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Milieubeleid Suiker Unie Vierverlaten
Voor Suiker unie Vierverlaten vormt het centrale milieubeleid de basis van handelen. Daarbovenop
heeft zij een aantal uitgangspunten geformuleerd, belangrijk door de milieu- impact van het bedrijf en
de ligging in bebouwd gebied .
SUV wil overlast minimaliseren. Dat geldt op het vlak van m.n. geur, geluid, stof en verkeer. Bij
nieuwbouw, onderhoudswerkzaamheden en bedrijfsprocessen wordt structureel gekeken naar
mogelijke overlast en worden, zo goed als kan, tegenmaatregelen gedefinieerd en uitgevoerd.
Mede bepalend hierin is het milieubewustzijn van de medewerkers en SUV stimuleert deze.
SUV dient te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Continu wordt de compliance
(voldoen aan deze regelgeving) gemonitord en worden waar nodig acties opgestart.
SUV wil open en transparant communiceren met belangrijke partijen. Ze heeft regelmatig
overleg met m.n. lokale overheden, vertegenwoordigend orgaan VWH en de omwonenden.
Belangrijke wijzigingen als grote projecten en belangrijke bedrijfssituaties worden aangekondigd
via lokale media.
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Onze Missie
Wij willen de beste zijn in het optimaal en op duurzame wijze tot waarde brengen van alle componenten
van de suikerbiet ten behoeve van haar stakeholders. Dit houdt onder andere in dat er in de hele keten,
van de teelt van de suikerbieten tot en met de levering van onze producten aan de klanten, continu
aandacht is voor de impact van onze activiteiten op het milieu en omgeving. We spannen ons in om
emissies en de consumptie van grond- en hulpstoffen te verminderen en streven ernaar om een positieve
bijdrage te leveren aan een duurzame, prettige omgeving voor mens en natuur. We willen een bijdrage
leveren aan het vergroenen van de energievoorziening in Nederland en aan de realisatie van een meer
circulaire economie.

Doelen en activiteiten
We stellen onszelf doelen om onze milieu impact meetbaar te maken en de bereikte resultaten te kunnen
monitoren en willen voldoen aan de gestelde eisen vanuit Wet- en Regelgeving. We houden continue
rekening met de eisen en wensen van onze belangrijkste stakeholders en maatschappelijke uitdagingen,
zoals het tegengaan van klimaatverandering. Zo streven we naar het voorkomen van overlast voor onze
omgeving en werken we continu aan het verbeteren van onze milieuperformance zoals verlagen van
onze carbon footprint, onder andere door een zo laag mogelijk energieverbruik en de inzet van, (bij
voorkeur) zelf geproduceerde, duurzame energie.
Onze bietentelers telen op het hoogste niveau van de internationaal erkende standaarden van het
Sustainable Agriculture Initiative en dragen bij aan de lage carbon footprint van onze producten het
behoud van een gezonde bodem en biodiversiteit.
Met onze klanten onderzoeken we hoe we efficiënter, schoner en veiliger onze producten kunnen
leveren, onder andere door het inzetten van vrachtauto’s die rijden op het door onszelf geproduceerde
duurzame gas.
Onze suikerfabrieken behoren wereldwijd tot de meest energie efficiënte productielocaties. Om deze
koppositie te behouden hebben we continu aandacht voor het verder verlagen of verduurzamen van ons
energieverbruik en het minimaliseren van emissies.
Vrijwel alle stromen die onze processen verlaten krijgen een nuttige toepassing, waardoor afvalstromen
tot een minimum worden beperkt. Plantaardige reststromen, die niet hoogwaardig ingezet kunnen
worden, worden als grondstof gebruikt voor de productie van duurzaam gas. Suiker Unie is de grootste
producent van groen gas in Nederland en wil deze positie graag behouden.

Milieumanagement
Door middel van certificering van ons milieuzorgsysteem volgens de internationale norm ISO 14001 en
implementatie van de richtlijn ISO 26000 –Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen- geven we
invulling aan onze missie en beleid en wordt het ingebed in de keten en onze bedrijfsprocessen.
Als directie zijn we eindverantwoordelijk voor de uitvoering ervan en stellen we middelen beschikbaar om
dit te realiseren.
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