Milieubeleidsverklaring

Directie en management van De Groot Vroomshoop Groep BV
voeren het volgende milieubeleid:
Missie

De Groot Vroomshoop Groep BV streeft naar een organisatie van professionals die op een
voor het milieu verantwoorde wijze aan de wensen van de klant en de maatschappij voldoet
door middel van doordachte concepten met kwalitatief betrouwbare producten en diensten.
Om dat te bereiken is milieuzorg bij De Groot Vroomshoop Groep BV gericht op preventie
van de milieubelasting en verbetering van de milieuprestaties. Naleving van wet- en
regelgeving op milieugebied en het onderhouden van het Milieu Aspecten Register zijn
daarbij als minimum een belangrijk uitgangspunt. Door onze werkwijze, zowel intern als op
klantlocatie, willen wij dat het niveau van de bewustwording voor de milieuzorg voortdurend
wordt verbeterd en continue de aandacht heeft bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen.
Daarbij willen wij onze opdrachtgevers, medewerkers, omgeving en het bevoegd gezag
aangeven dat wij als organisatie een goede en correcte bijdragen willen leveren aan een
leefbare omgeving, waarin de milieuzorg onmisbaar is.

Methode

Milieu is een integraal aspect van de bedrijfsvoering en waarvoor het lijnmanagement
zorgdraagt. De TQM manager ondersteunt en coördineert de milieuzorg. De nadruk ligt
daarbij meer op preventie van milieubelasting dan op sanering. Milieumaatregelen volgens de
stand der techniek worden toegepast wanneer deze bedrijfseconomisch haalbaar zijn. Door
middel van procesbeheersing en procesverbetering wordt er voortdurend gestreefd naar
reductie van afval en uitval.

Mensen
&
Middelen

De directie en het lijnmanagement zorgen voor draagvlak bij de medewerkers en beslissen
over de inzet van middelen. Medewerkers worden via de aanwezige communicatiekanalen
voorgelicht over de ontwikkelingen rond milieuzorg bij De Groot Vroomshoop Groep BV.
Waar nodig worden gerichte voorlichting en opleiding georganiseerd voor medewerkers.

Model

De bedrijfsvoering binnen De Groot Vroomshoop Groep BV vindt plaats volgens het ISO
14001 systeem. Documentatie met betrekking tot milieuzorg wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij en ingepast in de (documentatie van de) lijnorganisatie.















Milieubeleidsuitgangspunten zijn:
het nakomen van wettelijke eisen en het anticiperen op komende wet- en regelgeving;
het voldoen aan de norm ISO 14001;
het continu verbeteren van het milieu en het managementsysteem binnen de organisatie;
het voortdurend streven naar verbetering op het gebied van milieu en hiervoor tijd, geld en
middelen beschikbaar te stellen;
het stellen van prioriteiten ten aanzien van milieu;
het waarborgen van voldoende kwaliteit en zorg om het milieu bij leveranciers en
onderaannemers;
het betrachten van “maatschappelijke zorgvuldigheid”, d.w.z. de zorg met betrekking tot het
voorkomen en beperken van gevaar, schade of overlast op het gebied van lucht-, water- en
bodemverontreiniging, afval en hinder;
het onderhouden van een goede relatie met de omgeving en instanties door het beperken van
hinder en het zorgvuldig afhandelen van klachten.
Speerpunten bij de realisatie van het beleid vormen:
Continue aandacht voor energiebesparing;
Stabiliseren en waar mogelijk terugdringen van de afvalproductie en met nadruk hergebruik
van afval stimuleren door strak gescheiden afvalinzamelingen;
Voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging;
Voorkomen van milieucalamiteiten in het naast liggende kanaal en sloten en bij opdrachtgevers.
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