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Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van het beleid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland heeft een
speciale beleidsadviescommissie (BAC) in het leven geroepen die het bureau en bestuur met advies kan
ondersteunen bij het maken en uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid. De BAC duurzaamheid komt vier keer per
jaar bijeen om te praten over onder meer het duurzaamheidsbeleid, duurzame businesscases, duurzaamheidsdoelen
en het meten van duurzaamheid.
Voorzitter van de BAC Duurzaamheid is Robert Koolen, directeur Strategie & Beleid en programmamanager
Duurzaamheid bij Heijmans Vastgoed, Rosmalen. Secretaris is Helen Visser, senior beleidsmedewerker
Duurzaamheid Bouwend Nederland. De leden van de BAC zijn gekozen uit de zeven secties van Bouwend Nederland.
De BAC Duurzaamheid is momenteel als volgt samengesteld:
Organisatie
Bouwend Nederland
Heijmans N.V.
Dibec B.V.
TBI Holdings B.V.
BAM Infraconsult bv
Mourik Groot-Ammers B.V.
VolkerWessels
VORM Ontwikkeling B.V.
Knipscheer Infrastructuur B.V.
Boskalis
F.L. Liebregts B.V.

Lidmaatschap
Mevrouw H. (Helen) Visser
De heer R. (Robert) Koolen
De heer P. (Patrick) Ballast
Mevrouw W.H. (Wendeline) Besier
De heer B. (Born) Goedkoop
Mevrouw C. (Cora) de Groot
De heer S. (Stephan) van Hoof
Mevrouw C. (Cora) Jongenotter
De heer R.C.M. (René) Knipscheer
Mevrouw A. (Annika) Trignol
De heer B.W.F. (Bas) Wilborts

Voorbeelden van actuele thema’s zijn:
•
Nederland wordt duurzaam, klimaatbestendig en circulair. De bouw speelt een sleutelrol in die opgave. Dit kan
alleen als we onszelf opnieuw uitvinden. Een uniek samenwerkingsverband vanuit alle gelederen van de
bouwsector (overheid, kennisinstellingen, markt en belangengroepen) heeft hiervoor een ambitieus plan van
aanpak opgesteld: De Bouwagenda. Doelen zijn betere samenwerking, versnelling en opschaling, meer
innovatie en productiviteit, gebruik van slimme ICT- en datatoepassingen en een excellente opleidings- en
onderwijsinfrastructuur;
•
Klimaatakkoord (aanbod bouwsector: 30 miljard kostenreductie, 4,0 Mton CO2-reductie in 2030 en basis voor
CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 met doel 15% extra kostenreductie);
•
Verduurzaming bestaande woningen en gebouwen (transformatie van onze 7 miljoen huizen en 1 miljoen
gebouwen, veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door aardgas, in goed geïsoleerde woningen
en gebouwen, die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf
opwekken - 3,4 Mton CO2-reductie in 2030);
•
Klimaatadaptatie (gemeenten);
•
Betonakkoord, voor duurzame groei.

