CO2-Prestatieladder WMR Rinsumageest BV

Sectorinitiatief ‘Efficiënt werken”
Start initiatief: december 2018
Efficiënt werken
WMR Rinsumageest BV heeft haar eigen bedrijventerrein kosteloos beschikbaar gesteld voor andere organisaties, oftewel collega-bedrijven. Wij willen het gemakkelijker maken om materiaal/materieel tijdelijk op een
beveiligde locatie in de buurt van een dergelijk project te stallen. Ons terrein is namelijk voorzien van beveiligingscamera’s en een automatisch hekwerksysteem. Op deze manier wordt er efficiënter gewerkt en worden
de transportbewegingen tot een minimum beperkt. De reductie vindt plaats in scope 1, oftewel reductie bij
het brandstofgebruik.
WMR heeft één locatie te Rinsumageest en deze zal beschikbaar gesteld zijn voor het bovengenoemde initiatief, genaamd ‘Efficiënt werken’. Het opslagterrein is onlangs uitgebreid en is qua oppervlakte zes keer vergroot. De huidige oppervlakte is circa 19.000 vierkante meter. Met een nieuwe verharde ondergrond bestaand
uit asfalt en H-klinkers kan WMR dit initiatief op een fatsoenlijke manier opzetten en uitdragen
Op het nieuw ingericht terrein van WMR Rinsumageest BV, kunnen organisaties aanspraak maken op de onderstaande punten. Het verzoek zal na indiening wel eerst worden besproken met de directie.
 Het stallen van materiaal locatie WMR Rinsumageest BV
 Het stallen van materieel locatie WMR Rinsumageest BV
Het initiatief bespaart naast hoofdzakelijk CO2-uitstoot ook kosten voor participerende organisaties.
Er zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden aan de participatie. In het geval dat een organisatie zich
participeert wenst WMR ook een soortgelijke tegenprestatie. WMR wil graag ook, wanneer het voorkomt,
gebruikmaken van het terrein van de participerende partij. Hierdoor kan WMR als organisatie zelf ook kosten,
tijd en natuurlijk CO2-uitstoot besparen, als de transportbewegingen worden beperkt. Bij WMR zal dan ook de
reductie plaatsvinden bij het brandstofgebruik, scope 1. Dit wordt vastgelegd doormiddel van een participatiebewijs.
Reductie:
De CO2-besparing per kilometer is bepaald op basis van een gemiddelde bedrijfsautoauto met
aanhanger (0,324 Kilogram/km uitstoot), minus de uitstoot van een losse bedrijfsauto (0,162 Kilogram/km). Dit
geeft een reductie van 0,162 Kilogram per kilometer. (Groen7, 2011)
Aangezien de situatie auto/kar het meest voorkomt is deze uitgewerkt. Andere combinaties zullen indien nodig
volgen.
Monitoring:

Tweemaal per jaar wordt de voortgang beoordeeld.

Budget:
WMR Rinsumageest BV heeft voor het deelnemen aan initiatieven een budget bepaald. Dit
budget is bestemd voor contributie en voor eventueel andere kosten. Deze kosten kunnen ook veroorzaakt
worden door de extra manuren om het initiatief te organiseren. Het is echter wel van belang dat het initiatief
bijdraagt aan het reduceren van de CO2-uitstoot van het brandstofverbruik. Aangezien het brandstofverbruik
de meeste emissie teweeg brengt.
Het budget is vastgesteld op € 4.000,- euro per jaar. Eventueel besparingen worden niet meegenomen naar
een opvolgend jaar. Het budget kan ook omgerekend worden naar manuren. Het budget is meer een richtlijn
en is hiermee niet bindend en kan per direct worden gewijzigd.
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