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Beleidsverklaring  
  

Deze emissiereductieverklaring is opgesteld door De Peinder B.V. te Hazerwoude-Dorp 
 
Het emissiereductiebeleid is erop gericht de emissies van onze bedrijfsactiviteiten te beheer-
sen en te beperken. Hiervoor is een concrete doelstelling geformuleerd. De doelstelling is om 
de CO2-uitstoot te reduceren met 2 á 3 % per jaar voor de komende 5 jaar ten opzichte van 
de genormaliseerde CO2-uitstoot op basis van de omzet in het basisjaar.  
 
In het Energie Management Actieplan (EnMP) worden subdoelstellingen genoemd die ons 
emissiereductiebeleid verder uitwerken. Door periodieke beoordeling zal de directie vaststel-
len of reductiedoelstellingen zijn gerealiseerd. Door het inzetten van de ‘Plan-Do-Check-Act’ 
methodiek zal worden gestreefd naar het continu verbeteren van ons Energie Management 
Systeem (EnMS). 
 
Mede door middel van deze verklaring worden het personeel, de personen die voor of na-
mens ons bedrijf werkzaam zijn, (potentiële) opdrachtgevers en andere belanghebbenden op 
de hoogte gebracht van de reductiedoelstellingen die de directie heeft vastgesteld voor het 
bedrijf en, indien van toepassing, voor de projecten waarop een CO2-gerelateerde gunnings-
voordeel is verkregen. 
  
Door de directie zullen toereikende middelen beschikbaar worden gesteld om de doelstellin-
gen te bereiken en om actief en aantoonbaar deel te nemen aan de aan ons bedrijf gerela-
teerde initiatieven op het gebied van CO2-reductie. 
 
Wij streven naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, 
om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groei-
ende bewustwording van de noodzaak tot CO2-reductie bij medewerkers, ketenpartners en 
overige belanghebbenden te realiseren. 
 
Door de directie is de heer C.P de Peinder aangewezen als CO2-functionaris. 
 
Deze verklaring is opgesteld en ondertekend door de directie van De Peinder B.V. 
 
 
Naam:   Dhr. C.P. de Peinder    Paraaf:   
 
                                                                    
 
 
 
Hazerswoude- Dorp, 09 Januari 2023 
 


