
DURA VERMEER BELEIDSVERKLARING DUURZAAMHEID

Dura Vermeer is een grote toonaangevende bouw- en infraonderneming, actief in Nederland. Daar
kiezen we bewust voor en het vormt de basis voor ons beleid. Met bijna 165 jaar geschiedenis als
familiebedrijf, is continuïteit onze belangrijkste drijfueer. Daarvoor is het cruciaal om naar al onze
stakeholders te luisteren, flexibelte zijn en tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op
het gebied van duurzaamheid. Tevens bieden wij onze medewerkers een veilige werkomgeving waarin
zr1 zich kunnen ontplooien en tot hun recht komen. Dit is verder uitgewerkt in de Dura Vermeer
beleidsverklaring kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

Als innovatief famÍliebedrijf zit het in onze genen om te bouwen aan een wereld waar ook de volgende
generaties in kunnen wonen, werken en leven. De bouw en vastgoedbranche heeft een enorme impact
op die wereld. ln Nederland is de sector verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik, 40%
van het energieverbruik en 35% van de COz uitstoot. Daar liggen dus grote verbeterkansen. Wij
verwachten dat er de komende jaren doorbraken mogelijk zijn op het gebied van duurzaam, CO2-arm
en circulair bouwen. Dura Vermeer onderschrijft hiertoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDGs - Sustainable Development Goals) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als de nieuwe
mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Als bouw- en infraonderneming richten wij ons voornamelijk op die SDG's waar wij de meeste impact
kunnen maken, voor het thema Duurzaamheid, betreffen dit:

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
SDG I lndustrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
SDG 15 Leven op het land

Deze SDGs zíjn verwerkt in de Dura Vermeer Strategie en vormen het uitgangspunt voor het Dura
Vermeer duurzaamheidsbeleid met als doel voor de komende periode;

1. We bouwen aan een Nederland waarin mensen wonen, leven en bewegen met zo min mogelijk
uitstoot (of op schone energie). Daarmee dragen we bij aan de klimaatdoelen.

2. We gebruiken zo veel mogelijk grondstoffen die opnieuw groeien of al in de kringloop zijn.
Daarmee voorkomen we schaarste van grondstoffen.

3. We ontwerpen, bouwen en oogsten met het oog op toekomstig gebruik van materialen. Zo
werken we aan een circulaire economie zonder afual.

4. We bouwen met oog voor onze omgeving. Daarmee streven we naar een positieve impact op
de natuurlijke en gezonde leefomgeving, die voorbereid is op de vraagstukken van toekomst.

Dura Vermeer spiegelt continu haar activiteiten aan deze doelstellingen om realisatie
bevorderen, waarbij actief de samenwerking met de ketenpartners en opdrachtgevers

waar mogelijk te
gezocht.
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