MILIEUBELEIDSVERKLARING
VolkerWessels Bouw Schiphol wil haar milieubelasting minimaliseren en zich continu verbeteren op
milieugebied. Daarom informeren we medewerkers, onderaannemers, leveranciers en klanten over ons
milieubeleid en maken we onze eisen en wensen kenbaar.
We brengen duidelijk in kaart welke effecten onze activiteiten, producten en diensten hebben op ons milieu.
Per project registeren we dit in het KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) projectplan. Zo geven we ‘op papier’ per
project invulling aan ons milieubeleid.
Het milieubeleid van VolkerWessels Bouw Schiphol is erop gericht ‘milieugericht denken en werken’ te
verankeren in de gehele organisatie. Doorlopend worden verbeteringen doorgevoerd om te kunnen voldoen
aan wetgeving en eisen van onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij.
Binnen de organisatie en per project is duidelijk vastgelegd wie welke taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden heeft ten aanzien van ons milieubeleid. De middelen die nodig zijn om te kunnen voldoen
aan de eisen en wensen worden beschikbaar gesteld.
Al onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van zorg voor het milieu. Iedereen weet wat zijn/haar
rol hierin is en denkt preventief mee. Het milieubeleid wordt regelmatig geëvalueerd en intern getoetst door
de Directie en de vakgroep KAM. De doelstelling van deze evaluaties is afwijkingen constateren en
verbeteringen aandragen om vervolgens corrigerende en preventieve maatregelen in te voeren.
CO2-Prestatieladder
Sinds 2009 waken we over ons energieverbruik en werken we samen met opdrachtgevers en leveranciers
om de CO2-uitstoot in de hele keten te reduceren. Dit doen we door slimme keuzes te maken in materialen,
constructies, installaties en bouwmethoden. We zetten met de sector Bouw & Vastgoedontwikkeling
(BVGO) van VolkerWessels de CO2-Prestatieladder in als instrument dat ons bedrijf helpt bij het reduceren
van CO2.
Bewuste Bouwer
VolkerWessels Bouw Schiphol heeft oog voor haar omgeving. Bij ieder project staan goede communicatie
en een prettige samenwerking met onze buren en stakeholders centraal. Beperken van hinder, dat is ons
doel. En mocht er hinder kunnen ontstaan, dan gaan we daar tijdig over in gesprek met direct betrokkenen.
Met de aanmelding van projecten bij Bewuste Bouwers geeft het projectteam aan dat ze een goede buur wil
zijn. Hiervoor wordt de gedragscode van Bewuste Bouwers als leidraad gebruikt. Deelnemende
bouwplaatsen committeren zich aan de vijf pijlers van die gedragscode: bewust, veilig, milieu, verzorgd en
sociaal. De inhoud van de gedragscode richt zich op de dagelijkse praktijk op de bouwplaats.
De Directie verklaart dat zij een duidelijk milieubeleid voert en dat zij zich inzet om de hierboven beschreven
doelstellingen na te streven en de organisatie te stimuleren in het beleven van het Milieubeleid en het
zoeken naar verbeteringen.
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