Windpark Fryslân B.V.
WTC Almere 25th floor
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere
E: info@windparkfryslan.nl
W: www.windparkfryslan.nl

WPF MVO rapport
ISO 26000

Datum

May 2020

Pagina 1 van 26

WPF MVO rapport
May 2020

Inhoudsopgave
1.

Inleiding

3

1.1.
1.2.
1.3.

ISO 26000
Toepassingsgebied
Zelfverklaring en leeswijzer

3
3
3

2.

De zeven MVO Principes en zeven MVO Kernthema’s

4

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Accountability
Transparantie
Ethisch gedrag
Respect voor stakeholderbelangen
Respect voor wet- en regelgeving
Respect voor internationale gedragsnormen
Respect voor mensenrechten
(Behoorlijk) Bestuur van de organisatie
Mensenrechten
Arbeidsomstandigheden
Het milieu
Eerlijk zakendoen
Consumentenaangelegenheden
Maatschappelijke betrokkenheid: betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

3.

Invulling MVO Principes

6

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Accountability
Intern
Extern
Transparantie
Ethisch gedrag
Respect voor stakeholderbelangen
Respect voor wet- en regelgeving
Respect voor internationale gedragsnormen
Respect voor mensenrechten

6
6
6
7
9
9
14
14
14

4.

Invulling MVO Kernthema’s

16

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

(Behoorlijk) Bestuur van de organisatie
Mensenrechten
Arbeidsomstandigheden
Het milieu
Eerlijk zakendoen
Consumentenaangelegenheden
Maatschappelijke betrokkenheid: betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

16
16
16
16
17
18
19

Bijlage 1 : CSR Statements, Code of Conduct en Environmental Statements

20

Bijlage 2: Zuiderzeewind Windpark Fryslân Project Health Safety and Environmental Charter

25

Bijlage 3: Overzicht vergunningen Windpark Fryslân

26

WPF MVO rapport, ISO 26000

Pagina 2 van 26

WPF MVO rapport
May 2020

1.

Inleiding

1.1.

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) in een organisatie. ISO 26000 is een richtlijn en daarom niet geschikt en ook niet
bedoeld voor certificatie. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord opereert, is transparant over
haar doen en laten. Certificatie door een externe partij past daarom niet bij MVO. Toch is er een
toenemende behoefte bij organisaties om kenbaar te maken dat zij met MVO bezig zijn en ISO 26000
toepassen. NEN (het Nederlands Normalisatie instituut) heeft daarom, in samenwerking met haar
stakeholders, het ISO 26000 publicatieplatform ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen laten zien dat
ze bezig zijn met MVO en hoe ze er invulling aan geven. Organisaties met een Zelfverklaring tonen aan
dat zij aan de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen. Met de MVO Zelfverklaring ISO 26000
en de onderbouwing daarvan kan over deze onderwerpen intern en extern worden gecommuniceerd
en gerapporteerd.
1.2.

Toepassingsgebied

De NEN-ISO 26000 heeft betrekking op de organisatie Windpark Fryslân B.V., hierna te noemen
Windpark Fryslân (WPF). Windpark Fryslân is een project dat bestaat uit het realiseren van 89
windturbines in het Friese deel van het IJsselmeer. WPF realiseert dit project van en voor Fryslân. De
activiteiten zijn verdeeld in drie fases: ontwikkeling,
bouw en productie.
Het projectmanagement, de uitvoering, de bouw en
het onderhoud van Windpark Fryslân is uitbesteed
aan verschillende partijen:
1. Ventolines is verantwoordelijk voor het
projectmanagement
en
financieel
management van het windpark.
2. Zuiderzeewind is gecontracteerd voor het
ontwerp, de bouw en het onderhoud van het windpark
3. TenneT is gecontracteerd voor het aansluiten van het windpark op het nationale
elektriciteitsnetwerk
Bij de procedure voor aanbestedingen staan gezondheid, veiligheid en milieu wet- en regelgeving
centraal en wordt ook naar bewijs hiervoor gevraagd. Windpark Fryslân vraagt de aanbieders naar hun
eigen MVO-beleid om op deze manier maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen te
bevorderen.
Windpark Fryslân houdt kantoor in Almere en is alleen actief in Nederland. De ISO 26000 is van
toepassing op de gehele organisatie van Windpark Fryslân B.V.
1.3.

Zelfverklaring en leeswijzer

Windpark Fryslân B.V. toont met de zelfverklaring en deze onderbouwing (het rapport) een uitwerking
van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De
zelfverklaring en deze onderbouwing wordt gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000.
De volgende onderwerpen worden in dit rapport beschreven:
- Hoofdstuk 2: Toelichting op de zeven Principes en Zeven Kernthema’s van MVO;
- Hoofdstuk 3: Uitwerking van de zeven MVO Principes voor Windpark Fryslân
- Hoofdstuk 4: Uitwerking van de zeven MVO Kernthema’s voor Windpark Fryslân
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2.

De zeven MVO Principes en zeven MVO Kernthema’s

ISO 26000 benoemt zeven generieke MVO Principes. Deze principes vormen de basis van een
organisatie en worden bij ieder handelen en elk besluit in acht genomen. Het zijn:
2.1.

Accountability

ISO 26000 geeft aan dat de organisatie verantwoordelijkheid dient te nemen voor de impact die het
heeft op de maatschappij, de economie en het milieu. De organisatie geeft inzicht in goede en minder
goede MVO-prestaties, mag op zijn verantwoordelijkheid worden aangesproken en voert naar
aanleiding daarvan verbeteringen door.
2.2.

Transparantie

ISO 26000 geeft aan dat transparante informatie wordt gekenmerkt door onder andere,
toegankelijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en begrijpbaarheid. De kwaliteit en transparantie van
de informatie kan het beste worden afgestemd met de betreffende stakeholders.
2.3.

Ethisch gedrag

Ethisch gedrag gaat over oprecht, rechtvaardig en integer gedrag van een organisatie. Deze waarden
vertalen zich in zorg voor mensen, maatschappij, dieren, milieu en het economische systeem. Ook gaat
het over cultuur en eigen kernwaarden en de effecten hiervan op klanten, partners, leveranciers,
medewerkers en andere belanghebbenden.
2.4.

Respect voor stakeholderbelangen

Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van
de organisatie. Daarom hebben zij belang bij de activiteiten en besluiten van de organisatie en worden
ook ‘belanghebbenden’ genoemd. De organisatie heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid
om deze belangen mee te wegen in zijn besluitvorming en activiteiten.
2.5.

Respect voor wet- en regelgeving

Het respecteren van de rechtsorde betekent dat een organisatie de relevante wet- en regelgeving
naleeft, ook als het naleven van deze wetten en regels niet of beperkt wordt gehandhaafd. Het naleven
van wet- en regelgeving geldt voor alle rechtsgebieden (jurisdicties) waarin een organisatie actief is.
2.6.

Respect voor internationale gedragsnormen

Niet in alle gevallen garandeert wetgeving dat het milieu of de maatschappij voldoende wordt
beschermd. Een organisatie behoort daarom zoveel mogelijk de internationale gedragsnormen te
respecteren.
2.7.

Respect voor mensenrechten

Dit principe houdt in dat een organisatie de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens erkent,
respecteert en waar mogelijk bevordert. Deze rechten gelden voor ieder mens op de wereld.
Aanvullend aan bovenstaande zeven MVO Principes heeft ISO 26000 alle onderwerpen die bijdragen
aan het bevorderen van de sociale, ecologische en economische duurzaamheid (ook wel de people,
planet, profit dimensies genoemd) in kaart gebracht. Hiertoe zijn zeven MVO-kernthema’s
beschreven. Deze zijn:
2.8.

(Behoorlijk) Bestuur van de organisatie

Dit thema gaat over besluitvormingsprocessen binnen een organisatie. Daarin wordt de organisatie
aangestuurd door een persoon of groep die verantwoordelijkheid heeft om de organisatie op een
verantwoorde manier aan te sturen. Daarbij draagt hij/zij de eerder genoemde MVO Principes uit
tijdens de bedrijfsvoering en neemt deze in acht bij te nemen besluiten.
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2.9.

Mensenrechten

Overheden hebben de plicht en verantwoordelijkheid te waarborgen dat mensenrechten beschermt
worden. Organisaties dienen zich hier uiteraard aan te houden; niet alleen binnen de organisatie maar
ook binnen de invloedssfeer van de organisatie.
2.10.

Arbeidsomstandigheden

Een organisatie is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie. Tevens is
het aan de organisatie om, zo ver als mogelijk, de arbeidsomstandigheden in organisaties die in
opdracht van de organisatie werken (onderaannemers) of waaraan activiteiten zijn uitbesteed te
monitoren. Hierbij kan gedacht worden aan werkgelegenheid; gezondheid en veiligheid op het werk
en menselijke/persoonlijke ontwikkeling en opleiding op het werk.
2.11.

Het milieu

Een organisatie dient zich in te spannen om negatieve impact op het milieu te verkleinen en positieve
impact te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan het voorkomen van vervuiling/afval, gebruik
maken van duurzame energie en herstel van milieu in het geval van schade.
2.12.

Eerlijk zakendoen

Dit thema draagt zorg voor het ethisch omgaan met andere organisaties en partijen waarbij gedacht
kan worden aan algemene bedrijfsethiek, transparant handelen, verantwoording en respect voor
afspraken en de wetgeving.
2.13.

Consumentenaangelegenheden

Hieronder valt de verantwoordelijkheid van een organisatie, welke diensten of producten levert aan
consumenten, om veilige producten aan te bieden, de mogelijkheid te bieden het product te
retourneren, kwetsbare consumenten met zorg te behandelen en het bevorderen van duurzame
consumptie door de consument.
2.14.

Maatschappelijke betrokkenheid: betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Hiermee wordt bedoeld de verantwoordelijkheid van een organisatie om een relatie te onderhouden
met de gemeenschap waarin ze opereren. Effectieve maatschappelijke betrokkenheid vergroot de
kwaliteit van leven in de gemeenschap en kan bereikt worden door bijvoorbeeld maatschappelijke
betrokkenheid; onderwijs en cultuur; creëren van werkgelegenheid en/of maatschappelijke
investeringen.
In hoofdstuk 3 wordt toegelicht hoe invulling gegeven wordt aan de MVO Principes. Vervolgens wordt
in hoofdstuk 4 toelichting gegeven op de invulling van de MVO Kernthema’s.
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3.

Invulling MVO Principes

MVO heeft altijd al de basis gevormd bij de uitvoering van de werkzaamheden van Windpark Fryslân.
Het windpark is van en voor Fryslân. Op basis van de uitgangspunten van ISO 26000 communiceert
Windpark Fryslân over de stappen die zij neemt op het gebied van MVO richting haar stakeholders.
Intern worden de MVO-aspecten overal in doorgevoerd. De directie en de managers werken en geven
leiding vanuit de MVO-gedachte. Zolang het project loopt blijft dit de basis voor de uitvoering van de
werkzaamheden bij Windpark Fryslân. Bij de integratie van MVO spelen bij Windpark Fryslân de
volgende zaken een belangrijke rol:
•
•
•
•

•
3.1.

Veiligheid van mensen staat voorop bij de uitvoering van alle werkzaamheden. Gezien de
complexe constructie en onderhoudsactiviteiten worden hoge eisen gesteld aan veiligheid en
geldt als algemene regel dat in een onveilige situatie nooit wordt gewerkt.
Tijdens het aanvragen van de vergunning voor het aanleggen van het windpark is uitgebreid
gekeken naar de effecten op het milieu. Hiervoor zijn diverse rapportages beschikbaar.
Omdat Windpark Fryslân veel gebruik maakt van externe partijen vormt het stimuleren van
maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen door derden een belangrijk onderdeel van
het beleid.
Windpark Fryslân is transparant richting haar stakeholders over de gebeurtenissen binnen het
project, waarbij informatie aan de volgende kenmerken moet voldoen:
Compleet
Begrijpelijk
Respectvol
Betrouwbaar
Persoonlijk
Tijdig
Belangen stakeholders worden meegenomen
Windpark Fryslân is een windpark van en voor Fryslân. Windpark Fryslân zal op een actieve
wijze lokale gemeenschappen bij het windpark betrekken.
Accountability

3.1.1. Intern

Windpark Fryslân kent een duidelijke rapportagestructuur waarbinnen eveneens de MVO prestaties
worden meegenomen. De directie ontvangt een maandelijkse rapportage van Ventolines over de
voortgang van het project. Dit rapport bevat tevens de prestaties rondom de belangrijkste MVO
thema’s voor het windpark inclusief de prestaties van de externe partijen welke door Windpark Fryslân
zijn gecontracteerd. De directie legt op haar beurt (vanaf Financial Close) verantwoording af aan de
Raad van Commissarissen.
3.1.2. Extern
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar welke effecten het windpark op de omgeving heeft en met
welke omgevingsaspecten rekening dient te worden gehouden. Dit is weergegeven in het
Milieueffectrapport (het MER) van Windpark Fryslân (zie ook paragraaf 4.4 Milieu in dit rapport).
De volgende omgevingsaspecten worden uitgebreid toegelicht in het rapport en op de website1:
landschap, pleziervaart en scheepvaart, toerisme, vogels en vissen, verlichting, slagschaduw, geluid,
veiligheid en archeologie. De conclusies en resultaten hiervan worden gedeeld via de website. De
volledige documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO)2.

1
2

www.windparkfryslan.nl
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-fryslân
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Er is een aantal monitoringsvereisten opgelegd welke
gedurende de looptijd van het project. Vanuit de
vergunning en goed ondernemerschap heeft WPF zich ook
aan deze eisen te houden. De eisen waarborgen de
beperking van de omvang van effecten met betrekking tot
geluid, aanvliegslachtoffers en de functionaliteit van het
Natuureiland. WPF is verplicht rapportages op te leveren
met de resultaten van de monitoringsprogramma’s.
Een zeer positief effect van WPF is de productie van groene
stroom. Hierdoor in elektriciteit voorzien maar wordt er
ook CO2 uitstoot bespaard. De actuele productie van
windpark Fryslân zal gedeeld worden met eenieder die
daar in geïnteresseerd is. Een verglijkbare kennisdeling
wordt gedaan voor Windpark Westermeerwind:
www.westermeerwind.nl/app/.

3.2.

Transparantie
Figuur 1 Voorbeeld van weergave huidige productie

Windpark Fryslân is zich bewust van het feit dat het
bouwen van een windpark een grote ruimtelijke ingreep is, daarom is de organisatie van Windpark
Fryslân vanaf het begin in 2008 altijd zoveel mogelijk in overleg gegaan met haar omgeving.
Windpark Fryslân is een windpark ‘van en voor Fryslân’. Om deze reden staan toegankelijkheid,
betrouwbaarheid, tijdigheid en begrijpbaarheid centraal in de informatievoorziening omtrent het park.
Kwalitatieve en transparantie informatievoorziening draagt eraan bij dat stakeholders actief contact
kunnen opnemen bij vragen over het windpark.
Windpark Fryslân richt zich actief op de informatievoorziening via:
• Het organiseren van informatiebijeenkomsten;
• Het verspreiden van informatiebrochures (zie Figuur 1);
• Informatievoorziening in het Waddencentrum
• Het verspreiden van nieuwsbrieven;
• De inzet van Social Media;
• Contactmogelijkheden via de website van Windpark Fryslân.
Via de website van Windpark Fryslân kunnen mensen reageren op het project of vragen stellen.
Iedereen krijgt een persoonlijke respectvolle reactie terug met feitelijke en inhoudelijk juiste
informatie.
Gedurende de bouw worden werkzaamheden via nieuwsberichten en social media gedeeld. Tevens is
WPF actief betrokken bij het “Loket Afsluitdijk”. Dit is een informatieloket van Rijkswaterstaat waarbij
de verschillende activiteiten op de Afsluitdijk gezamenlijk gecommuniceerd wordt.
Hierbij is betrokken: Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk, Provincie Fryslâns project Vismigratierivier
VMR en Windpark Fryslân. Communicatie loopt via een apart (maar gezamenlijk) telefoonnummer
0800-6040.
Daarbij is ook een klachtenloket ingericht. Klachten kunnen (zowel telefonisch als per mail) worden
ingediend bij het Klantencontactcentrum via 088 - 797 07 77. De klacht wordt met prioriteit opgepakt
door de betreffende afdeling. Er wordt binnen drie werkdagen contact opgenomen met de
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initiatiefnemer van de klacht en de afdeling probeert tot overeenstemming te komen over het
oplossen van de betreffende klacht.

Figuur 1 Voorkant informatiebrochure Windpark Fryslân
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3.3.

Ethisch gedrag

Windpark Fryslân voert haar activiteiten uit volgens de gedragscode van de vereniging Nederlandse
Wind Energie Associatie (NWEA), de branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan
meer duurzame windenergie op land en op zee. De zogenoemde gedragscode Acceptatie & Participatie
Windenergie op Land biedt eenduidige afspraken over hoe de omgeving moet worden betrokken bij
plannen voor windmolens en windparken.
Daarnaast vraagt Windpark Fryslân actief naar het MVO beleid van haar contactors en beoordeelt het
ook hun prestaties.
Tevens is een zogenoemd “Health Safety and Environmental Charter” gezamenlijk door WPF en ZZW
opgesteld en ondertekend waarin het commitment aangegaan wordt, door beide partijen, om dit
project volgens een zero-tolerance ten aanzien van onveilige praktijken en/of werkzaamheden. Hierin
worden concrete acties genoemd waardoor onveilige situaties voorkomen worden. Zie ook Bijlage 2.
3.4.

Respect voor stakeholderbelangen

Ten behoeve van de realisatie van het project is er een
stakeholderanalyse uitgevoerd. Stakeholdermanagement en
omgevingsmanagement vormen zeer belangrijke activiteiten
voor Windpark Fryslân. Het windpark is ‘van en voor Fryslân’
en in kader hiervan is het opbouwen van goede relaties met
de omgeving een belangrijk aspect. Hiervoor is een
Stakeholdermanagementplan opgezet.
De stakeholders van Windpark Fryslân zijn opgedeeld in de
volgende groepen. Deze worden in meer detail beschreven in
de volgende paragrafen.
- Bestuur en Raad van Commissarissen
- Projectteam
- Leveranciers
- Omgeving
- Overheid
- Financiering
- Belangenorganisaties
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Bestuur en Raad van Commissarissen
Vanaf Financial Close (okt 20219) verandert de structuur van Windpark Fryslân wanneer de Provincie
Fryslân zal toetreden. De directie legt vanaf Financial Close verantwoording af aan de Raad van
Commissarissen. Deze Raad van Commissarissen is onafhankelijk, controleert het bestuur en koppelt
de bevindingen terug aan de verschillende aandeelhouders van Windpark Fryslân.
De structuur vanaf financial close is aangegeven in onderstaand overzicht.

Figuur 2 project structuur vanaf financial close
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Project team
Het project delivery team is verantwoordelijk voor de contractonderhandelingen, het ontwerp en de
installatie van het windpark. Het team is tevens verantwoordelijk voor de business case, de Power
Purchase Agreement, verzekeringen, de financiële structurering van het windpark, de (externe)
financiering en de interne en externe financiële rapportages van het windpark. Het delivery team
wordt aangestuurd door het Management Team welke rapporteert aan de Board.
Leveranciers
Voor de bouw van het windpark zijn en worden diverse leveranciers gecontracteerd. Windpark Fryslân
stelt hoge standaarden wat betreft leveranciers. Bij de selectie van leveranciers gelden kwaliteit en
veiligheid als basisvoorwaarden om geselecteerd te kunnen worden. .
Windpark Fryslân heeft drie grote contracten:
1. EPC contract met het consortium Zuiderzeewind vof (ZZW). Dit is een partnership tussen
Siemens Gamesa Renewable Energy B.V. en Van Oord Offshore Wind B.V. en per april 2019 zal
daar ook Visser & Smit Hanab B.V bijgevoegd worden;
2. Aansluitovereenkomst met TenneT. Dit is inclusief de technische aansluitvereisten en
conformiteitstest aan de grid code;
3. De Power Purchase Agreement; oftewel het contract voor de stroomafname. Dit contract
wordt Q3 2019 gesloten.
Bij de procedure voor aanbestedingen is health, safety en environmental wet- en regelgeving een
centraal onderdeel en wordt ook naar bewijs hiervoor gevraagd.
Windpark Fryslân vraagt de aanbieders naar hun eigen MVO-policy om op deze manier
maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen te bevorderen. Hiervoor wordt ook
verwezen naar Bijlage 1.
Omgeving
De initiatiefnemers van Windpark Fryslân willen een windpark ‘van en voor Fryslân’ maken. Dat
betekent:
- een windpark dat fors bijdraagt aan de Friese doelstellingen voor duurzame energie;
- een windpark dat tot stand komt in nauwe afstemming met de directe omgeving;
- een windpark dat de inwoners en organisaties van Friesland zo veel mogelijk laat
meeprofiteren.
Hierover is tevens een inspanningsverplichting opgenomen in het investeringskader dat is afgesproken
met de Provincie Fryslân als (toekomstig) aandeelhouder. Het investeringskader maakt integraal
onderdeel uit van de investeringsovereenkomst.
In kader van omgevingsmanagement en daarmee ook het stakeholdermanagement, is van 2016 tot en
met 2017 een onafhankelijke omgevingsmanager aangesteld door het ministerie van Economische
Zaken, de provincie en de gemeente. De omgevingsmanager heeft via verschillende gesprekken de
mogelijkheden en manieren geïnventariseerd om in de toekomst met bewoners, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden samen te werken. De resultaten van de gesprekken
hebben geleid tot een duidelijk beeld over de behoefte om nauwer betrokken te worden bij windpark
Fryslân. De hieronder genoemde omgevingsraad en omgevingsfonds is op basis van deze gesprekken
gevormd.
De omgevingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van lokale ondernemersverenigingen,
dorpsvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en natuurverenigingen. De omgevingsraad
komt op voor het belang van de omgeving. Windpark Fryslân informeert de omgevingsraad actief
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wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn betreffende de werkzaamheden rondom het windpark. Tevens
is deze groep verantwoordelijk voor de invulling en allocatie van het omgevingsfonds.
De gemeente Súdwest-Fryslân en Windpark Fryslân hebben een overeenkomst gesloten over de
oprichting van een omgevingsfonds. Dit fonds zal een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van
het gebied rondom het windpark. Vanaf het moment van de eerste stroomproductie (naar verwachting
start 2021) stort Windpark Fryslân gedurende de hele levensduur van het windpark (20 jaar) jaarlijks
ongeveer € 720.000 in het omgevingsfonds. Ondernemers, particulieren, natuur- en milieuorganisaties
en dorpsverenigingen in de directe omgeving kunnen een beroep doen op het fonds3. Zoals hierboven
genoemd beheert de omgevingsraad het fonds.
Er zijn diverse milieuorganisaties waar Windpark Fryslân regelmatig contact mee heeft. Samen wordt
er gekeken naar het effect van het windpark op de kwaliteit van het landschap en op het leefgebied
van de vogels en vissen.
Overheid
Windpark Fryslân valt gezien de omvang (boven 100 MW) onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit
houdt in dat de minister van Economische Zaken (EZ) de procedure coördineert en samen met de
minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) het ruimtelijk besluit neemt. De (ontwerp)besluiten voor
windpark Fryslân zijn ter inzage gekegd en na de inspraakprocedure zijn de definitieve besluiten
vastgesteld.
De initiatiefnemers, de provincie en het Rijk hadden tijdens dit proces ieder een eigen rol en
verantwoordelijkheid:
• De initiatiefnemers waren verantwoordelijk voor een goede projectvoorbereiding, het
aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen en de realisatie van het windpark
• De Minister van EZ coördineerde het proces. Het ruimtelijk besluit (inpassingsplan) werd
genomen door de Ministers van EZ en van I&M
• Het verlenen van vergunningen en ontheffingen (de zogenaamde uitvoeringsbesluiten) was de
verantwoordelijkheid van de overheden die bevoegd gezag zijn
• De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de omgevingsvergunning verleend [RVS uitspraak Juli
2018]
• De provincie Fryslân heeft de vergunning Natuurbeschermingswet verleend [mei 2018]
• RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft de Flora- en Faunawet ontheffing
verleend [mei 2018]
• Rijkswaterstaat verleende de watervergunning en de vergunning Wet beheer
rijkswaterstaatswerken. Daarnaast is Rijkswaterstaat de beheerder van de Afsluitdijk
• Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de locatie waar de windturbines komen te staan.
Windpark Fryslân heeft met het Rijksvastgoedbedrijf afspraken gemaakt over de huur van de
locatie.
Windpark Fryslân heeft diverse rapportageverplichtingen voortkomend uit deze vergunningen en zal
hierover ook aan de betreffende instanties rapporteren.
Financiering
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is een Fries ontwikkelingsfonds voor duurzame energieprojecten.
Het FSFE heeft geld beschikbaar gesteld aan het Windpark Fryslân in de ontwikkelingsfase.
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) is de verstrekker van de SDE+ subsidie. SDE+ subsidie
is een exploitatiesubsidie voor duurzame energieprojecten. Deze subsidie is aangevraagd door
Windpark Fryslân en zorgt ervoor dat 15 jaar lang de prijs van de groene energie van de windmolens

3
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kan concurreren met de prijs van grijze stroom. Deze subsidie zorgt ervoor dat het project financieel
haalbaar is.
Vanaf Financial Close verleent ereen internationale bankengroep financiering aan het project.
Belangenorganisaties
De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van bedrijven en
organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee. Windpark Fryslân werkt
volgens de gedragscode van het NWEA.

WPF MVO rapport, ISO 26000

Pagina 13 van 26

WPF MVO rapport
May 2020

3.5.

Respect voor wet- en regelgeving

Windpark Fryslân leeft de relevante wet- en regelgeving na, in alle rechtsgebieden waarin de
organisatie actief is. In alle activiteiten wordt het Nederlands recht en specifieke gemaakte afspraken
met (lokale) overheden gerespecteerd en eventueel expliciet benoemd.
Het windpark wordt gebouwd volgens de verkregen vergunningen. Een overzicht van deze
vergunningen is in Bijlage 3 toegevoegd. De uitvraag aan de leveranciers verwijst expliciet naar de
vereisten in de wet- en regelgeving, de vergunningen en de standaarden van Windpark Fryslân.
De contracten, zoals genoemd in paragraaf 3.4 onder ‘leveranciers’ worden uitgevoerd volgens deze
wet- en regelgeving, de vergunningen en de standaarden van Windpark Fryslân.
Daarnaast wordt bovenstaande gemonitord door een aangestelde Permit/Vergunning Manager. Deze
controleert dat zowel Windpark Fryslân als haar leveranciers alle benodigde vergunningen volgens
vastgestelde richtlijnen naleeft. Risicomanagement staat hoog op de agenda bij Windpark Fryslân,
veiligheid en kwaliteit hebben daarbij de hoogste prioriteit.
3.6.

Respect voor internationale gedragsnormen

Windpark Fryslân respecteert de internationale gedragsnormen en vraagt aan haar leveranciers dit
ook te doen. Hiervoor wordt verwezen naar de wet- en regelgeving en de vergunningen en
standaarden zoals onder paragraaf 3.5. Dit is 1 op 1 opgelegd aan de Leveranciers.
3.7.

Respect voor mensenrechten

Windpark Fryslân onderschrijft de universele mensenrechten en vraagt aan haar leveranciers dit ook
te doen. Het windpark ontwikkelt, bouwt en exploiteert volgens de Nederlandse wet- en regelgeving.
Hierdoor wordt aan de universele mensenrechten voldaan.
Tevens werkt Windpark Fryslân met leveranciers welke dit onderschrijven in hun CSR Statements en
MVO beleid (zie ook Bijlage 1).
Een aantal voorbeelden uit de CSR Statements:
In this Code of Conduct the company is committed to the respect for human rights set out in the United
Nations Universal Declaration of Human Rights and we endorse the principles set out in the UN Global
Compact’s Ten Principles and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.
–Van Oord – Code of Conduct
In line with the mission, vision and values of the Company, for Siemens Gamesa, corporate social
responsibility translates into the conduct of responsible corporate activities taking future generations
into account and contributing to the creation of a sustainable world. To that end, the Company adopts
the following principles and commitments:
Principle 1. Comply with applicable law in the countries in which it does business and ensure ethical
behaviour, adopting international standards and guidelines and fostering and promoting the
integration of the principles of the United Nations Global Compact.
▪ Ensure corporate integrity, adopting the ethical and compliance values, principles and guidelines of
Siemens Gamesa, articulated in the Company’s Code of Conduct.
▪ Respect internationally recognised human rights and avoid, prevent and mitigate any negative impact
on human rights that might result from its own activities or from its commercial relations with third
parties.
▪ Contribute to the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, with a direct impact on
the Sustainable Development Goals (SDGs) relating to the Company’s products and solutions.
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–Siemens Gamesa Renewable Energy – Corporate Social Responsibility
Voor een totaaloverzicht van statements van alle hoofdleveranciers en de verschillende Principes
onder de CSR Statements, Code of Conduct en Environmental Statements wordt verwezen naar Bijlage
1.
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4.

Invulling MVO Kernthema’s

4.1.

(Behoorlijk) Bestuur van de organisatie

Dit thema gaat over besluitvormingsprocessen binnen een organisatie. Daarin wordt de organisatie
aangestuurd door een persoon of groep die verantwoordelijkheid heeft om de organisatie op een
verantwoorde manier aan te sturen. Daarbij draagt hij/zij de eerder genoemde MVO Principes uit
tijdens de bedrijfsvoering en neemt deze in acht bij te nemen besluiten.
Voor een overzicht van de projectstructuur, het project team en de stakeholders wordt verwezen naar
Paragraaf 2.1; 2.2 en 2.4.
4.2.

Mensenrechten

Wat betreft de plicht en verantwoordelijkheden vanuit Windpark Fryslân met betrekking tot de
waarborging van mensenrechten binnen dit project wordt verwezen naar paragraaf 3.7.
Organisaties binnen de invloedssfeer van Windpark Fryslân zijn de main contractors (leveranciers).
Deze hebben zich gecommitteerd aan de eisen van Windpark Fryslân. De verschillende organisaties
committeren zich ook intern aan bepaalde waarden en normen. Deze zijn opgenomen in de eerder
genoemde CSR en MVO Statements welke bijgevoegd zijn in Bijlage 1.
4.3.

Arbeidsomstandigheden

Zoals eerder aangegeven heeft Windpark Fryslân geen personeel in dienst. Via een
dienstverleningsovereenkomst met Ventolines wordt de directie gevoerd en het projectmanagement
uitgevoerd. Ventolines is verantwoordelijk voor het verder inhuren van bedrijven en/of personen voor
bepaalde specifieke disciplines. De aanwezige specialistische kennis vormt daarbij de
hoofdselectiecriteria.
Veiligheid en kwaliteit hebben de hoogste prioriteit bij Windpark Fryslân. Deze aspecten staan voorop
bij de selectie van leveranciers en bij de uitvoering van het werk. In de uitvraag aan leveranciers zijn
strikte vereisten opgenomen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veilig werken en veiligheid
voor de omgeving. De geselecteerde leverancier hebben zich hieraan gecommitteerd.
Daarnaast is in het gezamenlijk ondertekende Zuiderzeewind Windpark Fryslân Project Health Safety
and Environmental Charter (zie Bijlage 2) het volgende opgenomen:
It is the prime objective of Zuiderzeewind and Windpark Fryslân to conduct all activities and operations
on the Windpark Fryslân Project in a responsible manner which respects all applicable legal and
regulatory requirements relating to health, safety and the environment, which will lead to a successful
project execution, free from accidents and without damage to the environment.
The prime objective of Zuiderzeewind and Windpark Fryslân is based upon a zero-tolerance toward
unsafe practices, the unacceptability of complacency regarding HSE awareness and the fundamental
demand to achieve best practice in the management of HSE. It is founded upon the ethos that all
accidents can and should be prevented. The prime objective is engrained within the design, fabrication,
installation and operational phases of the Windpark Fryslân Project. Zuiderzeewind and Windpark
Fryslân will persevere with all actions necessary to achieve this objective.
4.4.

Het milieu

Een organisatie dient zich in te spannen om negatieve impact op het milieu te verkleinen en positieve
impact te vergroten.
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Windpark Fryslân wordt een windpark met 89 windturbines. Deze windturbines zijn goed voor groene
stroom voor zo’n 340.000 huishoudens. Met een vermogen van 383 MW levert het windpark een
bijdrage aan de opwekking van schone, duurzame elektriciteit in Nederland. Voor de doelstelling van
de provincie Friesland is dit meer dan 70% van de te behalen doelstelling van het Energieakkoord.
Voor en tijdens exploitatie
Er is van te voren nauwkeurig onderzocht welk effect de windturbines van Windpark Fryslân kunnen
hebben op het gebied en de beschermde flora en fauna die er voorkomen. In het milieu-effectrapport4
over het windpark wordt daarvan uitvoerig verslag gedaan. Het milieueffectrapport (MER) over
Windpark Fryslân beschrijft niet alleen de gevolgen van het windpark op natuur en milieu, maar het
heeft ook geleid tot een groot aantal aanpassingen in de plannen. Aan het MER is twee jaar gewerkt
en tijdens het ontwikkelproces hebben de ontwikkelaars en ingenieurs van windpark Fryslân daar al
hun voordeel mee kunnen doen.
Deze veranderingen kwamen daar o.a. uit voort:
• Draaiing van het plangebied waarmee het windpark 6 km uit de kust van Makkum kwam in
plaats van de oorspronkelijke 3 km
• Afronden van de hoeken van het windpark, waardoor de windturbines een compact geheel
vormen en het beslag op de horizon beperkt blijft
• Het vrij houden van zichtlijnen vanaf de Afsluitdijk op de Friese kust
• Grotere afstand ten opzichte van de Afsluitdijk ten behoeve van duikeenden en ganzen
• Wegschuiven van de Friese kust vandaan, waardoor de diepere oude Zuiderzeegeulen worden
vermeden, die in gebruik zijn bij visetende watervogels
• Draaiing van het gebied, zodat de turbines vanaf het land een rustiger beeld opleveren
• Onderlinge afstand turbines minimaal 600 m, waardoor varen binnen het windpark
probleemloos mogelijk is
• Afspraak: langzame start bij het heien van de palen voor de fundering, zodat vissen veilig weg
kunnen komen
Tevens is er in de vergunning een aantal monitoringsverplichtingen opgenomen. Hierdoor wordt in de
gecontroleerd of het windpark binnen de parameters van de vergunning blijft en wordt ook informatie
verzameld waardoor het effect van een windpark nog nauwkeuriger bepaald kan worden. Leveranciers
dienen volgens de vergunningen te bouwen en mee te werken aan de monitoringsplannen.
Natuureiland
De bouw van het windpark omvat ook de aanleg van een natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk
van 2 ha boven water en 25 ha onder water. Dit eiland kan tijdens de bouw van het windpark gebruikt
worden als werkeiland. Tegelijkertijd wordt het eiland doorontwikkeld tot een vogeleiland, dat extra
kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.
Na exploitatie
Na exploitatie van de windmolens worden de windmolens ontmanteld volgens vastgestelde
vergunningen, waarin ook ecologische eisen zijn meegenomen. Ten behoeve van de ontmanteling
schrijven de leveranciers van de windmolens een specifiek zogenaamd decommissioning
(ontmanteling) plan, waarin in onder andere staat beschreven welke onderdelen hergebruikt en
gerecycled kunnen worden.
4.5.

Eerlijk zakendoen

Dit thema draagt zorg voor het ethisch omgaan met andere organisatie en partijen waarbij gedacht
kan worden aan algemene bedrijfsethiek, transparant handelen, verantwoording en respect voor

4
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afspraken en de wetgeving. Hiervoor wordt verwezen naar de CSR statements en het MVO beleid van
de verschillende leveranciers. De statements zijn toegevoegd in Bijlage 1.
Tevens heeft Windpark Fryslân zich binnen de SamenwerkingsOvereenkomst (SOK) met Provincie
Fryslân gecommitteerd aan transparante en regelmatige informatievoorziening voor de Provincie. Dit
heeft nu en tot aan financial close de vorm van regulier overleg tussen windpark Fryslân en de
Monitoringsgroep5. Hiermee wordt onderstaand artikel in de SOK vormgegeven:
Artikel 7.1 WPF zal Fryslân op de in dit artikel beschreven wijze betrekken bij de activiteiten die WPF
onderneemt voor de ontwikkeling van het Project en bij het verzamelen van eigen- en vreemd vermogen
voor de financiering van het Project en verleent haar daartoe bepaalde, hier nader omschreven
monitorings- en toetsingsrechten ten aanzien van het Project, waarmee Fryslân invulling kan geven
aan haar positie als (beoogd) minderheidsaandeelhouder in WPFH, en bij de verdere ontwikkeling,
(project)financiering en realisatie van het Project haar invloed kan uitoefenen.
In de SOK is een investeringskader opgenomen, welke de randvoorwaarden beschrijft waaraan het
project moet voldoen om in aanmerking te komen voor participatie door PF. Dit investeringskader
vormt tevens onderdeel van de Investeringsovereenkomst welke op 14 maart 2019 is ondertekend.
Middels het tekenen van de SOK op 18 Mei 2017 en de Investeringsovereenkomst hebben WPF en
haar aandeelhouders zich gecommitteerd aan de voorwaarden als ook het geven van invulling aan de
inspanningsverplichtingen.
Voorbeelden van de voorwaarden zoals opgenomen in het Investeringskader zijn:
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: WPF handelt bij de uitvoering van de ontwikkeling, de
realisatie de exploitatie en de verwijdering van het windpark conform de MVO beginselen zoals
neergelegd in de NEN-ISO 26000 normen die ene integraal onderdeel uitmaken van dit
investeringskader. WPF zal haar MVO beleid te allen tijde transparant maken, onder andere dor de
publicatie van een ‘zelfverklaring’ op de daartoe bestemde publicatiesite.
Topinkomens: De salarissen van Directie en Commissarissen van Windpark Fryslân en Windpark Fryslân
holding voldoen aan en blijven binnen de kaders zoals bepaald in Wet normering topinkomens.
Voor verdere informatie over de SOK en een volledige omschrijving van het Investeringskader wordt
verwezen naar: www.fryslan.frl/beleidsthemas/windpark-fryslan_41954/
4.6.

Consumentenaangelegenheden

Hieronder valt de verantwoordelijkheid van een organisatie, welke diensten of producten levert aan
consumenten, om veilige producten aan te bieden, de mogelijkheid te bieden het product te
retourneren, kwetsbare consumenten met zorg te behandelen en het bevorderen van duurzame
consumptie door de consument. Het product dat door Windpark Fryslân aan het publiek aangeboden
wordt, is elektriciteit.
- Elektriciteit: de elektriciteit wordt via een leverancier bij de consumenten geleverd. Contracten en
afname gaan via deze leverancier. Op het moment van schrijven loopt de selectie van de leverancier
nog. Windpark Fryslân is voornemens een solide en betrouwbare partij te selecteren welke voor een
betrouwbare afname én levering van elektriciteit zal zorgen. Tevens is in de uitvraag opgenomen dat
lokale levering van de elektriciteit mogelijk moet blijven en dat de te selecteren leverancier hier aan
mee zal werken.

5
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besproken
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4.7.

Maatschappelijke betrokkenheid: betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Hiermee wordt bedoeld de verantwoordelijkheid van een organisatie om een relatie te onderhouden
met de gemeenschap waarin ze opereren. Effectieve maatschappelijke betrokkenheid vergroot de
kwaliteit van leven in de gemeenschap en kan bereikt worden door bijvoorbeeld maatschappelijke
betrokkenheid; onderwijs en cultuur; creëren van werkgelegenheid en/of maatschappelijke
investeringen.
Windpark Fryslân is een windpark van en voor Fryslân. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de
gemeenschap staat dan ook hoog op agenda bij Windpark Fryslân.
Er worden diverse projecten uitgevoerd met kennisinstellingen in de omgeving. Windpark Fryslân
werkt graag mee aan deze projecten en geeft daarbij onder andere presentaties en/of workshops.
Scholen kunnen hiervoor via het contactformulier op de website een verzoek indienen.
De bijdrage van Windpark Fryslân aan de Friese economie bedraagt ongeveer 4 miljoen euro per jaar.
Over de hele levensduur van het windpark van 20 jaar is dat dus ongeveer 80 miljoen euro. Dit bedrag
is gebaseerd op een aantal aannames, zoals extra werkgelegenheid (150 banen tijdens bouw, 40 banen
permanent voor onderhoud), nieuwe economische activiteiten als gevolg van het windpark, financiële
participatie van omwonenden, samenwerking met het onderwijs en bijdragen aan de gemeenschap
vanuit een Omgevingsfonds.
Windpark Fryslân en Zuiderzeewind organiseren een kennismakingsdag waarbij lokale bedrijven zich
aan de leverancier en de opdrachtgever kunnen presenteren. Deze bedrijvendag is gepland voor 04
april 2019. Het doel van de kennismaking is lokale bedrijven in de keten te kunnen inschakelen en
lokaal werkzaamheden plaats te laten vinden. De inzet van lokale bedrijven is afhankelijk van
benodigde en beschikbare expertise.
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Bijlage 1 : CSR Statements, Code of Conduct en Environmental Statements
1. Ventolines
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2. Zuiderzeewind: Van Oord
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Code of conduct
QHSE Policy
Introduction
This Code of Conduct sets out the values,
responsibilities and rules of behavior for Van
Oord NV. These business principles will provide
you clear instructions to work together in a
pleasant and safe environment. We will achieve
this by nurturing mutual respect, trust and
openness between colleagues.
As one of the world’s leading family companies
we strive for continuity by working closely with
our clients and partners, with respect for each
other and the environment. The values that we
share and the way in which we conduct ourselves
allows us to stand out in the market and to show
our Van Oord way of conducting business in a
responsible and sustainable manner.
The Code sets out standards that every
employee is expected to meet. We are confident
that everyone will use his or her best efforts to
conduct themselves in accordance with the
provisions of this Code. This document also
makes clear where more detailed information can
be found on some of the topics covered and who
can help with resolving problems.
We are confident the Van Oord Code of Conduct
will guide you in your needs and responsibilities.
Executive Board Van Oord
Pieter van Oord
Paul Verheul
Jolanda Poots-Bijl
Niels de Bruijn
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1. About the Van Oord Code of Conduct
This Code of Conduct is a summary of our
principles and standards of good business
conduct. It will at least be revised and updated on
an annual basis.
We welcome your feedback on the contents of
this Code and will consider all comments
carefully. Feedback may be given to your direct
manager, the General Counsel or the P&O
department.
Who does the Code of Conduct apply to?
This Code applies to all employees of Van Oord,
its subsidiaries and joint ventures which Van
Oord controls. Everyone must behave in
accordance with these standards when dealing
with each other and with our clients, suppliers,
(sub)contractors, stakeholders, competitors and
others that have an interest in our business.
Where appropriate, we will require that our
suppliers, subcontractors, temporary workers and
other parties we work with, apply the principles of
this Code.
Where Van Oord is a member of a joint venture,
the Van Oord employees or management
involved should encourage the joint venture to
adopt this Code.
Your commitment to this Code
Your commitment is key to keep up our good
reputation and standards in doing business in a
responsible and sustainable way.
Managers have a particular responsibility to:
-

Lead by example and to promote and display
good ethical behaviour;
Ensure that all team members have access
to this Code;
Ensure that ethical dilemmas that are raised
are taken seriously and followed up.

Breaches of this Code are not acceptable and
may result in the company taking action which
may include disciplinary action and, in serious
cases, dismissal.
Identifying and solving ethical dilemmas
In the highly demanding and complex climate in
which we do business, it is possible that you face
situations where there is no obviously right
answer. We are committed to have an
environment where you can ask questions and
raise concerns about business ethics without fear

Dredging and Marine Contractors

of retaliation. Dilemmas will be resolved within
the applicable legal provisions.
If you consider that you have experienced or
witnessed unethical behaviour in the workplace
you must report it. Do not hesitate to seek
guidance on these matters. You may seek advice
and support through your direct manager or, if
you consider that to be inappropriate, you should
contact his or her superior manager. You may
also contact the ‘Trusted Independent Persons’
or the Compliance Officer in accordance with our
Reporting of Concerns Policy.
Reporting of Concerns Policy
2. Personal conduct
Van Oord is committed to ensuring the wellbeing
of its staff. Our business, and competitive
position, is strengthened by the diversity of our
workforce. We each contribute to an inclusive
workplace environment in which every individual
feels respected and valued.
We are a business with international operations
bringing together people with a wide variety of
backgrounds, origins, and cultures. It is your
responsibility to respect and value each other as
you would expect to be respected and valued
yourselves.
We do not tolerate harassment of any kind
including, sexual, verbal, non-verbal and
physical. Abusive, discriminating, humiliating or
intimidating behaviour is never acceptable. We
have a personal responsibility to ensure we
neither behave this way, nor allow others to do
so.
Staff should be aware that everyone working for
Van Oord found using or being under the
influence of alcohol and/or unauthorised drugs in
the course of their work will be subject to
disciplinary action.
Van Oord Alcohol and drugs policy
3. Corporate and personal integrity
In addition to the standards set out in this Code
of Conduct the company is committed to the
respect for human rights set out in the United
Nations Universal Declaration of Human Rights
and we endorse the principles set out in the UN
Global Compact’s Ten Principles and the OECD
Guidelines for Multinational Enterprises.
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3.1

Running our company

3.1.1

Accuracy and integrity in business
records

-

-

-

Everyone working for Van Oord is committed
to high standards of accuracy and integrity in
our business records;
You always act in line with the law and
applicable technical and professional
standards;
You prepare accurate and complete financial
information in a timely manner representing
the facts accurately and completely.

3.1.2

Quality and continuous improvement

We make sure that quality is central to everything
we do.
All staff will:
-

-

-

Be trained and competent for their function;
Take responsibility in delivering a high quality
experience that meets the expectations of
our clients;
Follow the Van Oord management
procedures to ensure the integrity of the work
and services provided;
Take action and respond promptly to any
concerns about possible quality issues;
Actively identify the ways to continuously
improve and support our drive for excellence.

3.1.3

Use of company resources

Van Oord’s resources , including our
technologies including IT equipment, business
related know-how, intellectual property and
commercially sensitive information are vital
assets of our business. All staff are expected to
protect the company’s resources and take all
necessary steps to protect them from
unauthorised use and disclosure.
The use of our IT systems to access, copy, store
or transmit any information or data that is
considered to be criminal, offensive, obscene or
inappropriate is not tolerated.
3.1.4

Respecting the confidential
information of others

Van Oord and its employees are committed to
treating all other parties’ confidential, proprietary
or trade secrets information with integrity and in
compliance with the relevant laws and
regulations.

Dredging and Marine Contractors

We do not obtain competitive intelligence by
illegal or unethical means and we do not read or
use competitive information that we should not
have.
3.1.5

Privacy and confidentiality

Protecting the privacy and confidentiality of our
people is part of Van Oord’s standard
procedures. We respect the privacy of our people
in line with applicable laws and company policies.
Company information is valuable. Such
information must be treated with the greatest
care and be stored (or destroyed) in accordance
with our applicable contractual obligations.
Employees are expected to protect the
company’s reputation and treat sensitive and
classified information with strict confidentiality.
Staff who may be seconded to our clients, third
parties of joint ventures are also expected to
adhere to this policy.
3.1.6

Media and communications

The Communication and Markets department is
responsible for the management of the
company’s relationship with all media
organisations and platforms and is the first line of
contact for all media in all countries regarding all
subjects. Should you come into contact with the
media do not answer any of their questions.
Always refer them to the Communication and
Markets department.
Everyone should do his or her best effort to
protect our brand and reputation. Our reputation
is a key asset and the manner in which we
communicate with others is of crucial importance
to Van Oord’s reputation.
As an employee you are partly responsible for
our company and its interests. Use common
sense and apply your sense of social correctness
and integrity when publishing text or images
about your work.
Van Oord Media Policy
3.2

Conducting our business

3.2.1

Anti-Bribery and corruption

No one within Van Oord is allowed to offer, pay
or accept bribes, ‘kickbacks’ or any other
improper inducements for business or financial
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gain for any purpose whether directly or indirectly
or through a third party.
It is the company’s policy to use its own
employees wherever practicable to conduct its
business. However, sometimes the company
uses intermediaries such as agents and
sponsors, which is sometimes required by law, to
assist in the local activities. We will appoint
intermediaries we consider to have integrity and
require that their conduct meets our standards at
all times.
We comply with anti-bribery and corruption laws
and our own policies and procedures that prevent
bribery and corruption.
3.2.2

Trade sanctions and customs
regulations

We will comply with all applicable laws and
regulations and procedures that apply to our
operations globally.
Employees concerned with potentially export
controlled goods, services and/or activities must
be familiar with the company’s policy and
procedures for handling export controlled goods
and services, technology and data.
If employees fail to observe export control laws,
Van Oord (and individuals) may face fines,
criminal prosecution and the loss of international
trading privileges such as official blacklisting.
Van Oord will comply with all applicable
sanctions.
3.2.3

-

-

3.2.5

Everyone who works in our company should help
to fulfil our QHSE goals, which are to create a
safe and healthy work environment with no
injuries, no work related ill-health, no
environmental incidents and prevent or minimise
the negative impact of our work and services.
We understand our duty of care to our employees
and we provide a range of services to protect and
enhance their health and wellbeing.
As an essential part of our commitment to
protecting the environment we have particular
regard to the following matters;
-

Competition
-

At Van Oord, we are committed to open and fair
competition and we conduct our business in an
honest and straightforward way.

-

Working with our clients, suppliers
and partners

We are committed to treating all our clients,
suppliers and partners with fairness and integrity
regardless of the value of the transaction or the
length of the association.
-

We respect the confidentiality of
commercially sensitive information provided
to us and we only use it appropriately for
legitimate business purposes;

Dredging and Marine Contractors

QHSE and sustainability

We have a strong commitment to Quality, Health,
Safety and Environmental (QHSE) management
where our objective is to be known for the
excellence of our QHSE performance throughout
our business activities. We optimise our
commitment to this in accordance with the
requirements of OHSAS 18001.

We conduct our business in compliance with
competition laws (known in some countries as
antitrust laws).

3.2.4

We select suppliers and partners whose
values and commitment to ethical business
conduct match our own;
We are opposed to the use of any form of
child labour or practices which inhibit the
development of children. We believe that
employment should be freely chosen and
commit to refrain from using or supporting the
use of any form of forced or involuntary
labour.

-

-

Compliance with, and where possible
exceed, applicable environmental statutory
rules and regulations;
The prevention or limitation, as much as
possible, of soil, water and air pollution, noise
pollution, the production of waste products
and hazardous materials;
The separate collection and processing of
waste and the efficient use of water and
energy;
The availability of clear and practical
guidelines and ensure the practical
implementation of both policy and guidelines;
The encouragement of environmental
awareness and motivation amongst our
employees and others working on behalf of
Van Oord in such a way that protection of the
environment, whilst primarily the
responsibility of the management becomes a
priority of everyone;
The optimisation of our environmental
management system is in accordance with
the requirements of the ISO 14001 standard,
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with the aim of achieving continuous
improvement in our environmental
performance.
Van Oord’s commitment to sustainability is
clearly set out in our Sustainability Policy, and
has four priority areas: Value creation through
Marine ingenuity, Energy efficiency, Attractive
employership and Sustainable supply chain.
Van Oord QHSE Policy
Van Oord Environmental Policy
Van Oord Sustainability Policy
3.2.6 Community involvement and
sponsoring
Building positive relationships with the
communities with which we live and work is
important to Van Oord.
One of the principles of Van Oord’s sponsorship
policy is to give something back to or do
something special for the community in which we
are active. Sharing knowledge and working
together with local experts is also how we want to
be involved in the environment in which we work.
We make sure that company charitable
contributions are appropriate and proportionate.
Rotterdam, 14 March 2017

Dredging and Marine Contractors
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Information about SGRE’s Corporate Social Responsibility
Due to the recent merger, SGRE is in the process of aligning its CSR activities from legacy Siemens
and legacy Gamesa. Both organizations have a long standing commitment to measuring, improving
and reporting their activities in relation to sustainable development and ethical business practices.
Information about this is provided below:

GOVERNANCE LEVEL
Overarching policies and regulations involving top management on CSR aspects
CSR Policy: Our Global CSR policy defines the basic principles and the
general frame of action for the management of practices related to CSR.

Global CSR policy
[Link]

Approved by the Board of Directors in September 23, 2015 and remains in
force.
CSR Policy review: A review and report on the fulfilment level on the
global CSR policy is carried out annually. It was last approved by the Board
of Directors at its meeting held on February 22, 2017. This report is approved
by the Audit, Compliance and Related Party Transactions Committee and
publicly released to all stakeholders on the occasion of the Annual General
Shareholders' Meeting.

Fulfilment level report
on the global CSR
policy [Link]

CSR Strategy: The CSR master plan (2015-2017) encompasses seven
thematic areas: integrity, transparency, human rights, labour practices,
responsible supply chain, community development, and environment. The
master plan is currently being revised for 2018-2020.

Corporate
responsibility report
2016 (p. 10-12) [Link]

CSR Monitoring: The Audit, Compliance and Related Party Transactions
Committee is responsible for knowing, encouraging, guiding and supervising
the actions of the company with respect to CSR.

Article 10-11 (p. 8-10)
[Link]

Information about functions related to corporate governance and
functions related to CSR are outlined in our Regulations of the Audit,
Compliance and Related Party Transactions Committee, which describes
the aforementioned committee’s main duties.
CSR regular information: Transparent communication about our activities is
made externally available on our webpage and in our annual report that is
in accordance to the GRI reporting standards.

Legacy Gamesa
sustainability webpage
[Link] & sustainability
report [Link]
Legacy Siemens
sustainability webpage
[Link] & sustainability
report [Link]
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OPERATIONAL LEVEL
Internal policies and guidelines, some of which relate to specific organizational functions, e.g.
Business conduct guidelines are of central importance and contain the
fundamental principles and rules governing the way we act within our
company and in relation to our partners and the general public. They thus
form the framework within which we make decisions, both as a company and
as individual employees.

SGRE Business Code
of Conduct [Link]

Supplier code of conduct applies to suppliers, contractors and partners of
Siemens Gamesa and establishes standards to ensure that working
conditions in the company supply chain are safe, that workers are treated
with respect and dignity, and that business operations with suppliers are
ethical, social and environmentally responsible. The CoC is currently being
revised.

Legacy Gamesa CoC
[Link]

Siemens Gamesa company policy sets a clear direction and minimum
standards for quality, environment, health and safety and applies globally to
all SGRE activities, regions and locations.

SGRE is also certified
with international
standards ISO 9001,
14001 and OHSAS
18001.

Our EHS strategy is the operational strategy for continuous improvement of
EHS. It is reviewed annually and aligned with the six headlines from the
company policy: leadership commitment, compliance assurance, risk
management, stakeholder engagement, product stewardship, and
operational excellence.
Both legacy organizations have consistently scored well in numerous
significant sustainability ratings and rankings. To us, this recognition is
both a reconfirmation of our sustainability strategy as well as a standard to
which we aspire in our further development.
On September 7, 2017 SGRE was included in the Dow Jones Sustainability
Index World and Europe.
SGRE is a leading member of various associations with the intentions of
collaborating on some of the wind industry’s key sustainability challenges.
Some of them are fully devoted to the wind and technology sector, although
the company has acceded voluntarily to other ethical principles or codes of
good practice, international or regional that include, among others:

Legacy Siemens CoC
[Link]

Company policy (see
Appendix 1)

Legacy Gamesa
sustainability indexes
[Link]
Legacy Siemens
sustainability indexes
[Link]
See Section D.5
(p.116) of the Annual
Corporate
Governance Report
2016 [Link]

International bodies:






United Nations Global Compact (Global Compact)
Global Reporting Initiative (GRI)
UN Caring for Climate: The business leadership platform
UN Women empowerment principles
Companies for a Gender-Violence-Free Society

Industry bodies:



Global Wind Organization
WindEurope Sustainability Platform
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Siemens Gamesa Policy
United we will shape the renewables sector and its entire value
chain, leveraging our industrial, technological, and innovative
capabilities to contribute to a cleaner and more sustainable
environment for generations to come.

Built on long term strategic thinking and clear objectives, this policy will be the basis of our success
and guide us towards continual improvement.

• We live a leadership culture based on common values,
an innovation mindset, a strong people orientation, and
a commitment to diversity.

• We conduct our business in full compliance with the laws
and regulations within the countries where we do business,
and meet the expectations of our customers.

• We adopt an ownership culture where everyone contributes
to our excellence journey and is accountable for it.

• We have zero tolerance for corruption, violations of the
principles of fair competition, and other breaches of the law.

• We foster cross-functional collaboration to solve business
challenges and leverage our industrial, technological, and
innovative capabilities.

• We implement and maintain efficient management
systems that assure our business complies with our
governance platform and meets business objectives.

Risk Management

Stakeholder Engagement

• We determine the issues that can affect our ability to achieve
intended results, and plan accordingly to prevent undesired
effects.

• We build our competences to routinely act in a healthy,
safe, and environmentally-friendly manner, following high
quality standards.

• We investigate root causes for major incidents and instances
of non-conformance, and employ control measures to
eliminate their occurrence.

• We prioritize a healthy workplace environment to promote
psychological well-being and reduce illness.






• We openly collaborate with our employees, customers,
suppliers, and other stakeholders to create shared value.








• We monitor trends to continually improve our operations
and make decisions that are driven by data and based on
facts.



Compliance Assurance



Leadership Commitment

• We pursue innovative advances for our portfolio and for the
renewable energy sector.

• We strive to achieve maximum customer satisfaction by
engaging and continually improving our operations.

• We take a life-cycle approach to minimize our health, safety,
environment, and quality risks across our value chain to
deliver business value.

• We minimize environmental impacts of our activities,
products, and services by implementing substance
management and energy- and resource-efficiency
measures.





• We collaborate with suppliers and contractors to reach our
high ambitions for health, safety, environment, and quality.



Operational Excellence



Product Stewardship

Zamudio, Spain, August 2017



• We establish safe working conditions to prevent harm to
our employees and suppliers.
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CSR policy statement Visser & Smit Hanab
Visser & Smit Hanab designs, builds and maintains connections, networks and
installations for the transport of water and energy. In this sector we wish to position
ourselves as a sustainable partner. This intent is reinforced by our choice of projects
undertaken over the last years. Recently we have realised projects in the connection of wind parks,
district heating from residual heat, geothermal heating, abstraction of drinking water, desalination,
carbon storage sequestration and the use of industrial CO 2 in greenhouses. Next to our portfolio of
projects and innovations, we try to reduce the use of water and energy during the realization of our
projects. By doing so, we minimize our CO2 emissions and our impact on the environment. We do not
only care about the environment and future generations, but the care for our employees, hired
personnel and residents in the vicinity of our projects are a top priority today. For Visser & Smit Hanab,
Corporate Social Responsibility (CSR) is an important and integral part of our policy.
Biannually we report on our CO2 emissions, current energy trends and developments. As part of the
VolkerWessels concern our data is published in the annual sustainability report. As a part of this
process, all data is verified by KPMG business assurance. The different aspects of CSR that are part
of the VolkerWessels sustainability report -and the visions of Visser & Smit Hanab on these topics- are
listed below:
Health and safety: Safety is our highest priority. Together we work to create an environment in which
all of our colleagues can work safely on a daily basis. Health and wellbeing are a focal point in this
effort. We care equally for all of our employees, whether they are directly contracted by Visser & Smit
Hanab, subcontractors, or hired from third parties. We are an active participant in the VolkerWessels
WAVE Safety Program: We work safely or we do not work at all. We appeal to our employees’ safety
behaviour with a focus on the values ‘open’ and ‘respect’: I call others to account with respect to
unsafe conduct and safety and accept that I may be called to account for safety issues. WAVE has
been linked to the Visser & Smit Hanab safety campaign ‘Safe Together’, a campaign that targets but
is also led by middle management. An advisory board, also consisting of members from the works
council, board of directors and QHSE managers, determines the quarterly safety theme. Visser & Smit
Hanab is OHSAS 18001, VCA-P and ‘Safety Ladder’ (Veiligheidsladder) certified.
CO2 & energy: Our energy management system and CO2 reduction scheme are certified by the ‘CO2
reduction ladder’ (CO2-Bewust certificaat trede 5).We have maintained our position on the highest
level of this certification scheme since 2013 by focussing our efforts on reducing emissions where we
can truly make a difference. Audits have shown that the most material part of our emissions are
generated by the use of diesel fuel during the implementation phase of our projects. A large set of
measures was tried on site during the implementation a big project (> 1 year). The most successful
measures are now a standard practice and have been incorporated into our company policy in the
form of our energy management program. Next to the reduction of our own emissions, we partake in
several initiatives with suppliers, customers, (semi) governmental organizations and other
stakeholders to realise a substantial CO2 reduction in synergy with the entire supply chain. With
respect to ecology and biodiversity, Visser & Smit Hanab makes an effort to minimize or mitigate the
effects of our activities. Visser & Smit Hanab is ISO 14001 certified.
Natural resources: We are fully aware that natural resources are growing more scarce. Nonetheless
the selection of materials and other resources is a relatively new topic in our CSR policy. We were
used to building connections and installations according to the specifications handed to us by our
customer. Therefore, traditionally Visser & Smit Hanab has had little influence on the choice of
materials. Due to an increased awareness for CO2 reduction, during procurement for example, we
have been given the opportunity to promote the use more sustainable materials in mutual consultation.
The disposal of waste in separate waste streams has been common practice for decennia. Specific
CSR requirements with regards to the delivery of products or services are part of our general purchase
conditions and suppliers are inspected on compliance randomly. Integrity is an important aspect. For
more information please read our ‘SRP statement’ (MVI verklaring).
Employment opportunities: Unfortunately, employment opportunities in construction have declined
over the last years. The same holds true for Visser & Smit Hanab. We make an effort to maintain a
healthy number of openings for starters and offer traineeships in all available fields. While doing so we
pay special attention to individuals with a distance to the labour market. It is our aim to work with the
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best in their field. This means we try to bind our personnel with expertise and experience
and have active training programs. Every training plan is personal and every employee
has an annual interview with his or her manager. Additionally, a health campaign was
launched to keep employees vital. Periodical medical examinations by a company
physician are available for all personnel. Suitable alternative work is found for everyone
who experiences difficulties in performing their usual line of work.
Quality of Life: During all of our activities, customer satisfaction and Quality of Life are leading goals.
Not only do we want to give our client a top performance, but the wishes of the consumer and
residents in the vicinity of our projects are of the greatest importance to us in this respect. We aim to
perform our projects in mutual consultation and understanding with all stakeholders. We call this
stakeholder management. By implementing innovative solutions, environmentally friendly and silent
equipment and using trenchless technologies we want to relieve the environment where possible.
Additionally, we provide thorough information to all stakeholders. For any involved parties that
experience inconvenience due to unforeseen circumstances, a hotline is available for complaints. To
underline the social approach of our organisation and personnel, an increasing number of project is
being executed under certification of the “Aware Builders” (Bewuste Bouwers). This quality brand
underlines our ambitions with respect to safety, environment, social involvement and sociable relations
with our surroundings.
Together with our clients and employers we contribute to a sustainable society.

Visser & Smit Hanab
May 2015
H. Herremans
Director
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5. TenneT: www.tennet.eu/company/our-responsibility/tennet-and-csr/
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Bijlage 2: Zuiderzeewind Windpark Fryslân Project Health Safety and
Environmental Charter
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Bijlage 3: Overzicht vergunningen Windpark Fryslân
Een overzicht van het milieueffectrapport, de vergunningen en ontheffingen voor windpark Fryslân zijn te
vinden op de projectwebsite van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Hiervoor wordt verwezen naar de volgende link: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-fryslân
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