
Avebe Foxhol is een productielocatie van Coöperatie AVEBE U.A.. Het algemene beleid 
van Avebe, zoals beschreven in de strategie ‘Binden en Bouwen 2.0’, is uitgewerkt in lokaal 
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 min 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 
milieuprestaties, 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 efficiënt mogelijk om te gaan met water.
- We streven ernaar om energie-efficiënte en duurzame technologieën 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.

- We streven naar ontwikkeling van groene chemie.
 

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 milieurisico’s zo veel mogelijk te beperken en te beheersen.
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Avebe Foxhol is a production site of Coöperatie AVEBE U.A.. The general policy of Avebe, as 
described in the strategy ‘Binding and Building 2.0’, is expanded with a local environmental 
policy. The environmental policy also defines the site covenant on safety, health, environment 
and energy further.

The mission of Avebe Foxhol is to produce starch derivatives of high quality with as little impact 
on the environment as possible and as little exhaustion of natural resources as possible.

All human activity influences the local environment. This applies to the activities of Avebe 
Foxhol as well. We have to meet all legal requirements that apply to our activities. Furthermore, 
we will assess whether stakeholders have additional requirements which we choose to meet. 
Avebe Foxhol aims to continuously improve her environmental performance, including the 
prevention of pollution and the protection of the environment. We identify environmental 
aspects of the site and assess risks and opportunities. We determine multiyear plans, monitor 
and report on the performance and adjust our goals when necessary. By doing so, Avebe 
Foxhol contributes to a sustainable society and sustainable development.

Based on our policy, environmental-ambitions are determined for several themes:
- We aim to use water as efficiently as possible
- We aim to research, improve and use energy-efficient and sustainable technologies and 

processes
- We take on a pro-active approach to the required sanitation of the soil pollution at the 

site. 
- We will explore initiatives, or improve processes to prevent the forming of waste and 

residues, or use residues as raw materials in the production chain.
- We strive for the development of green chemistry.

The management of the site will give direction to the environmental policy and will make sure 
employees at every level understand what is required of them. The management will provide 
necessary education, training and resources for her employees. Every employee and contractor 
is familiar with the environmental policy at his or her level and takes his or her responsibility to 
reduce and manage environmental risks.
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