Valkenjachtstraat 25
5042 WH Tilburg
Postbus 1210
5004 BE Tilburg

013 466 65 65
info@groels.nl
www.groels.nl

IBAN NL74 RABO 0171 2020 74
BIC RABONL2U
BTW NL0096.71.055.B.01
KvK Tilburg 18030836

MILIEUBELEIDSVERKLARING

Drukkerij Groels is een grafisch bedrijf dat zich met name bezighoudt met het produceren van gedrukte media.
Zorg voor het milieu is een maatschappelijke 'must' om onze omgeving leefbaar te houden, nu en in de toekomst.
De directie van Drukkerij Groels is zich ervan bewust dat haar bedrijfsactiviteiten risico's voor het milieu met
zich meebrengt. Wij als bedrijf streven er dan ook naar om ons productieproces zo 'schoon’ mogelijk te laten
verlopen en zullen ons daartoe dan ook inspannen.
Drukkerij Groels wil dit realiseren door het invoeren en handhaven van het ISO 14001 Grafimedia
Milieuzorgsysteem, dat voldoet aan de auditcriteria van de Stichting Certificatie Grafimedia branche. De directie
zal hiervoor voldoende menskracht, tijd en middelen vrijmaken om dit doel te bereiken.
De milieudoelen die wij ten behoeve van een beter ‘milieu’ continu willen nastreven zijn:
•
het naleven van alle relevante wettelijke milieuvoorschriften, met name de Wet Milieubeheer en de
Milieubeleidsovereenkomst Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen;
•
het streven naar een open relatie met externe belanghebbenden (m.n. de locale overheid, omwonenden,
omliggende bedrijven en leveranciers);
•
zorgdragen voor een preventieve bronaanpak in plaats van een curatieve milieubescherming achteraf
(inkopen van minder milieubelastende hulpstoffen; vermindering van het verbruik van grond- en
hulpstoffen, daar waar mogelijk toepassen van minder milieubelastende technieken, het beperken van de
hoeveelheid gevaarlijk- en bedrijfsafval);
•
beperking van het energieverbruik, conform de energiereductiemaatregelen van de milieubeleidsovereenkomst (factsheet Energie);
invoering van een milieumonitoringssysteem ten behoeve van het vaststellen van de behaalde
•
milieuprestaties.
Om de kwaliteit van ons milieuzorgsysteem te handhaven zullen wij met regelmaat interne controles uitvoeren,
naar de mate van milieubewust werken (praktijkcontroles), de mate van naleving van wet- en regelgeving
(juridische controles) en controles naar de werking van het milieuzorgsysteem (systeem-controles). Aan de hand
van de resultaten uit deze controles zal de directie bekijken in hoeverre het milieubeleid in praktijk wordt
nageleefd. Bij eventuele tekortkomingen zal de directie de nodige corrigerende acties (laten) doorvoeren, ten
einde de kwaliteit van het milieuzorgsysteem op niveau te houden. Daarnaast zal de directie beoordelen in
hoeverre er nieuwe verbeterdoelen gesteld kunnen worden, die er toe moeten leiden dat er continu aan de
verbetering van ons milieuzorgsysteem wordt gewerkt.
Een goed werkend milieuzorgsysteem kan echter alleen worden bereikt met een positieve inbreng van iedereen
binnen deze organisatie. Het is dan ook van groot belang dat elk personeelslid zijn of haar 'steentje' bijdraagt aan
de realisatie en handhaving van het milieuzorgsysteem.
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Groels is gecertificeerd partner van KVGO, duurzaam inkoop en ISO 14001

