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Avebe Foxhol

Avebe Foxhol is een prod uctielocatie van Cooperatie AVE BE U.A. Het algemene beleid van Avebe,
zoals beschreven in de strategie 'Binden en Bouwen', is uitgewerkt in Iokaal milieubeleid. Met het
milieubeleid geven we ook verdere invulling aan het locatie convenant over veiligheid, gezondheid,
milieu en energie.
De missie van Avebe Foxhol is het produceren van zetmeelderivaten van hoge kwaliteit met zo mm
mogelijk impact op het milieu en zo min mogelijk uitputting van natuurlijke hulpbronnen.
Alle menselijke activiteit heeft invloed op het lokale milieu. Dit geldt ook voor de activiteiten van
Avebe Foxhol. We moeten voldoen aan de wettelijke eisen die aan onze activiteiten worden gesteld.
Daarnaast bepalen we of stakeholders aanvullende eisen stellen waaraan we verkiezen te voldoen.
Avebe Foxhol streeft naar het continu verbeteren van haar milieu prestaties, inclusief het voorkomen
van verontreiniging en het beschermen van het milieu. We identificeren de milieuaspecten van de
locatie en brengen de risico's en kansen in kaart. We stellen meerjaarplannen op, monitoren de
uitvoering en rapporteren daarover en sturen waar nodig onze doelstellingen bij. Op deze manier
draagt Avebe Foxhol bij aan een duurzame maatschappij en duurzame ontwikkeling.
Vanuit dit beleid worden milieu-ambities geformuleerd voor verschillende milieuthema's:
We streven ernaar om zo efficient mogelijk om te gaan met water.
We streven ernaar om energie-efficiente en duurzame technologieen en processen te
onderzoeken, te bevorderen en toe te passen.
We passen een proactieve benadering toe ten aanzien van de sanerings-verplichting voor
de bodemverontreiniging op de locatie.
We onderzoeken initiatieven, dan wel bevorderen processen om het ontstaan van
reststromen te voorkomen, dan wel reststromen weer als grondstof in de keten in te zetten.
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Het management van de locatie zal sturing geven aan het milieubeleid en er voor zorgen dat
medewerkers op elk niveau begrijpen wat van hen wordt verwacht. Het management zorgt voor de
nodige opleiding en middelen voor haar medewerkers. Elke medewerker en contractor is op zijn of
haar niveau bekend met het milieubeleid en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid of de
milieu risico's zo veel mogelijk te beperken en te beheersen.
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