Milieubeleid

Milieubeleid
Het behoud van onze natuurlijke omgeving en de levensbasis van toekomstige generaties, het veiligstellen
van de werkplekken en de voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden zijn voor de firma
GANTNER bijzonder belangrijk. Ons bedrijf zet zich in voor de praktische bescherming van het milieu. De
bijbehorende doelstellingen worden gezamenlijk op elk operationeel niveau gerealiseerd. Wij zijn ervan
overtuigd dat een actief milieubeleid bijdraagt aan de versterking van onze economische situatie. Door ons
managementsysteem voortdurend te verbeteren, willen we op de lange termijn de impact van onze
activiteiten op het milieu tot een minimum beperken.
Milieudoelstellingen
Het naleven van milieurelevante wettelijke voorschriften is voor ons vanzelfsprekend en wordt ook regelmatig
gecontroleerd en beoordeeld. Bovendien verbeteren we voortdurend de milieu-impact van onze
productieprocessen en producten, van planning tot verwijdering.
Grondstoffen, energie, water en andere goederen worden zo zuinig en doelgericht mogelijk gebruikt.
Onze medewerkers worden op het gebied van milieu gemotiveerd door trainingen en regelmatige informatie
over milieubewust handelen.
Wij werken in alle openheid samen met onze contractanten en de autoriteiten over alle milieukwesties. Voor
milieukritieke activiteiten en procedures die volgens de stand van de techniek niet kunnen worden
voorkomen, zijn zowel noodplannen opgesteld als noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen
genomen om het door ongevallen veroorzaakte vrijkomen van stoffen of energie te voorkomen. Er zijn
voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat contractanten die op het terrein werken dezelfde
milieuvoorschriften hanteren als onze organisatie.
Bij nieuwe investeringen wordt de best beschikbare technologie aan de hand van de inkoopcriteria van de
firma GANTNER geselecteerd. De doeltreffendheid van ons milieubeleid en milieubeheersysteem is
voortdurend gewaarborgd en wordt regelmatig gecontroleerd door interne en externe audits.
Doelstellingen en specifieke doelstellingen
De milieudoelstellingen en specifieke doelstellingen worden meetbaar vastgesteld en gedocumenteerd en
toegespitst op afdelingsniveau.
De milieudoelstellingen zijn in overeenstemming met het milieubeleid en bevatten de verplichting om
milieubelasting te voorkomen en de milieuprestaties van de organisatie voortdurend te verbeteren.
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