CO2-voortgangsrapportage – geheel 2020
1. Inleiding
Middels deze voortgangsrapportage wil Jan Bakker Transport B.V. interne en externe
belanghebbenden informeren over de CO2-footprint, reductiedoelstellingen, de genomen
maatregelen en eventueel behaalde resultaten. In deze voortgangsrapportage worden de voortgangen
beschreven ten aanzien van de geformuleerde reductiedoelstellingen. Bij deze voortgangsrapportage
wordt er niet alleen gekeken naar de emissies van Jan Bakker Transport B.V. zelf – de zogenaamde
scope 1 en scope 2 emissies, maar is er ook aandacht voor de scope 3 emissies. Scope 3 emissies zijn
emissies die ontstaan, als een gevolg van de activiteiten van Jan Bakker, maar die voortkomen uit
bronnen die niet in eigen bezit zijn, of beheerd worden door Jan Bakker.
2. Energiebeleid
Het energiebeleid van Jan Bakker Transport B.V. is erop gericht om middels een systeem van continue
verbetering inzicht te krijgen in de bronnen en omvang van de eigen CO2-emissies en bijpassende
reductiemogelijkheden te identificeren. Deze reductiemogelijkheden zullen leiden tot concrete
reductiedoelstellingen. Jan Bakker Transport B.V. heeft al vanaf 2017 het CO2-ladder certificaat voor
niveau 4.
3.1 CO2-footprint scope 1/2
De CO2-footprint wordt één maal per jaar opgesteld.

Er is een stijgende lijn qua CO2 uitstoot. Met het programma Big Mile zal worden bekeken, hoe de CO2
uitstoot is per type transport. Hiermee heeft het bedrijf straks meer inzicht in de CO2 uitstoot.

In de bovenstaande tabel is een vergelijking weergegeven voor de CO2 uitstoot tussen 2016, 2017,
2018, 2019 en 2020 met betrekking tot de totale scope 1 en 2 emissies, per gereden km, omzet en
per werknemer. De totale scope 1 en 2 emissies zijn naar verwachting gestegen in 2020 ten opzichte
van voorgaande jaren in verband met de groei van het bedrijven. Daarentegen is de emissie
ton/miljoen Euro en ton/FTE gedaald t.o.v. het basisjaar 2016.
Sector
Aardappels
Energie
Fourage
Infra
Pulp
Vast
Vloeibaar

CO2 per ton.km (KG)
2020
1e helft 2021
0,0964
0,0972
0,1036
0,0654
0,0887
0,0854
0,0969
0,1467
0,0923
0,0728
0,1053
0,0748
0.0983
0,0744

In de bovenstaande tabel is zichtbaar, dat wij in de 1e helft van 2021 in de meeste sectoren qua CO2
uitstoot per ton.km beter presteren ten opzichte van 2020.
3.2 CO2-footprint scope 3
Door middel van de inventarisatie meest materiële scope 3 emissies is eerder vastgesteld, dat de keten
infra en slib de meest materiële emissies zijn. Er zijn geen grote veranderingen in de meest materiële
emissies vastgesteld en de keten infra en slib staan nog steeds bovenin de rangorde.
Sector
2020
Aardappels
Energie
Fourage
Pulp
Vast
Vloeibaar

KG CO2/ton
1e helft 2021
43,92
51,24
38,01
22,1
67,62
65,56
50
30,9
79,63
88,56
12,37
12,83

De emissies van het uitbestede transport worden uitgedrukt in kg CO2/ton. Ten tijde van het schrijven
van dit rapport is het systeem Big Mile nog volop in ontwikkeling. Er wordt nagegaan, hoe de kwaliteit
van de onderliggende data is. Hiervoor worden in het Energie Management Actieplan de nodige
maatregelen vastgelegd, om tot een goede data analyse te kunnen komen.

4.1 CO2-reductiedoelstellingen
We hebben eerder geconstateerd, dat de CO2 uitstoot per gereden kilometer beperkingen kent. Ten
eerste wordt deze beïnvloed door het type transport. Het programma Big Mile is vanaf begin 2021
geïmplementeerd. De data van alle ritten van het jaar 2020 zijn in het systeem gezet. Hiermee is voor
het jaar 2020 een nulmeting worden uitgevoerd voor zowel eigen transport als voor uitbesteed
transport.
De doelstelling voor scope 1 &2: CO2-emissie per ton.km met 2% verminderen t.o.v. 2020
De hoofddoelstelling voor scope 3: CO2-emissie met 1% in de keten Slib verminderen en met 1,5% in
de keten infra t.o.v. 2020.
De volgende subdoelstellingen zijn vastgesteld:
 monitoring CO2 per ton (KG) per sector van alle ingehuurde transport (op maandniveau t.o.v.
dezelfde maand in 2020), inclusief 3-maandelijkse terugkoppeling aan interne planning;
 2-jaarlijkse terugkoppeling CO2 prestaties (CO2 per ton) aan top 5 ingehuurd transport per
sector (meeste zendingen/ritten) en samen vaststellen twee verbetermaatregelen (middels
dialoog).
Het bedrijf heeft de afgelopen al hele grote stappen gemaakt met verschillende maatregelen. De
werkgroep CO2 reductie zal in overleg met de inkopers & planners een plan van aanpak opstellen welke
wordt verwerkt in het Energie Management Actieplan.
De werkgroep CO2-reductie transport zal met de analysedata uit Big Mile structureel overleggen met
o.a. planners van de interne afdelingen en daarnaast met onze klanten / ketenpartners. Hiermee
worden verbetermogelijkheden vastgesteld per type transport. Ieder kwartaal vindt er overleg plaats
en zal hierover met een rapportage intern worden gecommuniceerd.
5. Meer informatie
Meer informatie over de prestaties van Jan Bakker Transport B.V. in het kader van de CO2prestatieladder is te verkrijgen bij Vanessa Klumper, v.klumper@janbakker.nl.

