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Energie- en emissiebeleid 
De verantwoordelijkheden en het belang op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zijn integraal 
onderdeel van de bedrijfsvoering van VR Zandreiniging.  
VR Zandreiniging streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten en haar CO2-uitstoot te verminderen.  
Daarom zet VR Zandreiniging zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en 
uitvoeren van werkzaamheden. We kijken hierbij naar hoe we in onze kantoren werken en hoe we projecten 
uitvoeren. 
 
Ons energie- en emissiebeleid is gericht op het zo optimaal inzetten van onze machines en andere 
bedrijfsmiddelen zodat we ons werk kunnen doen met een zo laag mogelijk energieverbruik. Wij streven naar 
een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons 
emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de medewerkers op de te reduceren emissies 
van onze activiteiten te realiseren. 
 
Om dit beleid duidelijk aantoonbaar te maken heeft VR Zandreiniging gekozen voor de ISO 9001, ISO 
14001, VCA** en de CO2 prestatieladder. 
 
Het managementsysteem CO2-Prestatieladder is gericht op het in kaart brengen van de CO2-emissies en 
het op basis daarvan verminderen van deze emissies. Naderhand vindt een onafhankelijke toetsing plaats 
van dit managementsysteem door een certificerende instantie.  
 
In de praktijk wordt het energie- en emissiebeleid nageleefd door: 

▪ Het registreren van het energieverbruik;  
▪ Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie worden beoordeeld 

en herzien (directiebeoordeling);  
▪ Inzetten van reductiemaatregelen die het energieverbruik van processen en werkzaamheden 

kunnen verlagen. 
▪ Het inspelen op aanzienlijke energieverbruik gebieden door op zowel organisatorisch maatregelen 

als tijdens de uitvoering; 
▪ Aanschaf of renovatie van voertuigen, apparatuur, materialen en gebouwen welke bijdragen aan 

CO2-reductie;  
▪ Uitbreiden inzet en gebruik van elektrisch materieel. 
▪ Overstappen op Nederlandse groene stroom door middel van GvO’s en/of zonnepanelen. 
▪ Het organiseren van toolboxmeetings voor medewerkers in het kader van bewustwording, motivatie 

en CO2-reductie; 
▪ Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen welke kunnen bijdragen aan de 

vermindering van het energieverbruik 
 
Onze kwantitatieve doelstellingen en maatregelen voor het verminderen van onze CO2-emissies zijn 
benoemd in het document CO2-reductieplan en voortgang. Elk half jaar publiceren wij op onze website een 
update over de voortgang. 
De directie bewaakt de voortgang en de resultaten van dit proces en zal waar nodig bijsturen om de 
doelstelling te behalen.  
 
VR Zandreiniging zal de relevante wet en overige eisen van de autoriteiten op het gebied van energie en 
andere bepalingen naleven. Deze beleidsverklaring is voor iedereen beschikbaar via onze website, en wordt 
jaarlijks door de directie beoordeeld en zo nodig aangepast. 
VR Zandreiniging verwelkomt alle steun, zodat we van elkaar kunnen leren, gezamenlijk energie kunnen 
besparen en kunnen bijdragen aan een beter milieu. 
 
Door de directie is Davy van Rhee aangewezen als CO2-coördinator. 
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