₂ / kWh
0,355 kg CO₂ / kWh

0,00
0,00
0,00

3,230 kg CO₂ / liter
3,230 kg CO₂ / liter

168,41

1,887 kg CO₂ / m³

2,79

235,13
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4 EMISSIE INVENTARIS BASIS JAAR 2015

4.1. NUMERIEKE RESULTATEN BASISJAAR 2015
Energiestroom
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Hybride
Elektriciteit
Groene stroom
Grijze stroom
Walstroom: elektriciteitverbruik op projecten (indien
betaald door het bedrijf)
Brandstoffen voor materieel
Materieel: (rode) diesel
Projecten: diesel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
Aardgas voor verwarming

Totaal

JETMIX BV

Scope Aantal
1
1
1
2
2
2
2

1
1
1

44.738,29
1.045,80
-

Eenheid
Liters
Liters
Liters
kWh

21.654 kWh
- kWh
- kWh

141.848,42

Liters
Liters

2.396,04 m³

Emissiefactor

Eenheid

Ton CO₂

Euro's

3,230 kg CO₂ / liter
2,740 kg CO₂ / liter
1,806 kg CO₂ / liter
0 kg CO₂ / km

144,50
2,87
0,00
0,00

0,000 kg CO₂ / kWh
0,526 kg CO₂ / kWh
0,355 kg CO₂ / kWh

0,00
0,00
0,00

3,230 kg CO₂ / liter
3,230 kg CO₂ / liter

458,17

1,887 kg CO₂ / m³

4,52

610,06

-
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4.2. TRENDANALYSE
In het onderstaande schema is het verloop (trend) is de absolute uitstoot weergegeven van het basisjaar 2015,
daarnaast ook het jaar 2016 gegeven. Dit wordt vergeleken met de eerste 6 maanden van 2017. Om dit goed te kunnen
vergeleken is het eerste half jaar geëxpandeerd tot een heel jaar (uitstoot 6 maanden x2). Vervolgens wordt ingegaan op
het verbruik van het afgelopen half jaar per energiestroom. Hierbij zullen de cijfers worden vergeleken met de
doelstellingen (en het behalen hiervan).
Scope verdeling
Scope 1
Scope 2
Energiestromen
Personenvervoer
Elektriciteit
Brandstoffen voor materieel
Brandstoffen anders dan voor vervoer

Eenheid
ton CO₂
ton CO₂
Eenheid
ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂

2015
610,06
0,00
2015
147,37
0,00
458,17
4,52

2016
669,90
0,00
2016
136,84
0,00
527,80
5,25

2017 H1
235,12
0,00
2017
63,93
0,00
168,41
2,78

2017 Fictief
470,24
0,00
2017 Fictief
127,86
0,00
336,82
5,56

Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van Jetmix is om de CO2 uitstoot in 2020 met 6% ten opzichte van 2015 te hebben
gereduceerd. In 2017 (fictief) is de totale CO2 uitstoot 23% lager dan in 2015. Indien deze trend zich doorzet zou de
doelstelling dus worden behaald.
Personenvervoer
De uitstoot van het wagenpark, is het brandstofverbruik dat verbruikt wordt door de auto's van Hakkers. Binnen het
thema personenvervoer zijn een aantal trends zichtbaar:
- Totaal aantal getankte liters brandstof is 13% lager in 2017 (fictief) ten opzichte van 2015;
- Totaal aantal afgelegde kilometers is 22,9% lager in 2017 (fictief) ten opzichte van 2015;
- Het gemiddelde brandstofverbruik per afgelegde km is met 12,9% gestegen in 2017 (fictief) ten opzichte van 2015;
- De uitstoot per getankte liter brandstof is met 12,6% gestegen in 2017 (fictief) ten opzichte van 2015;
- De totale CO2 uitstoot van het personenvervoer is met 13,2% gedaald in 2017 (fictief) ten opzichte van 2015.
Trends t.a.v. doelstellingen
- De CO2 uitstoot per afgelegde km is 12,6% hoger in 2017 (fictief) ten opzichte van 2015;
- De totaal afgelegde kilometers per FTE is 22,9% lager in 2017 (fictief) ten opzichte van 2015.
Ten aanzien van de eerste doelstelling betekent dat het noodzakelijk is om bij te sturen. De tweede doelstelling is
succesvol.
Elektriciteit
De uitstoot van de energiestroom elektriciteit is onveranderd en blijft 0. Er zijn nog geen concrete maatregelen
genomen t.a.v. opwekken van eigen elektriciteit.
Om de doelstelling te behalen dienen maatregelen ten aanzien van het opwekken van energie verder vorm gegeven te
worden.
In het eerste kwartaal is wel enorme stijging in het verbruik van elektriciteit geconstateerd (3-voudige van normale
kwartalen). De oorzaak hiervan ligt bij het verbruik van de werkplaats. Hierdoor is het verbruik per FTE met 50,6% hoger
in 2017 (fictief) ten opzichte van 2015.
Brandstoffen voor materieel
De uitstoot door brandstoffen voor materieel toont een fictieve daling over 2017 van 47,4%. Indien deze reductie wordt
vastgehouden zal de doelstelling (daling van 5%) ruimschoots worden behaald.
Naar verwachting zullen door de aanschaf en inzet van de nieuwe machine de ratio’s gaan verschuiven.

JETMIX BV

PAGINA: 7 / 9

CARBON FOOTPRINT
RAPPORTAGE 2017-H1

CO2

Brandstoffen anders dan voor vervoer
De CO2 uitstoot bij brandstoffen anders dan voor vervoer bestaat uit aardgas voor verwarming. Van deze factor is er een
fictieve stijging over 2016 van 39%. Vergeleken met 2015-H1 is er met name een stijging te zien in het verbruik van de
werkplaats. In 2016 was het aantal graaddagen in dezelfde periode lager. Dit betekent dat er dus meer gas verbruikt is
terwijl de afwijking van de gemiddelde dagtemperatuur onder de 18 graden Celsius kleiner was. Hiermee zal de
doelstelling niet worden behaald.

4.3. GENOMEN MAATREGELEN
Gedurende 2017-H1 zijn de volgende maatregelen ondernomen:
- Communicatie ten aanzien van het personeel om reductie te bewerkstelligen;
- Contract met nieuwe energie leverancier voor duurzame energie (Green Choice);
- Aanvraag SDE subsidie voor aanschaf zonnepanelen om eigen energie op te wekken;
- Onderzoek gebruik additieven in brandstof om CO2 uitstoot te verminderen;
- Aanschaf Woltman met ad blue.
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5 MAATREGELEN KOMENDE PERIODE
Per energiestroom wordt hieronder en beknopte opsomming weergegeven op de gerealiseerde maatregelen en de kansen die
zijn geïdentificeerd. Daarbij wordt de individuele bijdrage van de medewerkers meegenomen.

5.1. PERSONENVERVOER
Om de doelstelling ten aanzien van personenvervoer te behalen is het noodzakelijk om bij te sturen.
Maatregelen voor de komende periode:
- Herbeoordelen en afwegen huidige leasebeleid;
- Het aanpassen van het gedrag van medewerkers door interne communicatie en cursussen, waardoor carpoolen en
nieuwe rijden wordt gestimuleerd.
- Brandstofpas implementeren om sneller, betrouwbaarder en beter beeld te krijgen van het verbruik.

5.2. ELEKTRICITEIT
Naar verwachting zal het hoge verbruik in het eerste kwartaal niet doorzetten. Dit komt doordat het energieverbruik
gezamenlijk met Hakkers wordt gemaakt. Hiervoor wordt een verdeelsleutel gebruikt. Door Hakkers is er een extreme verbruik
geweest door de bouw van de Noordzee. Hiervoor hoeven dus geen aanvullende maatregelen getroffen worden.
Maatregelen voor de komende periode:
- Het verkrijgen van meer inzicht door slimme meters;
- Toolbox over het besparen van energie door het uitzetten van energiegebruikers tijdens de pauze (werkplaats) of indien
de werkplek voor langere tijd wordt verlaten (kantoor);
- Onderzoek mogelijkheden zelf opwekken van zonne-energie.

5.3. BRANDSTOFFEN VOOR MATERIEEL
Zoals te zien in de Carbon Footprint is het brandstofverbruik op de projecten en door het materieel veruit de grootste
energiestroom (72% van totale CO2 uitstoot). Vooralsnog hoeft er op basis van de bekende gegevens niet te worden
bijgestuurd in de vorm van aanvullende maatregelen om extra uitstoot reductie te creëren.
Maatregelen voor de komende periode:
- Het aanpassen van het gedrag van medewerkers door interne communicatie dat moet resulteren in minder verspilling;
- Het efficiënter inzetten van materieel in projecten door logistieke processen, de materiële geschiktheid, het onderhoud
te optimaliseren;
- Toolboxcarrousel: Het nieuwe draaien (machinisten)

5.4. BRANDSTOFFEN ANDERS DAN VOOR VERVOER
De doelstelling van brandstoffen anders dan voor materieel is specifiek gericht op het verbruik van aardgas. Deze doelstelling
geldt als minst zware doelstelling, doordat het een relatief klein aandeel van de totale CO 2 uitstoot betreft. Er blijkt ten
opzichte van 2016 wel een daling te zijn in het totale verbruik van gas.
Maatregelen voor de komende periode:
- Het verkrijgen van meer inzicht door slimme meters om vervolgens doeltreffende maatregelen te nemen.
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1 INLEIDING
1.1. DOEL
Dit jaarverslag geeft feiten en cijfers betreffende de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) in het boekjaar 2017 van
Jetmix B.V. (Jetmix). In 2015 is besloten om de energiestromen en CO2-emissies te managen conform de CO2-prestatieladder
SKAO handboek versie 3.0 op niveau 3. Voor niveau 3 dienen de scope 1 en scope 2 CO 2-emissies te zijn gespecificeerd,
geïnventariseerd en gecommuniceerd. Dit document is de jaarlijkse gedetailleerde rapportage van de CO 2-emissies over 2017
van scope 1 en 2. Daarnaast dient dit rapport als basis om reductie in de emissies te meten en zo nodig bij te sturen om
doelstellingen te behalen.

1.2. BASISJAAR EN REFERENTIEPERIODE
Onderliggende rapportage heeft betrekking op het boekjaar 2017 en loopt van 1 januari tot en met 31 december. In deze
rapportage wordt de voortgang van de doelstellingen over het gehele jaar 2017 geanalyseerd. De Carbon Footprint (CO2
footprint) is binnen Jetmix voor het eerst uitgevoerd over het boekjaar 2009 ten behoeve van haar klantenbestand.
Voorgaande rapportages hadden doelstellingen gericht als eind jaar 2015. Aangezien dat jaar is afgelopen, zijn er nieuwe
doelstellingen vastgesteld. De Footprint van 2015 is als basisjaar aangemerkt van waaruit voortgang op reductie zal worden
gemeten en vergeleken.

1.3. NORMEN EN PROCEDURES
De bepaling van de CO2 footprint is opgesteld in overeenstemming met:
 NEN-ISO 14064-1 (Greenhouse Gas Protocol), zie voor de normverwijzing de tabel hieronder;
 CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 (10 juni 2015);
 NEN-EN-ISO 50001 (Energie management systemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen); en
 PR.18 Energiemanagement.
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2 REDUCTIEDOELSTELLINGEN
Onderstaand hoofdstuk bevat de reductiedoelstellingen ten aanzien van CO 2 uitstoot.
Scope 1 en 2
Jetmix wil haar totale uitstoot van koolstofdioxide in 2020 met 6% hebben gereduceerd, ten opzichte van 2015 aan de
vastgestelde indicatoren per energiestroom. Jetmix heeft haar energiegebruik ingedeeld in vier categorieën.
Jetmix heeft haar energiegebruik ingedeeld in vier categorieën:
1. Personenvervoer
2. Elektriciteit
3. Brandstoffen voor materieel
4. Brandstoffen anders dan vervoer
Hieronder volgen per categorie de reductiedoelstellingen die voor 31 december 2020 zijn gesteld:
1. Personenvervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van personenvervoer in 2020 met 4% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de verreden
kilometers van het wagenpark. Daarbij is het de ambitie om de kilometers per medewerker te verlagen.
2. Elektriciteit
Jetmix wil de CO2 uitstoot van elektriciteit in 2020 gelijk houden, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de oppervlakte van de
gebouwen. Daarbij heeft Jetmix de ambitie om elektriciteit te verminderen per FTE.
Jetmix wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst haar elektriciteit verbruik deels zelf op te wekken.
3. Brandstoffen voor materieel
Jetmix wil de CO2 uitstoot van brandstoffen voor materieel in 2020 met 5% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan
de productieomzet. De focus ligt met name op gedrag en techniek.
4. Brandstoffen anders dan vervoer
Jetmix wil de CO2 uitstoot van aardgas in 2020 met 2% reduceren, ten opzichte van 2015, gerelateerd aan de oppervlakte van
de gebouwen en aantal graaddagen.
Deze energiestroom is 1% van het totaal verbruik, daarom is de ambitie lager dan de andere maatregelen.
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3 EMISSIE INVENTARIS
3.1. EMISSIE-INVENTARIS VAN HET RAPPORTAGE JAAR 2017

3.2. NUMERIEKE RESULTATEN 2017
Energiestroom
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Hybride
Elektriciteit
Groene stroom
Grijze stroom
Wallstroom: elektriciteitverbruik op projecten (indien
betaald door het bedrijf)
Brandstoffen voor materieel
Materieel: diesel
Projecten: diesel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
Aardgas voor verwarming

Totaal

JETMIX BV

Scope Aantal
1
1
1
2
2
2
2

1
1
1

33.009,72
6.479,34
-

Eenheid
Liters
Liters
Liters
kWh

26.259 kWh
- kWh
- kWh

65.419,40 Liters
67.981,00 Liters
2.293,41 m³

Emissiefactor

Eenheid

Ton CO₂

3,230 kg CO₂ / liter
2,740 kg CO₂ / liter
1,806 kg CO₂ / liter
0 kg CO₂ / km

106,62
17,75
0,00
0,00

0,000 kg CO₂ / kWh
0,526 kg CO₂ / kWh
0,355 kg CO₂ / kWh

0,00
0,00
0,00

3,230 kg CO₂ / liter
3,230 kg CO₂ / liter

211,30
219,58

1,89 kg CO₂ / m³

4,33

559,59
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4 EMISSIE INVENTARIS BASIS JAAR 2015

4.1. NUMERIEKE RESULTATEN BASISJAAR 2015
Energiestroom
Personenvervoer
Diesel
Benzine
LPG
Hybride
Elektriciteit
Groene stroom
Grijze stroom
Walstroom: elektriciteitverbruik op projecten (indien
betaald door het bedrijf)
Brandstoffen voor materieel
Materieel: (rode) diesel
Projecten: diesel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
Aardgas voor verwarming

Scope Aantal
1
1
1
2
2
2
2

1
1
1

44.738,29
1.045,80
-

Eenheid

Emissiefactor

Liters
Liters
Liters
kWh

21.654 kWh
- kWh
- kWh

141.848,42

Liters
Liters

2.396,04 m³

Eenheid

Ton CO₂

Euro's

3,230 kg CO₂ / liter
2,740 kg CO₂ / liter
1,806 kg CO₂ / liter
0 kg CO₂ / km

144,50
2,87
0,00
0,00

0,000 kg CO₂ / kWh
0,526 kg CO₂ / kWh
0,355 kg CO₂ / kWh

0,00
0,00
0,00

3,230 kg CO₂ / liter
3,230 kg CO₂ / liter

458,17

1,89 kg CO₂ / m³

4,53

Totaal

610,07

4.2. TRENDANALYSE
In het onderstaande schema is het verloop (trend) in de absolute uitstoot weergegeven van het basisjaar 2015. Dit
wordt vergeleken met de resultaten van 2016 en 2017. Vervolgens wordt er ingegaan op het verbruik van het afgelopen
jaar per energiestroom. Hierbij zullen de cijfers worden vergeleken met de doelstellingen (en het behalen hiervan).

Scope verdeling
Scope 1
Scope 2
Energiestromen
Personenvervoer
Elektriciteit
Brandstoffen voor materieel
Brandstoffen anders dan voor vervoer
JETMIX BV

Eenheid
ton CO₂
ton CO₂
Eenheid
ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂
ton CO₂

2015
610,06
0,00
2015
147,37
0,00
458,17
4,52

2016
669,90
0,00
2016
136,84
0,00
527,80
5,25

2017
559,71
0,00
2017
124,37
0,00
430,88
4,45
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Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van Jetmix is om de CO2 uitstoot in 2020 met 6% ten opzichte van 2015 te hebben
gereduceerd. In 2017 is de totale CO2 uitstoot van Jetmix 8,3% lager dan in 2015.
Personenvervoer
De uitstoot van het wagenpark, is het brandstofverbruik dat verbruikt wordt door de auto's van Jetmix. Doorgerekend
over 2016 is de totale uitstoot van het personenvervoer met 15,6% gedaald. De uitstoot per kilometer is met 7%
gedaald. Er zijn dus ten aanzien van deze energiestroom geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Elektriciteit
De CO2 uitstoot blijft in 2017 (net als in het basisjaar) nul door de aanschaf van groene stroom. Het aantal FTE is
gestegen. Het stroomverbruik is ook gestegen. De stijging van Kwh/ FTE in 2017 t.o.v. 2015 is 6,9%. De verwachting is
dat het stroomverbruik de komen jaren lager uit gaat vallen dan 2016/2017. Tevens zijn er momenteel geen
maatregelen getroffen ten aanzien van het opwekken van eigen energie. Ten aanzien van het behalen van de
doelstelling van deze energiestroom zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Brandstoffen voor materieel
De uitstoot door brandstoffen voor materieel is over 2017 met 6% gedaald. De doelstelling is gerelateerd aan de
productieomzet. De CO2 uitstoot door brandstoffen voor materieel gedeeld door de productieomzet is met 67,4%
gedaald. Indien deze reductie wordt vastgehouden zal de doelstelling (daling van 5%) ruimschoots worden behaald. Er
zijn dus ten aanzien van deze energiestroom geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Brandstoffen anders dan voor vervoer
De CO2 uitstoot bij brandstoffen anders dan voor vervoer bestaat uit de aardgas voor verwarming. Van deze
energiestroom is er een daling gerealiseerd van 1,5%. Gerelateerd aan de graaddagen is er een daling te zien van 2%.
Indien deze trend zich voortzet, zal de doelstelling worden behaald. Ten aanzien van het behalen van de doelstelling van
deze energiestroom zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

4.3. GENOMEN MAATREGELEN
Gedurende 2017 zijn de volgende maatregelen ondernomen:
- Communicatie ten aanzien van het personeel om reductie te bewerkstelligen;
- Contract met nieuwe energie leverancier voor duurzame energie (GreenChoice);
- Aanvraag SDE subsidie voor aanschaf zonnepanelen om eigen energie op te wekken;
- Implementatie brandstofpassen;
- Aanschaf nieuw materieel op basis van zwaarste milieunormen;
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5 MAATREGELEN KOMENDE PERIODE
Per energiestroom wordt in dit hoofdstuk een beknopte analyse gegeven op de situatie die zich in het rapportagejaar heeft
voorgedaan (representativiteit in vergelijking met het basisjaar). Ook worden mogelijke maatregelen benoemd.

5.1. PERSONENVERVOER
In het rapportagejaar is de doelstelling voor 2020 reeds behaald. Daarom zijn aanvullende maatregelen niet noodzakelijk
volgens de huidige meetstaat.

5.2. ELEKTRICITEIT
Jetmix heeft een doelstelling opgesteld om CO2 uitstoot door elektriciteit gelijk te houden, elektriciteitsverbruik per FTE te
reduceren en een gedeelte van de benodigde energie in elektriciteit zelf op te gaan wekken.
Maatregelen voor de komende periode:
- Implementeren nieuw lichtplan
- Onderzoek mogelijkheden zelf opwekken van duurzame energie

5.3. BRANDSTOFFEN VOOR MATERIEEL
Zoals te zien in de Carbon Footprint is het brandstofverbruik op de projecten en door het materieel veruit de grootste
energiestroom (77% van totale CO2 uitstoot). Uit de trendanalyse blijkt dat geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Maatregelen voor de komende periode:
- Bij aanschaf nieuw materieel het milieu aspect in ogenschouw nemen

5.4. BRANDSTOFFEN ANDERS DAN VOOR MATERIEEL
De doelstelling van brandstoffen anders dan voor materieel is specifiek gericht op het verbruik van aardgas. Deze doelstelling
geldt als minst zware doelstelling, doordat het een relatief klein aandeel van de totale CO2 uitstoot betreft. Men ligt op weg om
doelstellingen te behalen er zijn dus geen aanvullende acties noodzakelijk.
Maatregelen voor de komende periode:
- Inventariseren welke uitstootbeperkende maatregelen kunnen bijdragen
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