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TOOLBOX: CO2-Prestatieladder
Na een jaar gewerkt te hebben onder het motto ‘milieubewust werken’, kunnen we zeggen dat we op de goede weg zijn. Daarnaast gaan we nog een stapje verder. Op dit moment zitten we als bedrijf op niveau 3 en we
willen binnen het jaar 2020 stijgen naar niveau 5. Dit betekent nieuwe en ambitieuze reductiedoelstellingen.
Het afgelopen jaar hebben we al enige investeringen gedaan die hieraan bijdragen. We zetten even een aantal
investeringen op een rijtje:
Milieubewuste investeringen WMR:
Nieuwe trilplaten
Nieuwe directieketen/schaftunits
Nieuwe midikraan
Nieuwe bedrijfswagen
Schranklader
Welke voordelen biedt trede 5 ons?
Het kunnen bijdragen aan een beter milieu.
Meer kans om uitgenodigd te worden voor aanbestedingen.
Het krijgen van een hogere fictieve korting bij aanbestedingen.
Het krijgen van een nog beter imago.
Het inzichtelijk maken welke producten, onze leveranciers duurzaam produceren en/of leveren.
Wat kan ik zelf doen om de CO2-uitstoot te verminderen?
Je machine/auto niet onnodig te laten draaien tijdens een werkdag.
Je bandenspanning regelmatig controleren en op de juiste spanning brengen.
Je machine/auto tijdig overschakelen naar een andere versnelling.
Je machine/auto uit laten rollen bij het naderen van een kruispunt.
Je machine/auto regelmatig oliepeilen.
De computers op slaapstand zetten of uitdoen.
Op deze manier help je op een eenvoudige manier mee om onze doelen te realiseren en lever je een serieuze
bijdrage aan het milieu.
Wat is ons energiebeleid eigenlijk ook alweer?
‘Het energiebeleid van WMR Rinsumageest BV is erop gericht dat de activiteiten die wij dagelijks voor onze
klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze zal worden uitgevoerd. Het
uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn
verwachtingen. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden, richten wij ons er op waar mogelijk de CO2-uitstoot
te reduceren. Hierbij laten wij ons leiden door de gekwantificeerde doelstellingen voor het CO2bewustcertificaat.’
Wat is onze uitstoot geweest in het jaar 2019-1?
2019 is het derde jaar alweer waarvoor de uitstootcijfers voor bijgehouden zijn. Aangezien de gegevens van
2019 nog niet allemaal bekend zijn wordt in onderstaand figuur weergegeven wat onze uitstoot is geweest
voor het eerste halfjaar van 2019. Alle jaarlijkse verbruiken worden op deze wijze inzichtelijk gemaakt. Verder
kan met deze gegevens gekeken worden of er iets verbeterd is ten opzichte van het basisjaar 2017.
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Cijfers CO2-uitstoot 2019-I
Scope
1
1
1
1
1
2
2

Totalen
Aardgas
Aardgas (CNG)
Diesel
Benzine
Motomix (Aspen)
Elektriciteit (grijs)
Elektriciteit (groen)

Ton CO2 WMR
22,63
0,75
354,80
2,32
0,40
0,00
0,00

Totaal scope 1
Totaal scope 2
Totaal scope 1 + 2
Totaal kantoren
Totaal werken

380,90
0,00
380,90
22,63
358,27

Totaal WMR
Totaal scope 1
Totaal scope 2
Totaal scope 1 + 2
Totaal kantoren
Totaal werken

Ton CO2
380,90
0,00
380,90
22,63
358,27

% WMR
5,94
0,20
93,15
0,61
0,10
0,00
0,00
100,00

%
100,00
0,00
100,00
5,94
94,06

(WMR, 2019)

Minimaal twee keer per jaar zullen wij jullie inlichten over de doelstellingen, energiebeleid en de stand van
zaken hiervan. Op de website www.wmr.nl zijn onder het kopje “certificeringen” diverse documenten omtrent
de CO2-Prestatieladder vrijgesteld.
Voor meer informatie over het certificaat wordt er verwezen naar de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, www.skao.nl.

Ideeën, tips of suggesties voor toolbox onderwerpen? Natuurlijk zijn deze van harte welkom,
w.meinema@wmr.nl
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