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l. lnleiding
Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en m/reu staan

hierbij centraal. Van haar Strategische Agenda heeft BAM groep de BAM Ondernemingsprincipes

afgeleid waarin is vastgelegd hoe invulling wordt gegeven aan Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen (MVO). De BAM Ondernemingsprincipes berusten op drie pijlers:

Mens, Milieu en Meeruvaarde.

ln dit milieujaarplan is beschreven hoe BAM Woningbouw omgaat met de p¡ler'Milieu'. Doelstellingen

voor Mens en Meenuaarde zijn binnen BAM Woningbouw terug te vinden in het Operationeel PIan, in

de regionale (R)OP's en in het arbojaarplan.

De totstandkoming en monitoring van dit plan is beschreven in BMS procedure 8302.

2. Ondernem¡ngsprincipe'Milieu'

Het ondernemingsprincipe Milieu kent drie aspecten:

Energie/ CO2:

Wij streven ernaar onze impact op de klimaatverandering terug te dringen. Wij zullen

onze energie-efficiëntíe verbeteren, onze CO2-emissie verminderen en samenwerken

met onze opdrachtgevers aan CO2 neutrale oplossingen. BAM Woningbouw geeft o.a

invulling aan dit aspect door vrijwillige deelname aan de (SKAO) CO2 prestatieladder

én door duurzame concepten te ontwikkelen die in de gebruiksfase energiezuinig zijn

voor de woonconsument.

Grondstoffen:

Wij verbeteren de efficiënte toepassing van materialen. Wij staan voor het

terugdringen van onze impact op natuurlijke grondstoffen, die worden gebruikt voor

onze producten. Wijzullen samenwerken met onze opdrachtgevers en leveranclers

om alternatieve materialen en methoden toe te passen om het gebruik van

grondstoffen te optimaliseren. Tevens bevorderen wij de handelswijze met betrekking

tot hergebruik en het beperken van afual. BAM Woningbouw geeft o.a. invulling aan

dit aspect door de toepassing van duurzaam hout.

Milieu:

Wij zullen onze milieu-impact beperken. Wijtreffen alle redelijkerwijs mogelijke

maatregelen om onze activiteiten zodanig uit te voeren dat milieu-effecten zo

minimaal mogelijk zijn voor de lokale omgeving. Wij bevorderen milieubewust

handelen en zoeken naar mogelijkheden om biodiversiteit op onze bouwplaatsen te

bevorderen. BAM Woningbouw geeft o.a. invulling aan dit aspect door deelname aan

de gedragscode'Bewuste Bouwers'.
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3. Afbakening

Speerpunten voor BAM Woningbouw in dit jaarplan liggen bij de aspecten energie en grondstoffen

Hiervoor zijn kpi's vastgesteld. Het algemene aspect milieu zal in volgende jaarplannen verder

uitgewerkt worden.

3.1 Energie/ GOz

Het GHG (Green House Gas) protocol onderscheidt voor de uitstoot van broeikasgassen drie

toepassingsgebieden:

in het kader van de CO2 prestatieladder tot 2

CO,
Scope 2

Scope I Scope 3

Fuel

À
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Hoewelin principealleen overCsRscope 1en2 gerapporteerd hoeftteworden aan de BAM groep,

is een uitzondering gemaakt voor zakelijke vliegreizen en zakelijk gebruik van privé-auto's voorzover

deze bij BAM gedeclareerd worden. Over deze twee categorieën uit scope 3 wordt ook gerapporteerd

3.2 Grondstoffen

Afval

Al het in opdracht van BAM Woningbouw afgevoerde afual van kantoren, werkplaatsen en

bouwplaatsen wordt gerapporteerd. Het gaat dan om de volgende categorieën:

o Zakelijk gebruik privé-auto1;

o Zakelijkevliegreizenl;

o Zakelijke reizen met openbaar

vervoer;

o Elektriciteitsverbruikop

klantlocat¡e;

o Emissies door

onderaannemers/

toeleveranciers

Brandstoffen voor verwarming

kantoren, keten,

werkplaatsen;

Brandstofuerbruik

bouwplaatsen;

Brandstofuerbruik lease-

auto's, bedrijfsauto's

o

o

o

Elektriciteitsverbru ik kantoren,

werkplaatsen, bouwplaatsen

o

ffi ffi EEIE]
ênilãmarãEl.rÍFFcF

-
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Afual door afgraving;

Sloopafual (schoon puin);

Bouwafual;

Kantoorafual.

Duuzaam hout

BAM Woningbouw is FSC gecertificeerd. ln het kader van het convenant met FSC Nederland spant

BAM Woningbouw zich in om zoveel mogelijk houtproducten met het FSC keurmerk in de woning te

ven¡verken. Halfjaarlijks vindt door de BAM groep een uitvraag plaats bij de 20% grootste

toeleveranciers naar de hoeveelheden geleverd hout verdeeld naar duurzaamheidskeurmerk.

3.3 Organisatie

Als het gaat om de CSR rapportage vallen de volgende onderdelen binnen de organisatorische scope

van BAM Woningbouw:

- Alle kantoren en werkplaatsen in Nederland ongeacht of deze eigendom zrln of worden

gehuurd2;

- Alle bouwplaatsen3.

2) Over kantoren en werkplaatsen die gedeeld worden met andere BAM werkmaatschappijen rapporteert alleen de werkmaatschappü die
hoofdhuurder is. Voor de C02 Prestatieladder wordt echter wel naar rato van verbruik gerapporteerd door iedere werkmaatschappij. De centrale
manager CSR beheert een lÜst met alle locaties in Nederland. ln 2012 gaat het om ca. 31 locaties. Over zeer kleine locaties met een
verwaarloosbaar gebruik wordt niet gerapporteerd. Deze vertegenwoordigen samen minder dan 5% van de totale emissie kantoren en
werkplaatsen.

3) Bij combinatiewerken wordt naar rato van het aandeel in de combinatie gerapporteerd.

4 Doelstellingen naar bron

4.1 Energieverbruik kantoren en werkplaatsen (scope 1 en 2l

Resultaat 2012 Doel 2013 Resultaat 2009 Doel 2015 (BAM

groep)

minus 15% t.o.v

2012

Minus l5% t.o.v

2009

Normale elektriciteit 182,00 154,7 55',t,22 2

Groene elektriciteit (889.146 kwh) nvt (353.606 kwh) 2

Aardgas 281,68 239,4 389,86 1

Totaal 463,68 394,'l 941,09 799,92
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4.2 Brandstofverbruik wagenpark, vliegreizen (Scope I en 3)

4.3 Energieverbruik bouwplaatsen

o¡ Opgave Eneco over 2009 niet volledig.

Doel 2013 Resultaat 2009 Doel 2015 (BAM

groep)
Resultaat 2012

Minus 15% t.o.v. 2009Minus 15% t.o.v.

2012

Lease-auto's en bedrijfsauto's

11 .335.1 1 1.134,84 1.591,60Benzine

11.978,35 2.971.O0Diesel 2.327,47

13,46 0,05LPG 4.07

3

51,32 73,894Onbekende

brandstof Zakelijk

verkeer

60,38

3

1.735,427Onbekende

brandstof woon-

werkverkeer

1.317,62 1.119,97

30,67 6.0Vliegreizen 0,79

6.37',1,971 5.416,'175Totaal 5.045,44 4.288,61

E en hoqerB c Ðhybride A

39,8% 22,00/o 7,2% 1,50/o

Verdel¡ng lease-auto's

naar label (201 1) 2,90/o 29,40/o

2,80/o 1,1%42,80/o 37,3% 15,90/oVerdeling lease-auto's

naat label (2012)

3,50/o

Doel 2015 (BAM

groep)

Resultaat 2012 Doel 2013 Resultaat 2009

Minus 15% t.o.v. 2009Minus 15% t.o.v.

2012

4,72 2Normale elektriciteit 19,25 16,36

(627.259,00 kWD4 2(4.225.540 kwh) nvtGroene elektriciteit

148,74 41,43 216,54Aardgas

I1 .1 93,53 1.014,50 't.407,67Propaan

195,38 335,94Rode diesel 112,21

1.964,87 1.670,141.373,73 'l.'167,67Totaal
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Resultaat 2012 Doel 2013 Resultaat 2009 Doel 2015 (BAM

groep)

5% verbetering t.o.v.

2012

5% verbetering t.o.v

2009

Afual door afgravinq 1 0 0

Sloopafual 5.264 nvt 4.725

Bouwafual 7.671 7.287 13.596

Kantoorafual 145 138 346

Totaal 7.816 7.425 18.667 13.245

Scheidingspercenta-

ge bouwatual (SITA)

50,20/o 53o/o 34,40/o 39,6%

Aantal opgeleverde

woningen

3.695 5.772

Bouwafval per

woning (gem.)

2,08 2 2,81 2,65

E[@r@t

4.4 Afval

4.5 Duurzaam hout

4.6 Duurzame concepten

Resultaat 2012 Doel 2013 Resultaat 2011 Doel 2015 (BAM groep)

FSC 100% 0,85% 0,90%

FSC MIX 78,390/o

Samen > 75%

55,020/o

I nspan ningsverplichting

PEFC 12,070/o nvt 28,02%

Overig gecertificeerd 0,50% nvt 0,160/o

Niet gecert¡ficeerd 8,190/o nvt 15,90%

Label Nieuwbouw Label bestaande bouw (na renovatie)

A+

Bouwbeslu¡t

2003

A++

Bouwbesluit

2012

A+++ A++++ c A A+ A++

2012 94,50/o 2,70/o 1.1o/o 1,6% 7,30/o 0o/o 1,6% 62,80/o 28,30/o

2013
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5. Verdeling naar scope en bron

6) doel voor ton/ FTE = -5%)

9.325,62 12,92 5,06Resultaat 2009 6.952,58 555,94 1.817,09

10,98 4,30Doel 2015 - BAM groep

minus l5% t.o.v. 2009

1.378,54 6.882,59 13,28 4,96Resultaat 2012 5.302,80 201,25

4,711 I212Doel 201 3:

minus 8%6 t.o.v. 2012

ffi ffi
ffi
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BIJLAGE 1 Maatregelen

Toepassen groene stroom
ALK, AMS, BUN, DHA, DEV, NOO, ROT,
WEE

2 2 4

Bewegingssensoren
BUN, AMS, DHA, NOO, ROT, WEE,
W&R 1 1 1

Energiezuinige armaturen BUN, AMS, NOO, ROT, WEE, W&R 2 1 2

Verminderen aantal printers BUN, NOO 1 1 1

Afstoten overcapaciteit m2 BU, DHA, DEV 2 3 6

Verhogen energiebewustzijn
kantooroersoneel Geen actief beleid ,| 3 3

Energiescan uitvoeren DEV, ROT, UTR,WEE 2 3 6

Aanschaf energiezuinige monitoren, desktops
's nachts uit

Centrale actie ICT 1 1 1

Warmtepompinstallatie NOO 1 1 1

ABC label lease-auto's en busjes 89,8% is C label of beter in 2011 3 1 3

Vervolg op pilot-training het nieuwe rijden Wacht op BAM groep 3 1 3

Juiste bandenspanning lease-auto's en
busies

Geen initiatieven 3 1 3

Carpoolen zakelijke ritten Geen actief beleid 1 3 3

Videoconferencing BUN 2 3 rt

Efficiënter lnplannen Bouwplaatsmedewerker
(BBC) lmplementatie loopt 3 3 I
Aanschaf elektrische bedrijfswagens 1 Nissan Leaf aangeschaft 1 2 2

Sturen op "rode stoplichten" leaseplan
rapportaqe Geen initiatieven 1 1 I

Thuiswerken Geen actief beleid 2 3 6

Afual geperst afuoeren Pilots in regio Breda ,| 3 3

Bundelen vracht div. leveranciers (minder
aan-afuoerberq)

Geen actief beleid 1 3 3

Bij binnenstedelijk gebied vooropslag buiten
stad

Geen actief beleid 1 3 3

lsoleren tunnel Geen initiatieven 2 3 6

Terugdringen propaanverbruik tunnel (W&R) Ondezoek door afstudeerder moet
opqestart worden

3 3 I
lsoleren keten

Wacht op initiatieven BAM materieel "de
qroene keet" 3 3 I

Elektrisch verwarmen keten met groene
stroom

Geen beleid 3 2 6

Gebruik groene propaan Nog niet voorhanden 2 2 4

Koude gietbouw Geen beleid 3 3 o

Toepassen slimme meters Geen initiatieven I 1 I
Doorlooptijd verkorten (minder tijdgebonden
verbruik) door Lean bouwen

Diverse pilots in de regio's 1 3 3

Toepassen energiezuinige
bouwolaatsverlichtino/ schemerschakelaars

Wordt hier en daar toegepast (ALK) 2 3 6

Toepassing duurzaam hout
Actief beleid - 89% is duurzaam (FSC,
PEFC)

3 2 6

Afualreductie Weinig initiatieven 3 3 I
Afualscheiding

Redelijk actief beleid - 50,2o/owordl
qescheiden 2 2 4

Deelname aan Bewuste Bouwers Actief beleid - (geen harde doelstelling) 1 I 1

Gescheiden inzameling papier Actief beleid 1 2 2
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Toelichting

Status:

ln hoeverre zijn genoemde maatregelen al geïmplementeerd binnen BAM Woningbouw?

Potentie fl-31:

Wat is het potentiële effect van de maatregel op de directe emissie/ milieukosten van BAM

Woningbouw afgezet tegen de inspanningen die nodig zijn om de maatregel succesvol te

implementeren? Hoe hoger het getal hoe hoger de potentie.

Trias energetica [1-31:

Een door de TU Delft ontwikkelde strategie om de effectiviteit van energiemaatregelen te classificeren

Drie stappen worden onderscheiden waarbij de eerste stap de voorkeur geniet en volgende stappen

pas dan gekozen worden als hogere stappen niet mogelijk zijn:

1. Elimineren of beperken energievraag (3 punten);

2. Gebruik duurzame energie bronnen (zon, wind, water etc.) (2 punten);

3. Zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele bronnen (1 punt).

PxT [1-9]

Het product van potentie en trede van Trias Energetica bepaalt waar het grootste effect bereikt kan

worden (bij hoqe waarden van PxT).
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BIJLAGE 2 Deelname aan branche- en keten initiatieven

Stichting Passief Bouwen www.passiefbouwen.nl A.Vellekoop - BAM
Woningbouw Den Haag

Active Housing
intentieovereenkomst met
clB

http://www. bouwkolom. org/active-housing BAM Wonlngbouw
centraal

Programma GEN
bestaande bouw http://www. gebiedenenergieneutraal. nl/ Linda van leeuwen,

Sjoerd KleinVelderman

Partner Rotterdam
Cirkelstad http://www. rotterdamc¡rkelstad. n l/ BAM Woningbouw

Rotterdam

Deelnemer Toolkit
Energie-neutrale
gebiedsontwikkeling

N.v.t. W. Otter

Manifest Maatschappelijk
Verantwoord lnkopen en
Ondernemen

http://www. nevi. n l/duurzaam-inkopen/manifest-maatschappel¡jk-
verantwoord-inkopen-en-ondernemen F. Oort

Responsible Supply
Chain Benchmark2Oll -
VBDO

http://www.vbdo. n l/files/download/887^/BDO_BM_ketenbeheer_LR.pdf W. van Niekerk

Gedragscode Bewuste
Bouwers http:/iwww. bewustebouwers. nl/home H. van Ekert

ffi ffit[IEt¡FfrT!
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BIJLAGE 3 Communicatieplan

lnleiding

BAM Woningbouw bv communiceert zowel intern als extern op een structurele en transparante wijze

over haar energie- en grondstotfenbeleid.

Gommun icatiedoelstellin gen

Intern

Het doel van de interne communicatie is het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers op het

gebied van energie- en grondstoffenbeleid te vergroten en hen aan te sporen een actieve bijdrage te

leveren aan het reduceren van CO2-emissie en afual en de toepassing van duuzaam hout.

Extern

Het doel van externe communicatie is het uitdragen van de maatschappelijke betrokkenheid en de

voortrekkersrol van BAM Woningbouw op het gebied van CO2-emissie en afual en de toepassing van

duurzaam hout, alsmede het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van externe partijen,

zodat ook z¡ een actieve bijdrage kunnen leveren.

Doelgroepen en boodschap

lntern

lnterne doelgroepen zijn enerzijds de directie van BAM Woningbouw bv en anderzijds alle

medewerkers van BAM Woningbouw bv.

Deze doelgroepen worden

geTnformeerd over de Carbon Footprint en de COz-reductiedoelstellingen van BAM

Woningbouw, inclusief reductiemaatregelen die genomen worden om aan deze doelstellingen

te voldoen.

periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang die BAM Woningbouw boekt op het gebied

van haar CO2- en afual reductiebeleid en de toepassing van duurzaam hout.

geÏnspireerd en aangespoord om zelf een bijdrage te leveren aan CO2- en afualreductie

reductie (medewerkers BAM Woningbouw) en geïnformeerd over deze aansporing (directie

BAM Woningbouw bv).

Extern

Onder externe doelgroepen verstaat BAM Woningbouw bv de Raad van Bestuur en aandeelhouders

van Koninklijke BAM Groep, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers, branchegenoten,

NGO's, overheden en kennisinstellingen.

Deze doelg roepen worden

a

a

a
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a geïnformeerd over de carbon footprint en de CO2-reductiedoelstellingen van BAM

lnfraconsult, inclusief reductiemaatregelen die genomen worden om aan deze doelstellingen

te voldoen.

periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang die BAM Woningbouw boekt op het gebied

van haar CO2- en afual reductiebeleid en de toepassing van duurzaam hout.

geïnformeerd over de actieve deelname van BAM Woningbouw aan initiatieven met

betrekking tot COz-reductie in de sector of daarbuiten. Zo wil BAM Woningbouw uitstralen dat

zij CO2-reductie belangrijk vindt en externe doelgroepen enthousiasmeren om ook bij te

dragen aan een duurzaam energiebeleid, aldan niet in samenwerking met BAM.

a

a

Middelen, verantwoordelijken en planning

lntern

Extern

Middel Boodschap Verantwoordelijke Planning

Beleidsverklaring BAM

Woningbouw
Kwalitatieve doelstellingen Directie (Paul Born) 1x per 3 jaar

Operationeel plan/

Strategisch ovezicht

Kwalitatieve en kwantitatieve

doelstellingen en maatregelen
Directie Jaarlijks

R.O.P.',s Maatregelen op regioniveau Regiodirectie Jaarlijks

Milieujaarplan
Kwalitatieve en kwantitatieve

doelstellingen en maatregelen
Manager CSR Jaarlijks

Milieu-audit(kwartaal)verslag Stand van zaken behalen doelstellingen Manager CSR leder kwartaal

Presentatie CSR in BMS
Stand van zaken behalen doelstellingen

en trends
Manager CSR leder kwartaal

Rapportages in BMS/

Plannen en rapportages/

Milieu

Stand van zaken behalen doelstellingen

en trends
Manager CSR leder kwartaal

BAM Wonen
Beleid en stand van zaken behalen

doelstellingen
Manager CSR 2 xper jaar

Berijdersrapportage Leaseautogebruik LEASEPLAN 2x per jaar

Middel Boodschap Verantwoordelijke Planning

Beleidsverklaring BAM

Woningbouw
Kwalitatieve doelstellingen Directie (Paul Born) 1x per 3 jaar

BAM Duuzaamheidsverslag
Bijdrage BAM Woningbouw aan

prestaties Groep
Manager CSR Jaarlijks

lnternets¡te BAM

Woningbouw

Stand van zaken CSR: beleid, doelen,

maatregelen, voortgang t.o.v. doelen,
Manager CSR Continu
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carbon footprint. Duuzame

producten/projecten

ContinuM&t
Persberichten en overige

publicaties

Publicaties over nieuwe duuzame

ontwikkelingen/ in novaties

Ad hocDirectieSymposia van BAM
Brede discussie CSR binnen de sector/

keten
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