
Milieubeleidsverklaring RIVM

Missie
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschermt en bevordert met kennis en
kunde de gezondheid van de burgers en hun leefomgeving.

Doelen
Het RIVM is de betrouwbare adviseur binnen de overheid die bestuur en samenleving -gevraagd en
ongevraagd- met raad en daad terzijde staat in het streven naar een gezonde bevolking in een
gezonde leefomgeving. Nu en in de toekomst.
Het RIVM dient het publieke belang:

• op een integere wijze en met kennis van zaken over gezondheid en leefmilieu;
• door samen met partners risico’s te signaleren, evalueren en aan te pakken;
• door kennis te delen met nationale en internationale instanties;
• door het coördineren van de uitvoering van nationale vaccinatie- en preventieprogramm&s.

Het RIVM is onderdeel van de Rijksoverheid en realiseert zijn missie op een herkenbare, eenvoudige
en toegankelijke wijze. Deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk zijn onze kernwaarden.

Kerntaken
Om zijn missie te realiseren:

• ontwikkelt, integreert en onderhoudt het RIVM kennis en expertise samen met partners en
leert het RIVM van instituten en overheden in andere landen en van het bedrijfsleven;

• verricht het RIVM onderzoek gericht op de ondersteuning van beleid en uitoefening van
toezicht van de volksgezondheid en het leefmilieu;

• maakt het RIVM zijn kennis beschikbaar en toepasbaar voor zijn opdrachtgevers en andere
gebruikers in binnen- en buitenland;

• voert het RIVM wettelijke taken uit;
• signaleert en rapporteert het RIVM trends in de publieke gezondheid en het leefmilieu;
• treedt het RIVM op tijdens calamiteiten met kennis, middelen en menskracht;
• voert het RIVM regie op preventie, interventie, nazorg en kennis;
• faciliteert en coördineert het RIVM netwerken van professionals en uitvoeringsorganisaties;
• neemt het RIVM de uitvoering van tijdelijke taken ter hand die op een later moment door

anderen uitgevoerd kunnen worden.

Zorg voor het milieu
In lijn met bovengenoemde missie, doelen en kerntaken houdt dit natuurlijk ook in dat het RIVM
voor zijn werkzaamheden de zorg voor het milieu hoog in het vaandel heeft. De Directieraad geeft
daadwerkelijk vorm aan haar verantwoordelijkheden voor mens en milieu en aan een duurzame
samenleving in algemene zin.

Uitgangspunt is dat het RIVM voldoet aan alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving. Het
RIVM verplicht zich daarnaast tot êen continue verbetering van de milieuprestatie, door de belasting
van het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. De zorg voor het milieu maakt daartoe integraal
onderdeel uit van de bedrijfsvoering en de bedrijfsstrategie. Om dit te realiseren onderhoudt het
RIVM een milieuzorgsysteem conform de norm 150 14001.

Bij apparatuurgebruik streeft het RIVM een maximaal milieurendement na. Ook past het de best
beschikbare technieken toe.
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Duurzaam RIVM op Utrecht Science Park
In 2021 verhuist het RIVM van het huidige Utrecht Science Park (USP) in Bilthoven naar een nieuw
bedrijfspand op het Utrecht Science Park in Utrecht. Het gebouw voldoet aan hoge
duurzaamheidskenmerken, voor het gebouw en de exploitatie ervan. Op deze manier wil het RIVM
een voorbeeldfunctie bekleden op het gebied van duurzaam bouwen en een duurzame exploitatie.
Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities die centraal staan in het werk van het RIVM.
De duurzaamheidskenmerken worden beoordeeld met de BREEAM-methode (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method). Dit is een beoordelingsmethode om te bepalen
in welke mate gebouwen duurzaam zijn. Speciaal voor dit project is de BREEAM-methode uitgebreid
met een laboratoriummodule. Laboratoria verbruiken veel energie, doordat er veel meer lucht moet
worden verplaatst voor ventilatie dan in andere ruimten. Het energiezuinig ventileren is onderdeel
van een breed pakket aan criteria. Daarnaast stelt BREEAM eisen aan management, gezondheid en
comfort, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Bedrijfsmilieuplan
De maatregelen op het gebied van milieuzorg worden voor vier jaar vastgelegd in het
Bedrijfsmilieuplan (BMP). Aanvullend kunnen specifieke milieudoelstellingen op RIVM- of
centrumniveau worden uitgewerkt, zodat het RIVM kan inspringen op nieuwe ontwikkelingen.
In de aanloop naar de verhuizing is in 2013 het USPB, inclusief gebouwen, voorzieningen en
installaties, door de Rijksoverheid verkocht aan een private partij. Vanaf het moment van verkoop tot
de verhuizing heeft het RIVM in Bilthoven de status van huurder. In het licht van deze ontwikkelingen
hanteert het RIVM in het BMP 2019-2022 een bescheiden ambitie voor verbetering van de
milieuprestatie op de locatie Bilthoven, terwijl de milieuprestatie van de nieuwbouw in Utrecht zeer
ambitieus zal zijn.

Actieve bijdrage
De uitvoering van het milieubeleid vergt de inzet van de gehele Organisatie. De Directieraad verwacht
daarom van iedere leidinggevende en van iedere medewerker een actieve bijdrage met betrekking
tot de zorg voor het milieu. Van haar kant zal de directie zorgdragen voor een goed kennisniveau van
de m ilieubewust uitvoeren van hun taken.
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