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Northland Power beoordeelt jaarlijks de prestaties en afspraken op milieugebied en herziet de 
milieubeleidsverklaring van de onderneming. Omdat ons milieubeheer afhankelijk is van de deelname van iedereen, 
wordt dit milieubeleid medegedeeld aan alle werknemers. 

Northland Power is een leider in de ontwikkeling van milieuvriendelijke energievoorzieningen en zal de schone, 
efficiënte opwekking van elektriciteit blijven promoten. Northland Power zet zich in voor de bescherming van het 
milieu en de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers en het publiek. 

Het milieubeleid van Northland Power heeft als doel om: 

• alle aspecten van zijn werkzaamheden op een verantwoorde manier te beheren zodat aan zijn 
milieuverplichtingen wordt voldaan; 

• de geldende milieuwetgeving na te leven in het ontwerp, bouw en exploitatie van zijn voorzieningen; 

• te zorgen dat alle medewerkers zich houden aan de geldende milieunormen en te zorgen voor de nodige 
opleiding en feedback; 

• bij het ontbreken van wetgeving, kostenefficiënte beste beheerpraktijken in te voeren om het milieu te 
beschermen en om risico's tot een minimum te beperken; 

• periodiek milieuaudits en zelfcontroleprogramma's uit te voeren om te controleren of de wet- en 
regelgeving van de overheid wordt nageleefd en ook om het milieubeheersysteem van Northland Power 
te verbeteren; 

• overheidsinstanties en het publiek op de hoogte te houden van de milieuprestaties van de voorzieningen 
van Northland; 

• aannemers te selecteren die zich inzetten voor de naleving van de geldende milieuwetgeving en om ze 
op de hoogte te stellen van dit beleid en ook om hun prestaties te volgen en te controleren. 

• steun te bieden aan wereldwijde inspanningen voor duurzaamheid en de ontwikkeling van infrastructuren voor 
energie uit hernieuwbare bronnen. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om de geldende milieuwetgeving en dit beleid na te leven. 

Mike Crawley 
President en Chief Executive Officer 
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