
NIEUWSBRIEF CO2-PRESTATIELADDER NOVEMBER 2021 
 

ALGEMEEN: 
 
Weste Bezit Maatschappij BV (WBM) is sinds juli 2016 gecertificeerd voor de CO2-prestatie-ladder op niveau 3. Via 
deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang en status van ons CO2-beleid. 
 
ONZE CO2-FOOTPRINT OVER HET JAAR 2021: 
In mei 2022 hebben wij onze CO2-footprint over 2021 bepaald. We zien hierin een daling in onze uitstoot (ten 
gevolge van diesel-, benzine en elektraverbruik) t.o.v. 2015.  
 

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

 
ONZE CO2-DOELSTELLINGEN EN 
REDUCTIEMAATREGELEN: 
Onze CO2 reductiedoelstellingen zijn in 2021 niet allen 
behaald, deze waren 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. 
 
Maatregelen om dit te bereiken zijn o.a. geweest: 

• Minimaal 2 keer per jaar een toolboxmeeting 
organiseren zuinig rijden 

• Periodiek controle bandenspanning bij alle 
bedrijfsvoertuigen in werkplekinspecties.  

• Meer gebruik maken van elektrisch handgereedschap 
i.p.v. motorisch aangedreven handgereedschap. 

• Overgegaan naar groene stroom 

• Aanschaf van zonnepanelen!  
 
 
 
 
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. 

ONTWIKKELINGEN IN ONZE CO2 

FOOTPRINT 

• Door de afname van werk is de CO2 
emissie t.g.v. brandstofverbruik gedaald. 
Gerelateerd aan onze omzet is er t.o.v. 
2015 een sterke daling van ca. 59,70%. 

• Verder is een sterke afname te zien in het 
elektraverbruik. Hier is het 
reductieprecentage van 100% bereikt. De 
sterke reductie heeft te maken met groene 
stroom en het gebruik van zonnepanelen. 

• Wel is er een toename te zien in het 
aardgas verbruik. Dit heeft mede te maken 
met het aantal graaddagen in 2021.  

 

http://www.wbmwas.nl/

