
 

 

ISO 14001 Milieubeleidsverklaring 

Granito Betonproducten produceert en levert een compleet assortiment van prefab beton 

producten, van trappen tot balkons en van kolommen tot raamkaders. Daarnaast produceert 

en levert Granito Betonproducten een compleet assortiment betonnen producten voor de 

inrichting van de buitenruimte, van zitbanken tot sierbollen, en van zandbak systemen tot 

design straat meubilair 

De productie en levering van de geprefabriceerde betonproducten vindt plaats op een 

kwalitatief hoogwaardige, milieuvriendelijke, veilige, duurzame en kosteneffectieve manier. 

Daarmee levert Granito Betonproducten een concrete bijdrage aan een betere leefbaarheid 

van de samenleving. 

Het milieubeleid richt zich op alle bedrijfsactiviteiten binnen Granito Betonproducten. Er 

wordt een milieuzorgsysteem onderhouden conform de norm ISO 14001. Dit 

milieuzorgsysteem zal jaarlijks worden bijgesteld en getoetst, zodat kan worden 

ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen en waar nodig zaken kunnen worden 

geoptimaliseerd en worden bijgesteld. 

Het zorgsysteem zal zodanig in de organisatie worden ingebed dat het een vast geheel vormt 

met de overige processen en systemen binnen de organisatie. Hiermee wil Granito 

Betonproducten tevens het milieubewustzijn bij al haar medewerkers vergroten. Granito 

Betonproducten geeft hiermee aan dat zij daadwerkelijk vorm willen geven aan haar 

verantwoordlijkheden voor een duurzame samenleving op het gebied van milieu.  

In het milieuzorgsystem zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 Voorzien in een gezonde werkomgeving voor onze medewerkers; 

 Voorkomen van milieu-incidenten t.a.v. bodem water en lucht; 

 Voorkomen van negatieve effecten voor de directe leefomgeving; 

 Voorkomen van verspilling van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen; 

 Het naleven en voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving; 

 Het vergroten van het milieubewustzijn bij onze medewerkers; 

 Reduceren van de CO2 emissie en energieverbruik; 

 Reduceren van afvalstromen; 

 

De directie verwacht van al haar medewerkers een actieve bijdrage met betrekking tot de 

zorg en ontlasting van het milieu. Hiervoor zal de directie van haar kant zorgdragen voor een 

goed opleidings- en kennisniveau van haar medewerkers om haar taken milieubewust te 

kunnen uitvoeren. Het milieubeleid zal op diverse manieren worden gecommuniceerd, 

zowel naar binnen, als naar buiten de organisatie. De directie heeft zich geconfirmeerd aan 

het continu verbeteren van dit milieubeleid.   
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