Milieu

Beleid

Deze milieubeleidsverklaring is van toepassing op geheel EPZ, exclusief de sector Conventional Operations.
De sector Conventional Operations heeft haar eigen milieubeleid en milieuzorgsysteem.

l

EPZ produceert elektriciteit met de kerncentrale
met een concurrerend kostprijsniveau en gedraagt
zich op maatschappelijk verantwoorde wijze;

l

EPZ werkt voortdurend aan het verbeteren
van de veiligheid, de beschikbaarheid en de
bedrijfszekerheid van de kerncentrale. Daarbij zijn
de bescherming van het milieu, het beperken van
de milieurisico’s, het zoveel mogelijk voorkomen
van milieubelasting en het voldoen aan wet- en
regelgeving belangrijke uitgangspunten;

het verlagen van de milieubelasting door zo
		 weinig mogelijk afval te produceren.
l

l te streven naar een zo hoog mogelijk conversie		 rendement van de kerncentrale en een zo laag
		 mogelijk eigen energie- en waterverbruik.
l open en transparant verantwoording af te leggen
		 aan klanten, medewerkers en omgeving.

Om doelgericht uitvoering te geven aan dit
milieubeleid wordt gewerkt volgens een integraal
managementsysteem gebaseerd op de internationale
normen en gericht op het voortdurend verbeteren
van de milieuprestaties.

l

Dit milieubeleid heeft een hoge prioriteit en
wordt met dezelfde inzet nagestreefd als andere
ondernemingsdoelstellingen;

l

Om zorgvuldig met de wereldgrondstoffenvoorraden om te gaan, wordt gewerkt met een
gedifferentieerd pakket aan splijtstoffen;

l

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
zal EPZ op zo milieuvriendelijk mogelijke wijze
elektriciteit produceren door:

EPZ communiceert over de milieuprestaties met de
externe stakeholders middels het milieujaarverslag,
het jaarverslag EPZ en de website;

l

EPZ beseft dat bepaalde doelen verwezenlijkt
moeten worden in samenwerking met andere
partijen en is er van overtuigd dat in goed overleg
verbeteringen mogelijk zijn.

l

l

		
		
		
		
		

de emissies van chemische en radioactieve
stoffen en de stralingsniveaus zo laag mogelijk
te houden, ruim onder de vergunningseisen,
door het toepassen van ‘best-beschikbaretechnieken’, op voorwaarde dat deze verdere
optimalisaties kosteneffectief zijn.
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Directie, medewerkers van EPZ en medewerkers van (onder)aannemers zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering van dit milieubeleid. Zij leveren hun bijdrage, helpen elkaar hierin,
spreken elkaar aan en voorkomen of lossen omstandigheden op die de uitvoering
van dit beleid tegenwerken of verstoren.
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