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TOOLBOX: CO2-Prestatieladder   
Momenteel wordt er hard gewerkt om WMR te laten certificeren voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit 

houdt in dat wij naast onze eigen CO2 uitstoot, ook de uitstoot van derde partijen op onze projecten inzichtelijk 

maken. Op deze wijze wordt inzichtelijk wat de totale uitstoot van één project is. 

 

(Milieubewuste) investeringen WMR:  

- Nieuwe trilstampers 

- Nieuwe duurzame directieketen/schaftunits 

 

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 CO2-

bewustcertificaat.’ 

 

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. Hier zijn ook de recente uitstootcijfers te raadplegen. 

 

Voor meer informatie over het certificaat wordt er verwezen naar de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aan-

besteden & Ondernemen, www.skao.nl.  
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