
NIEUWSBRIEF CO2-PRESTATIELADDER NOVEMBER 2021 
 

ALGEMEEN: 
 
Weste Bezit Maatschappij BV (WBM) is sinds juli 2016 gecertificeerd voor de CO2-prestatie-ladder op niveau 3.  
 

Onze uitgevoerde maatregelen in 2021 waren o.a.: 

• In 2021 hebben we diverse keren tips ter besparing van 
brandstofverbruik besproken met onze medewerkers in 
toolboxmeetings.  

• In werkplekinspecties hebben we bandenspanning 
gecontroleerd bij de aangetroffen bedrijfsvoertuigen.  

• Aanschaf van zonnepanelen.  

• Aanschaf elektrisch grondverzetmaterieel.  
 

TREND IN ONZE CO2-FOOTPRINT 
VAN 2015 T/M 2020 
Vanaf 2015 zien wij een sterke daling in 
onze CO2-emissie. Dit in zowel absolute 
cijfers (ton uitstoot) als in relatieve cijfers 
(ton uitstoot per omzet).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WBM wil in het kader van haar VGM-beleid niet alleen de CO2 uitstoot beperken, 
maar ook overlast van de omgeving en het eigen personeel beperken voor zover 
dit mogelijk is. Bij overlast valt te denken aan dieselmotoren emissie 
(roetdeeltjes) en geluidsoverlast. Elektrisch aangedreven middelen hebben 
minder CO2 uitstoot, en veroorzaken minder overlast.  
Wij volgen deze ontwikkelingen en laten ons hierin adviseren en informeren door 
onze leveranciers. We zijn intussen begonnen met aanschaf van elektrisch 
grondverzet en grondverdichtingsmaterieel. Het afgelopen jaar is deze 
elektrische minigraver aangeschaft!  
 

 
PUBLICATIE VAN ONZE CO2 
FOOTPRINT, BELEID EN 
DOELSTELLINGEN: 
 
Onze CO2-footprint, beleidsplan e.d. 
hebben wij gepubliceerd op onze 
website www.wbmwas.nl. 
 
 
 
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN: 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten aan dhr. J.J. Spring in ’t Veld. Mocht u zelf ervaringen met ons willen 
delen over brandstofbesparing of hierover, als onze klant, specifieke wensen of eisen hebben, dan horen wij deze 
gaarne. 

CERTIFICERING VOOR DE CO2-
PRESTATIELADDER OP NIVEAU 3: 
 
In juni 2021 is de controle audit door 
TUV uitgevoerd. Tijdens de audit zijn 
geen afwijkingen geconstateerd. WBM 
is hiermee weer gecertificeerd voor de 
CO2-Prestatieladder op niveau 3. 
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ONZE CO2-DOELSTELLINGEN EN REDUCTIEMAATREGELEN: 

Onze CO2 reductiedoelstellingen zijn als volgt geformuleerd: 

• 27 % reductie in de emissie t.g.v. brandstofverbruik in 2021 t.o.v. 
basisjaar 2015, gerelateerd aan de omzet. 

• 5 % reductie in de emissie t.g.v. aardgasverbruik in 2021 t.o.v. 
basisjaar 2015, gerelateerd aan de omzet. 

• 100 % reductie in de emissie t.g.v. elektriciteitsverbruik in 2021 
t.o.v. basisjaar 2015, gerelateerd de omzet. 

 

http://www.wbmwas.nl/

