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Milieu en veiligheidsbeleidsverklaring  van plant Nive Nunspeet 

  

Onderstaande milieu- en veiligheidsbeleidsverklaring van Nive Nunspeet heeft betrekking op de inrichting 

zoals omschreven in de omgevingsvergunning.  

  

Nive Nunspeet is een productie locatie van de Interovo Egg Group BV, onderdeel van het concern Interovo 

Egg BV. De hoofdlijnen van het beleid worden bepaald door Interovo Egg BV. Deze zijn beschreven in GEN-

CO-002 (Corporate Social Responsibility and Environmental Policy) 

 

Nive legt zich de volgende verplichtingen op:  

• Integratie van milieu- en veiligheidsprincipes, programma en methoden in iedere bedrijfsactiviteit; 

• Streven naar het continu verbeteren van de milieu- en veiligheidsprestaties; 

• Voldoen aan lokale wetgeving op milieu en veiligheidsgebied;  

• Indien afwezig maar nodig legt Nive zichzelf interne eisen op en past die toe;  

• Leveren en communiceren van informatie en het verzorgen van training om intern en extern begrip 

te kweken met betrekking de plicht om te werken aan een beter milieu en een betere veiligheid.  

  

Nive Nunspeet is gehouden het milieu- en veiligheidsbeleid van Interovo Egg B.V. te implementeren.  Nive 

Nunspeet is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van milieuzorg en 

persoonlijke veiligheid en heeft zich verplicht een eigen bedrijfszorgsysteem -gekoppeld aan de 

Omgevingsvergunning en de vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewater op te zetten en te 

onderhouden. 

Volgend beleid wordt hierbij nagestreefd:   

• Naleving van de milieu en veiligheidsvergunningen en de wettelijke voorschriften; 

• Verantwoordelijk en efficiënt gebruik van grondstoffen, water en energie; 

• Verantwoorde veilige omgang met mensen en middelen; 

• Voldoen aan de Arbo-wet en wet en regelgeving;   

• Minimaliseren van het gebruik van milieubelastende stoffen en het naleven van de 

veiligheidsnormen van deze stoffen;   

• Naleven van normen ter voorkoming van hinder voor de omgeving.  

  

Zorg voor een juiste voorlichting betreffende de milieutaken, veiligheidstaken en de verplichtingen van de 

onderneming naar de medewerkers:  

• Interne controle of aan de voorschriften wordt voldaan: daarmee wordt een beheerste situatie 

geborgd;  

• Streven naar het continu verbeteren van de efficiency van de productiefaciliteiten;   

• Verminderen van afvalstromen en emissies, zoveel als mogelijk hergebruik van afvalstromen en 

afvoeren van niet recyclebare stoffen op een milieuvriendelijke manier;  

• Het voldoen aan de geur en geluid eis om zo geen klachten te ontvangen omtrent geur en geluid; 

• Uitvoeren van interne audits om de fabrieksprestaties te meten en te toetsen of deze voldoen aan 

de geldende wetgeving en aan de Interovo-standaarden;  

• Onderzoek van milieu- en veiligheidsincidenten en het nemen van afdoende corrigerende 

maatregelen;   

• Vergelijken van resultaten met de doelstellingen en het opstellen van uitdagende doelstellingen; 

• Het uitwisselen van informatie over best beschikbare technieken binnen de Interovo-group om 

zodoende de hele groep op een hoger niveau te brengen;  

• Milieu- en veiligheidsaspecten vormen belangrijke overwegingen bij procesontwikkeling en 

investeringsprojecten;  
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• Beheersing van alle milieu- en veiligheidsaspecten; 

•  Zorg voor een juiste voorlichting over milieutaken, veiligheidstaken en de verplichtingen van de 

onderneming naar haar medewerkers.  
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