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Energiebeleidsnota
Vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om onze 'voetafdruk' op de
aarde zo beperkt mogelijk te houden, stelt Slingerland Bouw duurzaam denken en
handelen voorop bij haar bedrijfsvoering. Duurzaam bouwen betekent naast het
verantwoord omgaan met materialen en grondstoffen in de hele keten van ontwerp
via bouwproces, bouwplaatsinrichting, manier van werken (just-in-time),
afvalverwerking, opruimen en recycling tot en met materieelinzet, nadrukkelijk ook
het bewust omgaan met energie.
Fossiele energiebronnen zijn eindig en moeten spaarzaam en bedacht gebruikt
worden. Daarom gaat Slingerland Bouw haar energiegebruik actief reduceren en
de gebruikte energie efficiënter benutten. Het continue streven naar verdere
optimalisatie van het energiegebruik staat in dit beleid hoog in het vaandel. Zowel
het eigen medewerkers als dat van derden wordt actief betrokken bij dit beleid door
middel van samenwerking, voorlichting en instructie. Slingerland Bouw heeft het
vertrouwen dat haar medewerkers zich maximaal inzetten om het energieverbruik
waar mogelijk te reduceren en daarmee de genoemde reductiedoelstelling te halen.
Sinds begin 2014 is Slingerland Bouw actief om haar energieverbruik, en de
daarmee samenhangende CO2-uitstoot, te reduceren. Aan de hand van de
certificering op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder van SKAO worden
energieverbruiken inzichtelijk gemaakt en worden concrete reductiedoelstellingen
geformuleerd. Deze doelstellingen zijn, naast de doelstellingen voor de totale
reductie, gebaseerd op een viertal aandachtsvelden, te weten:
1.
2.
3.
4.

Het energieverbruik op de kantoorlocatie te Nijkerk
Het energieverbruik op de projecten
De inkoop en het gebruik van elektriciteit
Het transport met auto’s en vrachtwagen

Het is niet de intentie van Slingerland Bouw om direct op alle vlakken
reductiemaatregelen te implementeren. Het beleid is er op gericht ‘van groot naar
klein’ te werken en eerst daar maatregelen te treffen waar de verbruiken en
reductiekansen het grootst zijn. De eerste maatregelen zullen betrekking hebben op
het transport van Slingerland Bouw. Het totaal aan verreden kilometers zal worden
beperkt door efficiëntere planning en inzet van personeel. De uitstoot van het
wagenpark wordt beperkt door een duurzaam inkoopbeleid. Daarna zal het
energieverbruik op de projecten de aandacht krijgen.
Voor 2014 moet, ten opzichte van het basisjaar 2013 en gerelateerd aan de omzet,
een emissiereductie van 2% zijn behaald. Voor 2015 en 2016 moet dat oplopen tot
5% respectievelijk 10%.
Voor zover (deel)processen niet in eigen hand worden uitgevoerd, zullen we dit
principe nadrukkelijk onder de aandacht brengen van onze bouwpartners, zowel bij
de opdrachtgever als bij de uitvoerende partij. Doel is gezamenlijk een winwinsituatie te creëren, die de samenleving, ontwerper, bouwer, eigenaar en
gebruiker voordelen biedt.
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