Beleidsverklaring
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ln deze beleidsverklaring wordt energie en CO2 reductie onderschreven door C.J.F. van der Kleij en
R.G. van der Kleij Holding (Kleywegen groep).
Het reductiebeleid is er op gericht op de energie en CO2-uitstoot te reduceren. Dit gebeurt door het
nemen van reductiemaatregelen. Deze reductiemaatregelen zijn in het reductiebeleid opgenomen
gerekend vanaf het referentiejaar 20L5. De energie en CO2-uitstoot worden periodiek bijgehouden.
De algemene doelstelling is het reduceren van de energie en CO2-uitstoor met 5% voor zowel scop
als 2 emissies eind 2017 t.o.v. het basisjaar 2015. Door periodieke beoordeling zal de directie
vaststellen of de reductie gerealiseerd is. Door het inzetten van stuurcyclus "Plan-Do-Check-Act"
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wordt gestreefd naar het continu verbeteren van ons energiemanagementsysteem.
De interne en externe doelgroepen worden middels deze beleidsverklaring en bijbehorende stukken
van de CO2 Prestatieladder op de hoogte gebracht van de ambities van de Kleywegen groep op het
gebied van energie en CO2-reductie. Als projecten onder gunning van de CO2-Prestatieladder tot
stand komen dan wordt daar specifiek aandacht aan besteed.

Door de directie worden naar gelang de middelen ter beschikking gesteld om de doelstellingen te
bereiken en tevens om actief deel te namen aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie.
Er is gestart met niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Dit houden wij de komende tijd op peil. De

stuurcyclus is ook opgenomen in ons communicatieplan. Vanuit daar wordt bekeken om verder te
stijgen op de ladder.
Als eerste aanspreekpunt is Lisette Brekelmans binnen de organisatie aangewezen. Samen met Ad
Groothedde (Facility manager/KAM coördinator) en Ronald van der Kleij (hoofd materieel/directielid)

vormen zij de werkgroep. De werkgroep is van belang voor de implementatie van de CO2Prestatieladder.

Dhr. J.C.F. van der Kle

Dhr. R.G. van der Klei

Woerden, mei2016
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