Milieubeleidsverklaring
Vitens wil ook de volgende generatie van voldoende en kwalitatief goed drinkwater voorzien. Daarom
focussen wij ons op een duurzame inzet van onze bronnen en infrastructuur.
Duurzame bronnen

Duurzame infrastructuur

Grondwater is onze bron. Dat is het meest duurzaam.

Het duurzaam inzetten van onze infrastructuur houdt ook

We halen het direct uit de natuur en het heeft de minste

in dat wij milieubelasting van onze bedrijfsvoering op de

zuiveringsinspanning nodig. Het is daarom belangrijk dat

omgeving proberen te voorkomen of te beperken.

de kwaliteit en beschikbaarheid van het grondwater
gewaarborgd blijft. Wij realiseren ons dat de betrokkenheid

Wij voldoen aan wettelijke- en andere eisen en stellen ons

van onze omgeving hierbij essentieel is.

hier proactief in op. Wij anticiperen tijdig op wijzigingen en
reageren wanneer dat gewenst is. Daarnaast willen wij een

Wij richten ons proactief op activiteiten van derden die een

bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering ten aanzien van

nadelige invloed kunnen hebben op onze waterbronnen.

het overheidstoezicht op onze productiebedrijven. Samen

Risico’s willen we zoveel mogelijk voorkomen en beperken.

met overheden werken we aan projecten die moeten leiden

We bereiden ons adequaat voor om tijdig te kunnen reageren

tot een efficiënte concerngerichte benadering van toezicht.

op mogelijke bedreigingen en calamiteiten.

Milieumanagement
In alle waterwingebieden worden landschappelijke en

Het milieubeleid geven we uitvoering met een management-

natuurwaarden in stand gehouden en ontwikkeld door

systeem dat is opgezet en gecertificeerd volgens

middel van een natuurvriendelijke inrichting en ecologisch

NEN-EN-ISO14001. Wij willen ons continu verbeteren.

beheer. Vitens gebruikt hierbij geen meststoffen en gewas-

Met een milieumanagementsysteem zijn we in staat om

beschermingsmiddelen. Terreinen die we in onderhoud en

dit te realiseren.

beheer hebben worden onderhouden volgens de Barometer
duurzaam terreinbeheer niveau goud. De bronnen passen

We hebben de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering in kaart

we waterhuishoudkundig en ruimtelijk zo goed mogelijk in

gebracht en geprioriteerd. De volgende milieuaspecten zijn

om schade te voorkomen of te beperken.

als ‘belangrijk’ bepaald en zullen met voorrang in ons milieubeleid worden aangepakt.

In de omgeving van kritische winningen zetten we in op
functiecombinaties gericht op schoon grondwater en extensief landgebruik. Daar waar mogelijk werken we samen

- Terugdringen van het energieverbruik door besparingsmaatregelen en inzet van duurzame energiebronnen.

met onze gebiedspartners om te werken aan robuuste en

- Terugdringen van het aantal CO2 equivalenten.

gedragen winningen. Op deze wijze creëren we waarde voor

- Adequate bodem beschermende voorzieningen en

onze omgeving en leveren we een bijdrage aan het vergroten
van de biodiversiteit.

maatregelen.
- Het voorkomen, verminderen en hergebruik van
afvalstoffen.
- Verduurzamen van reststoffen (stoffen die primair uit
het waterproductieproces vrijkomen) door deze volledig
als grondstof een hoogwaardige herbestemming te geven.

www.vitens.nl

Wij werken bij voorkeur samen met externe partijen (leveranciers en aannemers) die duurzaam ondernemen in hun bedrijfsvoering hebben geïmplementeerd. Daarnaast ondersteunen
wij energie efficiënt ontwerpen en inkoop van energie-efficiënte
producten en diensten. Op deze wijze zijn we in staat om
gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het behalen van de
milieudoelstellingen.

Transparantie
Wij rapporteren onze milieuprestaties in het jaarverslag en
laten deze toetsen op betrouwbaarheid. Het jaarverslag wordt
voor iedereen beschikbaar gesteld op onze internetpagina.
Daarnaast communiceren in allerlei vormen, zowel intern als
extern, over onze milieuprestaties.

Inzet organisatie en middelen
De uitvoering van het milieubeleid vergt inzet van de
organisatie. Van de medewerkers wordt een actieve bijdrage
verwacht bij het realiseren van de doelstellingen. Vitens
zal van haar kant zorg dragen voor de middelen en het
kennisniveau dat nodig is om taken op een milieuverantwoorde wijze uit te voeren.
Deze milieubeleidsverklaring is een openbaar document
en beschikbaar voor alle belanghebbenden.

www.vitens.nl
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