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CIJFERS CO2 UITSTOOT 2021-1

Scope Werken Verbruik Eenheid Conv. Ton CO2 

1 Aardgas 14.444,00 m3 1,884 27,21

2 Elektrici tei t (gri js ) kWh 0,556 0,00

2 Elektrici tei t (groen) 13.567,50 kWh 0 0,00

 

Scope Werken Verbruik Eenheid Conv. Ton CO2 

1 Aardgas  (CNG)(NL) 192,40 kg 2,633 0,51

1 Diesel  pashouders 3.313,38 l i ter 3,262 10,81

1 Diesel  WMR personen 31.818,00 l i ter 3,262 103,79

1 Diesel  WMR machines 40.586,00 l i ter 3,262 132,39

1 Diesel  projecten 81.228,00 l i ter 3,262 264,97

1 Benzine 530,23 l i ter 2,784 1,48

1 Motomix (Aspen) 583,00 l i ter 2,784 1,62

2 Elektrici tei t (gri js ) kWh 0,00

2 Elektrici tei t (groen) kWh 0,00

Scope Totalen Ton CO2 % 

1 Aardgas 27,21 5,01

1 Aardgas  (CNG) 0,51 0,09

1 Diesel 511,96 94,32

1 Benzine 1,48 0,27

1 Motomix (Aspen) 1,62 0,30

2 Elektrici tei t (gri js ) 0,00 0,00

2 Elektrici tei t (groen) 0,00 0,00

100,00

Totaal Ton CO2 %

Totaal  scope 1 542,77 100,00

Totaal  scope 2 0,00 0,00

Totaal  scope 1 + 2 542,77 100,00

Totaal  kantoren 27,21 5,01

Totaal  werken 515,56 94,99

TOOLBOX: CO2-Prestatieladder  
Twee maal per jaar worden de cijfers inzichtelijk gemaakt voor wat betreft de emissie uitstoot van WMR. Aan-

gezien onlangs ook de cijfers bekend zijn van de afgelopen periode willen we deze graag met jullie delen. Ver-

der staat hieronder ons energiebeleid beschreven, de nieuwe investeringen van WMR + wat je hier tegen kunt 

doen om de uitstoot te beperken. 

  

(Milieubewuste) investeringen WMR: 

- Nieuwe rupskraan EC250 

- Nieuwe trilplaten (CR9 & CR7) 

- Nieuwe dieplader   

- 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. 

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.’ 

 

Wat is onze uitstoot geweest afgelopen jaar?  
Scope 1 = Het brandstofverbruik van het eigen 
wagenpark en het materieel (diesel, benzine en 
CNG). 
Brandstof gebruik van handgereedschap (Aspen 
en benzine). 
De verwarming van het kantoor (aardgas). 
 
Scope 2 = Elektriciteit verbruik op kantoor, werk-
plaatsen en projecten. 


