
 

 

 

 

 

 

Nedri Spanstaal BV  

Groot Egtenrayseweg 13 

5928 PA Venlo 

 

Milieubeleidsverklaring  

 

Continu verbeteren 

Nedri Spanstaal ziet  milieubeleid -evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en 

welzijn- als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Dit beleid is  gericht 

op continue verbetering van de bedrijfsmilieuprestatie.  

Hierbij zal Nedri Spanstaal zich inspannen om milieueffecten zoveel mogelijk te 

voorkomen dan wel te beperken.  

 

Wet- en regelgeving 

Nedri Spanstaal verbindt zich tot naleving van de geldende wet- en regelgeving op het 

gebied van milieu en gaat, waar dat redelijkerwijs mogelijk is, verder dan de wettelijke 

plicht.  Zo tracht Nedri een rol te spelen in het overheidsbeleid om de gasproductie in 

Groningen te reduceren door de mogelijkheden te onderzoeken van een overgang naar 

(meer) duurzame energie, dan wel van een transitie naar een ander gassoort. 

Milieumaatregelen die tevens een positief effect teweeg brengen op gebieden als 

veiligheid, gezondheid, welzijn, productkwaliteit en efficiency, zullen prioriteit krijgen. 

Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten zijn bepaald waarmee 

aantoonbaar kan worden gemaakt dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. 

 

Verminderen en/of voorkomen van de milieubelasting 

Bedrijfsactiviteiten van Nedri Spanstaal hebben invloed op het milieu. Getracht wordt om 

de effecten zo klein mogelijk te houden door het nemen van preventieve en correctieve 

maatregelen. Concrete acties als gescheiden afval verzamelen en hergebruik 

verpakkingen, worden doorgevoerd. 

 

Milieumanagementsysteem 

Om concreet en doelgericht uitvoering te geven aan dit milieubeleid, wordt gewerkt  

volgens een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 

14001. De directie van Nedri stelt zich eindverantwoordelijk voor de uitvoering van dit 

beleid. Binnen de organisatie wordt gezorgd voor de vereiste voorlichting aan 

medewerkers. Deelname aan noodzakelijke opleidingen wordt ondersteund en 

aangemoedigd. De medewerkers van Nedri Spanstaal zijn geïnformeerd over -en 

ondersteunen dit milieubeleid. Zij zijn zich bewust van het belang van de realisatie van 

dit beleid.  

 

Deze milieubeleidsverklaring is een openbaar document en is beschikbaar voor 

belanghebbenden. 

 

 

 

Venlo, Juli 2018  


