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l. lnleiding
Duuzaamheid is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM en berust op drie pijlers:

Mens, Milieu en Meerwaarde.

ln dit milieujaarplan is beschreven hoe BAM Woningbouw omgaat met de pijler M/reu'. Doelstellingen voor Mens en

Meerwaarde zijn binnen BAM Woningbouw terug te vinden in het Operationeel PIan, in de regionale (R)OP's en in het

arbojaarplan.

2. Ondernemingsprincipe'Milieu'

Het ondernemingsprincipe Milieu kent drie aspecten:

CO2/energie:

Wij streven ernaar onze impact op de klimaatverandering terug te dringen. Wij zullen onze energie-efficiëntie verbeteren,

onze CO2-emissie verminderen en samenwerken met onze opdrachtgevers aan COz neutrale oplossingen.

BAM Woningbouw geeft o.a. invulling aan d¡t aspect door vrijwillige deelname aan de (SKAO) COz 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. Wij zullen samenwerken met onze opdrachtgevers en

leveranciers 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 gecertificeerd duurzaam hout, door

afualscheiding, -hergebruik en door bij het ontwerp rekening te houden met de milieuprestatie van materialen.

Milieu:

Wij zullen onze milieu-impact beperken. Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om onze activiteiten zodanig

uit te voeren dat milieueffecten 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'.

3. Afbakening

Speerpunten voor BAM Woningbouw in dit jaarplan liggen bij de aspecten CO¿ en grondsfo¡Ten. Hiervoor zijn kpi's vastgesteld.

Het algemene aspect milieu zal in volgende jaarplannen verder uitgewerkt worden.

3.1 CO2lenergie

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

Scope 1 Scope 2 Scope 3

Directe emissies lndirecte em¡ssies Overige indirecte emissies

o Brandstoffen voor verwarming

kantoren, keten, werkplaatsen;

o Brandstofverbruik bouwplaatsen;

o Brandstofuerbruikleaseauto's,

bedrijfsauto's

o Elektriciteitsverbruik

kantoren, werkplaatsen,

bouwplaatsen

o Zakelijk gebruik privé-autol;

o Zakelijkevliegreizenl;

o Zakelijke reizen met openbaar vervoer;

o Elektriciteitsverbruikopklantlocatie;

o Emissies door onderaannemers/

toeleveranciers
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Scope 1

CO'
Scope 2

ScopÈ 3

Otf¡ce orders

Hoewel in principe alleen over CSR scope I en 2 gerapporteerd hoeft te worden aan de BAM groep, is een uitzondering

gemaakt voor zakelijke vliegreizen en zakelijk gebruik van privéauto's voor zover 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:

- Afual door afgraving;

- Sloopafual (schoon puin);

- Bouwafual;

- Kantoorafual.

Duurzaam 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 verwerken. Halfjaarlijks vindt door de BAM groep een

uitvraag plaats bij de 20% grootste toeleveranciers naar de hoeveelheden geleverd hout verdeeld naar

duuzaamheidskeurmerk. lndien FSC om welke reden dan ook niet mogelijk is, is hout met PEFC keurmerk een goed

alternatief.

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 zijn of worden

gehuurd2;

- Alle bouwplaatsen3.
2) Over kantoren en werkplaatsen die gedeeld worden met andere BAM werkmaatschappijen rapporteert alleen de werkmaatschappij die

hoofdhuurder is. De centrale manager CSR beheert een lijst met alle locat¡es in Nederland. Over zeer kleine locaties met een verwaarloosbaar

gebruik wordt n¡et 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 COz em¡ss¡e kantoren en werkplaatsen (scope 1 en 2l
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Energieverbruik kantoren en werkplaatsen [ton CO2] o
o,
oo
an

Minus 5% t.o.v. 2015

4.2 Brandstofverbruik wagenpark, vliegreizen (Scope 1 en 3)

Resultaat 2015 Doel 2016

Minus 5olo t.o.v.2015

Leaseauto'sr

Benzine 691,50 1

Diesel r.065,80 1

LPG 0,08 1

Privéauto's

Brandstof Zakelijk

verkeer

14,31
3

Brandstof woon-

werkverkeer

1.061,06
3

Bedrijfsauto's en -busjes

Benzine 14,77 ,|

Diesel 563,07 1

LPG 0 1

Vliegreizen 0,10 3

Totaal 3.412,55 3.241,92
incl. aftrek privégebruik leaseauto

Verdeling leaseauto's

naar label (201 3)

hybride A B c D E en hoger

n.b. 55,3% 31 ,5o/o 12,0% 1,0% 0o/o

Verdeling leaseauto's

naar label (2014)

5,7% 62,6% 26,7% 9,9% 0,8% 0%

Verdeling leaseauto's

nââr lãbel 1201 5)

5,0% 65,2% 26,8o/o 7,5% 0,40/o 0o/o
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4.3 COzem¡ss¡e bouwplaatsen

4.4 Afval

4.5 Duurzaam hout

Resultaat 2015 Doel 2016

Minus 5% t.o.v. 2015

Normale elektric¡teit 51,85 2

Groene elektriciteit 46,68

(3.112.230 kwh)
2

Aardgas 136,11 1

Propaan 887,87 I

Diesel 37,11 1

Totaal 1 .159,62 1.101,æ

Resultaat 20'15 Doel 2016

5% verbetering (bouwafual / kantoor-afual)

t.o.v.2015

Afual door afqravinq 0

Sloopafval 3.450

Bouwafval 5.967

Kantoorafual 201

Totaal (b+k) 6.168 5.109

Scheidingspercentage bouwafual (SITA) 45% 55o/o

Aantal opgeleverde woningen Nieuwbouw:1.775

Renovatie: 1.441

Bouwafual/woning2(nieuwb.+ reno) [ton/woning]

W&R fton/wonino

1,60

'1,35

Bouwafual/omzet (nieuwb.+reno) [ton/mioEurol 14,46 14
excl. en

Toepassing duurzaam hout [verdeling over keurmerken als % van ingekochte hoeveelheid]
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4.6 Duurzame concepten

5. Verdeling naar scope en bron

Label Nieuwbouw Label bestaande bouw lna renovatie)

A+

Bouwbeslu¡t 2003

A++

Bouwbeslu¡t 2012

A+++ A++++ D c B A A+ A++

2013 62,8% 36,3% 0.8% 0o/o 1,4% 27,50/o 57,5% 6,8% 2,40/o 4,4%

2014 39.9% 60,'l% 0,0% Oo/o 12,9% 10,3% 47,6% 6,0% o% 23,0%

2015 30j% 681% 1,8% Oo/o 0% 2,2% 95o/o Oo/o Oo/o 2,8%

Scope 1 Scope 2 Scope 3 Totaal Footprint Footprint

Directe lndirecte Overige

emissies emissies indirecte

emissies

[lon COd [ton COr] lton COz] [ton COr] lton GOz/ mio €l lton COz/ FTEI

Emlssle per bron BAM

I Energieverbruik kântoren,
we rkpl aatsen

r &andstofverbruik wagenpârh
vl¡egreizen

I Energieverbruik bouwplaatsen

Emissie per onderdeel BAM

€t-€cTRrcÍ€ rsvEnERU r x

BRAilosroFvERBRUr( xaNloREñ,

BOUWP|AAISIT{ wERKPtAAlSft¡

VLIT6R€INN
o,096

r-€AsE aulo's
36,3%

za(ELt.l{cIBRUt( PRrvÉ

AWO
0,3x

VERK€ER PRtvÉAúTo
71,9%
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BIJLAGE I Maatregelen

verhogen energiebewustzijn kantoorpersoneel Geen actief bele¡d 2 3 <1

Energ¡escan u¡tgevoerd NO, ZW, UTR, ZUI 2 2 1-5

Toepassen groene stroom
Vrijwel alle regio's gebru¡ken inmiddels Sroen
stroom

2 2 >5

Beweglngssensoren BUN, AMt NO, NW, ZUr, ZW, W&R 1 3 3 1-5

Energ¡ezu¡nige armaturen BUN, AMS, NO, NW, ZUI, ZW, W&R 2 1 1 1-5

Toepassen enertiezuinige handdroger Geen ¡nitiatieven 1 7 7 >5

Effìciënter I nplannen Bouwplaats medewerker
IRR'ì

lmplementatie gereed. Niet effect¡ef door
voorkomen leegloop lopen km's op

4 3 <1

Thuiswerken
H¡er en daar act¡ef beleid ¡n reg¡o's mede door
BAM huizen

3 3 <1

V¡deoconferenc¡ng
Gebruik WEBEX en Microsoft Communicator
oo kleine schaal. kan beter

2 3 <1

Carpoolen zakelijke r¡tten Geen actief beleid z 3 <1

Aanschaf elektrische of Plug-in hybr¡d
bedriifswasens

Exacte c¡jfers worden oPgevraagd 3 2 >5

A, B label leaseauto's en busjes 89% ¡s B label of beter in ultimo 2014 4 1 n.b.

Juiste bandenspanning leaseauto's en busjes Geen ¡nitiatieven (alleen ¡n ZUI) 3 1 3 <7

Bundelen vracht dlv. leveranciers (minder aan-

afuoer)
Pilot loopt met CRH b¡j W&R renovatie 1 3 3 <L

Re¡stijdoptimal¡satie door het vinden van de

sl¡mste plek voor een vergadering met meerdere
deelnemers. www.roudle.com

Nog onbekend binnen BAM Woningbouw 1 3 3 <1

lsoleren keten

N¡euwe Bouwbeslu¡tkeet ls al beter geisoleerd

en voorzien van dubbel glas. Oude keten

worden 'ooqebruikt'

2 3 1-5

Terugdringen propaanverbru¡ktunnel (w&R)
P¡lot jan-mrt 2015 met verm¡nderen vent¡latie
tunnel en coating sluitwand en kopschotten.

lnstructies aan tunneloloeeen opstarten
4 L <1

Toepassing principes het n¡euwe rijden
ca. 4S9rovan leaseauto berijders BAM
Wôninshouw nast or¡nciDes toe

4 t <1

Toepassen slimme meters P¡lot op 3 projecten Noordoost 1 3 3 1-5

Doorloopt¡jd verkorten (minder tijdgebonden
verbruik) door Lean bouwen

lngevoerd ¡n vrijwel alle reg¡o's t 3 3 <1

Toepassen schemerschakelaars Wordt h¡er en dâar toegepast (o.a. Nw) 1 3 3 <1

Toepassen LED l¡chtslangen en bouwlampen Wordt hier en daar toegepast (ZUl, NW) 2 L 2 1,5

Toepassen energiezuin¡g aggregaat (e-saver) Eenmaal toegepast op project zW 1 2 2 <1

Afualreductie/ meer prefab (Te) weinig ¡nitiatieven 4 3 <1

Toepassing duurzaam hout Act¡ef bele¡d - 94,5% is duurzaam (FSC, PEFC) 3 2 >5

Alternatieve (kosteloze) bestemming voor
âfualhout

Hier en daar alternatieve bestemming (sociale

werkvoorziening)
3 2 <1

Benutten restbeton
H¡er en daar init¡atieven voor het maken van

meeâblokken
2 z <1

Atualscheiding
Redelijk actief bele¡d - 45% wordt gesche¡den,

kân veel beter
2 1 2 <1

Gesche¡den inzameling papier Actief beleid L 2 2 <L

Deelnãme aan Bewuste Bouwers

Act¡ef bele¡d - (geen harde doelstell¡ng,

waardoor regio's zelf mogen bepalen of ze

deelnemen)

1 I 1
Geen

kosten

Toelichtíng

Status:

ln hoeverre zijn genoemde maatregelen al geÏmplementeerd binnen BAM Woningbouw?
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Potentie fl-41:
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 f;gç¡ het getal hoe hoger de potentie.

Trias energetica fl-31:
Een door de TU Delft ontwikkelde strategie om de effectiviteit van energiemaatregelen te classifìceren. Drie stappen worden

onderscheiden waarbij de eerste stap de voorkeur geniet en volgende stappen pas dan gekozen worden als hogere stappen

niet mogelijk zijn:

o Elimineren of beperken energievraag (3 punten);

o Gebruik duur¿ame energiebronnen (zon, wind, water etc.) (2 punten);

o Zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele bronnen zonder energievraag zelf te verminderen (1 punt).

Trias mineralica fl-31 voor afval:

. Beperk de grondstofvraag. Ontwerp zo slank mogelijk en voorkom het ontstaan van afual (3 punten);

e Hergebruik afval (2 punten);

. Recycle afual (l punt).

PxT 11-121

Het product van potentie en trede van Trias Energetica/ mineralica bepaalt waar het grootste effect bereikt kan worden (bij hoqe

waarden van PxT).

Terugverdient¡jd [in jaren]

Verdeeld in: < 1jaar, 1-5 jaar en > 5 jaar. N.b. is nietbekend vanwegecomplexiteitvan demaatregelen.
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BIJLAGE 2a Deelname aan branche- en keten initiatieven

Stichting Passief Bouwen www.oassiefbouwen.nl
A.Vellekoop - BAM

woningbouw
Zuidwest

Product

Active Housing intent¡eovereenkomst met CIB http://www. bouwkolom. ore,/active-housing
BAM Won¡ngbouw
centraal

Product

Programma GEN bestaande bouw Linda van leeuwen, Product

Partner Rotterdam C¡rkelstad
BAM Won¡ngbouw
Zuidwest

Transport

Deelnemer Toolkit Energ¡e-neutrale
gebiedsontwikkeling

N.v.t. W. Otter Product

Man¡fest Maatschappelijk Verantwoord lnkopen en
Ondernemen

htto://www nev¡. nllduurzaam-inkooen/manifest-
maatscha poeli¡k-verantwoord-¡nkopen-en-ondernemen R. Burger lnkoop

Responsible Supply Chain Benchmark 2013 - VBDO
htto://www.vbdo.nl/files/download/887y't/BDo BM ket
enbeheer LR.odf

W. van Niekerk Keten

Gedragscode Bewuste Bouwers http://www. bewustebouwers. nllhom H. van Ekert Omgev¡ng

EIlen MacArthur Foundation (c¡rculaire econom¡e) htto;//ww.ellenmacarthurfoundation,orEl Joost Nelis MVO

Netwerkpartner GBN MVO Nederland htto://wwmvonederland.nl/ Tom Blankendaal MVO

Deal de Stroomversnelling

(samen met: Portaal, woonwaard, Lefier, T¡wos,

Wonen [¡mburg, Stadlander, Volker Wessels, Dura
Vermeer, Ballast Nedam)

htto://energiesorone.nl/ Joost Nel¡s Product

STTC (European Susta¡nable Tropical Timber
Coal¡tion

Peter Gijsen lnkoop

Keurmerk veilig en duurzaam op weg Henk Gerritse Transport

Green deal Samenwerken aan transparantie van
natuurlijk en Sociaâl Kapitaal

htto://ww.iucn.nll Cél¡ne Bent MVO

De Nederlândse Klimâatcoalitie http://kl¡maatcoal¡tie, nl Céline Bent MVO

MVO Nederland - Grote Bedr¡jvennetwerk Cél¡ne Bent MVO

BAC Duurzaamhe¡d - Bouwend Nederland
2015/duur¿aamhe¡d

Cél¡ne Bent MVO

Ketenconvenant Beton Bewust
htto://www.vobn-beton,nl/keurmerk-beton-

Rutger Burger lnkoop

BIJLAGE 2b Externe belanghebbenden

Soort be¡anghebbende Organisatie, groep

D¡rect omwonenden van de bouwplaats

DNV-Gl- FSC Nederland, SCS Global Serv¡ces
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BIJLAGE 3 Gommunicatieplan

lnleiding
BAM Woningbouw bv communiceert zowel intern als extern op een structurele en transparante wijze over haar energie- en

grondstoffenbeleid.

Communicatiedoelstellingen

lntern
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 COz-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 duuzaam hout, evenals het vergroten van het

bewustzijn en de betrokkenheid van externe partijen, zodat ook zij een actieve bijdrage kunnen leveren.

Doelgroepen en boodschap

Intern
lnterne doelgroepen zijn enezijds de directie van BAM Woningbouw bv en andezijds alle medewerkers van BAM Woningbouw

bv.

Deze doelgroepen worden:

r geTnformeerd over de Carbon Footprint en de CO2-reductiedoelstellingen van BAM Woningbouw, inclusief

reductiemaatregelen die genomen worden om aan deze doelstellingen te voldoen.

o periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang die BAM Woningbouw boekt op het gebied van haar COz- en afual

reductiebeleid en de toepassing van duurzaam hout.

o geÏnspireerd en aangespoord om zelf een bijdrage te leveren aan COz- en afualreductie reductie (medewerkers BAM

Woningbouw) en geTnformeerd 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 doelgroepen worden:

. geTnformeerd over de carbon footprint en de COz-reductiedoelstellingen van BAM lnfraconsult, inclusief

reductiemaatregelen die genomen worden om aan deze doelstellingen te voldoen.

o periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang die BAM Woningbouw boekt op het gebied van haar COz- en afual

reductiebeleid en de toepassing van duurzaam hout.

r geinformeerd 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 e)derne doelgroepen

enthousiasmeren om ook bij te dragen aan een duuzaam energiebeleid, al dan niet in samenwerking met BAM.
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Middelen, verantwoordelijken en planning

lntern

Middel Boodschap Distributiekanaal Verantwoordelijke Planning

Beleidsverklaring BAM

Woningbouw
Kwalitatieve doelstellingen BMS Directie lxper3jaar

Operâtioneel plan/

Strategisch ovezicht

Kwalitatieve en kwant¡tat¡eve

doelstellingen en maatregelen

Hard copy en

archivering MT's
Directie Jaarlijks

R.O.P.'s Maatregelen op region¡veau
Hard copy en

archivering MT's
Regiodirectie Jaarlijks

Milieujaarplan
Kwalitatieve en kwantitatieve

doelstellingen en maatregelen
BMS Manager CSR Jaarlijks

Milieuaud¡t(kwartaal)verslag
Stand van zaken behalen

doelstellingen
BMS en mailing Manager CSR leder kwartaal

Presentatie CSR in BMS
Stand van zaken behalen

doelstellingen en trends
BMS Manager CSR leder half jaar

Rapportages in BMSi

Plannen en rapportages/

Milieu

Stand van zaken behalen

doelstellingen en trends
BMS en mailing Manager CSR leder kwarteal

Berijdersrapportage
Leaseautogebruik

Rechtstreekse mailing

aan berijder
LEASEPLAN 2xpet jaat

Jaarapport leaseplan

Analyse en rapportage

leaseautogebruik BAM Woningbouw

e-mail aan

wagenparkbeheerder

en CSR manager

LEASEPLAN Jaarlijks

Extern

Middel Boodschap Distributiekanaal Verantwoordelijke Planning

Beleidsverklaring BAM

Woningbouw
Kwalitatieve doelstellingen Digitaal bij selecties Directie (Joost Nelis) lx per 3 jaar

GeTntegreerd verslag 201 4

BAM groep

Bijdrage BAM Won¡ngbouw aan CSR

prestaties Groep

Website Koninklijke

BAM oroeo

Corporate director CSR

BAM groep
Jaarlijks

lntemetsite BAM

Woningbouw

Siand van zaken CSR: beleid,

doelen, maatregelen, voortgang t.o.v.

doelen, carbon footprint. Duurzame

producten/proiecten

lnternet Manager CSR Continu

Persberichten en overige

publicaties

Publicaties over nieuwe duurzame

ontwikkelingen/ innovaties

Social media,

bouwbladen
M&t Continu

Symposia van BAM
Brede discussie CSR binnen de

sector/ keten
Social media Directie, M&l Ad hoc
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