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Goedemorgen, 

Voor u ligt het jaarrapport CO2 van ons.  In dit jaarrapport worden onze CO2 doelstellingen en 

voortgang besproken: 

Scope 1 & 2 doelstellingen + voortgang: 

Tabel 1: Doelstellingen en voortgang scope 1 & 2 per jaar 

Scope 1 & 2 doelstellingen 
Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. 

Scope 1 & 2 doelstellingen 
Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. 

Behaalde resultaat 

2016 2015 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar Behaald 

2017 2016 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar Behaald  

2018 2017 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar Behaald 

2019 2018 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar Behaald 

2020 2019 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar Behaald 

2021 2020 Reductie 2% ten opzichte van voorgaand jaar Behaald 

 

 Reductie doelstellingen 2022 en verder 
Voor 2021 zijn de reductiedoelstelling wederom 
behaald, met name door verder doorgevoerde 
bewustwording en adequate maatregelen. De 
inzet van HVO100 (> 140.000 liter) heeft de 
grootste prestatie geleverd, wat inmiddels bijna 
1/6 van onze totale dieselverbruik is (zie 
diagrammen), heeft voor veel minder uitstoot 
gezorgd. Daarnaast is de omzet met ruim 10% 
toegenomen en dus ook de hoeveelheid gebruikte 
brandstof, diesel en HVO 100, in 2021 tot 944.266 
ltr (2020: 835.422 ltr) door het toegenomen FTE. Deze knappe CO2-reductieprestatie is met name 
mogelijke gemaakt door de gebruikte HVO100 die 89% CO2 reduceert ten opzichte van per 1 ltr 
diesel!  
 
Voor 2022 zetten wij ons verder in op HVO100. Daarnaast maken wij ons verder gereed naar het 
overgaan van elektrische machines. Dit willen we gaan doen door middel van het aanleggen van 
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3.000 zonnepanelen op onze daken in 2022, waardoor we grotendeels ook zelfvoorzienend zijn in 
elektriciteit en de (toekomstige) elektrische machines kunnen voorzien van zonne-energie.  
 
Voor de komende jaren hebben wij onze reductiedoelstellingen ambitieus gesteld. In 2025 ambiëren 
wij 10% minder C02-uitstoot ten opzichte van 2020. Wederom in een stappenplan van een reductie 
van 2% t.o.v. het voorgaande jaar voor scope 1. Voor scope 2 gaan wij voor een reductie van 80%. 
 

Scope 3 doelstellingen en voortgang erin: 
Scope 3 doelstellingen Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V.  

2021 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar Behaald  

2022 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar  

2023 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar  

2024 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar  

2025 Reductie 1% ten opzichte van voorgaand jaar  

 
 
Onze scope 3 uitstoot over 2021 totaal hebben we in kaart gebracht.  
  

Aangekochte goederen en diensten   2.550 ton CO2 

Kapitaal goederen     595 ton CO2 

Productieafval       362 ton CO2 

Woon-werkverkeer     8 ton CO2 
 
 
 
 

Ketenanalyse Bokashi en de voortgang daarin: 
 

Ketenanalyse Bokashi doelstellingen Loonbedrijf J.M. van Vliet 
B.V. 

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2019 
10.000 ton (berm)maaisel verwerken op de bokashi wijze m.b.v. de 
baggingmachine en hierdoor 3400 ton CO2 in de keten besparen. 

 
Vorige jaar hebben we een ketenanalyse opgesteld over bokashi. In 2021 hebben we 33400 ton 
(berm)maaisel verwerkt op de bokashi wijze met de baggingmachine, daarbij hebben we een 
besparing in de keten gerealiseerd van 11356 ton CO2. 
 

Ketenanalyse Brandstof derden en de voortgang daarin: 
 

Ketenanalyse Brandstof derden reductie doelstellingen 
Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. 

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2019  
een reductie van 2% op de totale CO2 uitstoot in 2024 ten opzichte 
van 2019 in de keten brandstof derden. 

 



Deze ketenanalyse hebben we projectmatig opgepakt.  Bij het project VKB polder is Klei geleverd. 

Deze klei wordt gewonnen in Dreumel, samen met onze ketenpartners hebben we besloten de klei 

middels schip aan te voeren. Door het per schip te voeren in plaats van per as hebben we 200 ton 

CO2 bespaart. 

Onze totale CO2 uitstoot brandstof derden is afgerond 1750 ton CO2 (zie ketenanalyse) daarop is dus 

bijna 200 ton CO2 bespaard daarmee ruim 10% in onze totale keten Brandstof derden gerealiseerd. 

Om verder in onze keten te reduceren hebben we volgende, autonome, acties besproken: 

- Duizendknoop proef met de baggingmachine, Duizendknoop ter plaatse verstikken wat veel 

transport kilometers bespaart. 

- Bokashi maken op het eigen terrein. 

- Proefen met Bodemkracht voor de bodemverbetering. Denk aan schelpen strooien, 

kruidenproeven en eierschalen verspreiden. 

- 3000 zonnepanelen, niet gebruikte zonne-energie terugleveren aan de samenleving. 

 
 

 

Hebben jullie vragen, opmerkingen of ideeën om omtrent ons CO2 beleid kan je met ons contact 

opnemen  

Carolien en Mandy 

 

 

 


