
RIVM/NVI/PBL  Bedrijfsmilieuplan 2011-2014 

November 2010 
 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEDRIJFSMILIEUPLAN 2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2010 
RIVM/NVI/PBL 



RIVM/NVI/PBL  Bedrijfsmilieuplan 2011-2014 

November 2010 
 
 

2

Inhoudsopgave          Pagina 
 
 
1. Inleiding          3 

1.1 Aanleiding en ambitie       3 
1.2 Beschrijving van organisaties      3 
1.3 Gevolgde methodiek       5 

 
2. Milieuaspecten en maatregelen       6 
 2.1 Lucht          6 

 2.1.1 Koudemiddelen       6 
 2.1.2 Verzurende emissies      6 
 2.1.3 Broeikasgasemissies      7 
 2.1.4 Oplosmiddelen en desinfectanten     7 
 2.1.5 Overige emissies       8 
 2.1.6 Geur        8 
 2.1.7 Getroffen maatregelen       8 
 2.1.8 Geplande maatregelen      8 

 2.2 Water         9 
 2.2.1 Inleiding        9 
 2.2.2 Kwantiteit en kwaliteit afvalwater     9 
 2.2.3 ABM toets desinfectanten, reinigingsmiddelen en   10 
       ketelwateradditieven 
 2.2.4 Getroffen maatregelen      10 
 2.2.5 Geplande maatregelen      11 

 2.3 Afval         11 
 2.3.1 Huidige afvalstromen      11 
 2.3.2 Getroffen maatregelen      11 
 2.3.3 Geplande maatregelen      12 

 2.4 Bodem         12 
 2.4.1 Huidige bodembescherming- en sanering    12 
 2.4.2 Getroffen maatregelen      12 
 2.4.3 Geplande maatregelen      13 

 2.5 Geluid         13 
  2.5.1 Huidige situatie geluid      13 

 2.5.2 Getroffen maatregelen      13 
 2.5.3 Geplande maatregelen      13 

 2.6 Aanvullende onderwerpen       14 
 2.6.1 Milieuzorg        14 
 2.6.2 Chemicaliën       14 
 2.6.3 Duurzaam inkopen      14 
 2.6.4 Getroffen maatregelen      14 
 2.6.5 Geplande maatregelen      15 

 
3. Samenvatting van geselecteerde maatregelen      16 
 
Bijlagen 
 

Bijlage 1: Verbetermaatregelen Bedrijfsmilieuplan 2007-2010   20 
Bijlage 2: Totaal waterverbruik       21 
Bijlage 3: Overzicht afvalstromen       22 



RIVM/NVI/PBL  Bedrijfsmilieuplan 2011-2014 

November 2010 
 
 

3

1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en ambitie 
 
Dit Bedrijfsmilieuplan (BMP) 2011-2014 is het tweede, dat is opgesteld in het kader van de Vergunning 
op Hoofdzaken (VOH). Het eerste BMP bestrijkt de periode 2007-2010.  
 
Het BMP is een verplichting vanuit de voorschriften van de milieuvergunning VOH en is geldend voor 
alle organisaties op het ALT (Anthonie van Leeuwenhoekterrein). Er is gekozen om een BMP op te 
stellen dat inzicht verschaft in de actuele milieuprestaties van de organisaties en maatregelen beschrijft 
die in de periode van vier jaar worden uitgevoerd om de milieubelasting te verminderen. De 
aangegeven maatregelen komen bovenop de vergunningseis, dat de installaties moeten voldoen aan 
de Best Beschikbare Technieken (BBT).  
 
Voor het opstellen van het BMP 2011-2014 is (net zoals voor het voorgaande BMP 2007-2010) gebruik 
gemaakt van de Handreiking BMP-4 voor de chemische industrie. Reden dat aansluiting is gezocht bij 
de chemische industrie is omdat deze branche de meeste overeenkomsten vertoont met de activiteiten 
en gebruikte stoffen binnen het RIVM/NVI/PBL. Met nadruk wordt echter gesteld dat deze handreiking 
als hulpmiddel is gebruikt en niet als strikte leidraad bij het opstellen van het BMP. Het RIVM/NVI/PBL 
neemt niet deel aan een (milieu)convenant tussen de overheid en een branche, zodat een aantal 
landelijk gemaakte afspraken buiten beschouwing blijft. 
 
Dit BMP bevat de volgende informatie: 
• Beschrijving van de milieuaspecten en milieubelasting (zie hoofdstuk 2). 
• Een terugblik op de manier waarop in het verleden met deze milieuaspecten is omgegaan en een 

overzicht van reeds getroffen maatregelen (zie ook hoofdstuk 2). 
• Een overzicht van de manier waarop in de komende vier jaar met deze milieuaspecten wordt 

omgegaan en welke maatregelen zullen worden uitgevoerd om de milieuprestatie te verbeteren 
(zie hoofdstuk 2 en 3). 

 
In het BMP staan concrete maatregelen om te komen tot een verbetering van de milieuprestaties 
(onder meer emissiereducties). Middels het milieuzorgsysteem wordt de uitvoering van de 
milieuverbetermaatregelen geborgd. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de maatregelen 
weergegeven zoals deze in het kader van het BMP zijn vastgelegd.  
 
Taakstelling en bezuinigingen 
De instituten op het ALT zullen de komende jaren aanzienlijk moeten bezuinigen in het kader van de 
taakstelling die is opgelegd aan het RIVM/NVI/PBL (d.w.z. minder fte”s). Daar bovenop worden extra 
bezuinigingen opgelegd door het nieuwe kabinet. Hierdoor is het voor het RIVM noodzakelijk om het 
ambitieniveau hierop af te stemmen en kunnen geen ingrijpende milieuambities (met hoge kosten) 
worden uitgevoerd. De gevolgen van de bezuinigingen komen tot uitdrukking in de geplande 
verbetermaatregelen gepresenteerd in dit Bedrijfsmilieuplan.    
 
In bijlage 1 is de status van de verbetermaatregelen van het eerste BMP 2007-2010 weergegeven, 
evenals de genomen acties en of de verbetermaatregelen voortgezet worden in het BMP 2011-2014. 
 
1.2 Beschrijving van organisaties 
 
Het BMP betreft alle organisaties van het RIVM/NVI/PBL (incl. COGEM) op het complex gelegen aan 
de Antonie van Leeuwenhoeklaan te Bilthoven. De verwachting is, dat in 2011 het NVI (Nederlands 
Vaccin Instituut) zal opgesplitst worden. De onderzoeksactiviteiten van het NVI zullen naar verwachting 
ondergebracht worden bij het RIVM en de productieactiviteiten zullen verkocht worden aan een derde 
(commerciële) partij. De exacte gevolgen van deze organisatiewijziging voor het BMP zijn ten tijde van 
het indienen van dit BMP vooralsnog onbekend.  
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Activiteiten binnen de inrichting 
Activiteiten die op deze locatie worden uitgevoerd zijn: 
• Uitvoeren van studies en onderzoeken op het gebied van onder andere volksgezondheid, voeding, 

milieurisico's, calamiteiten, milieu en natuur. 
• Uitvoeren van evaluaties en verkenningen over de leefkwaliteit van Nederland, zoals de 

milieubalans en een natuurbalans en de Milieuverkenning en Natuurverkenning. 
• Onderzoek, ontwikkeling, (proef)productie en testen van humane vaccins. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Regietaken en onderzoeksactiviteiten worden onder meer uitgevoerd met betrekking tot 
infectieziektenbestrijding, volksgezondheid en zorg, voeding, geneesmiddelen en 
consumentenveiligheid, milieu en veiligheid, en natuur. Hiervoor wordt laboratoriumonderzoek en 
deskresearchonderzoek verricht. Voor de uitvoering van het laboratoriumonderzoek zijn grond- en 
hulpstoffen noodzakelijk. Met grondstoffen worden onder meer bedoeld gevaarlijke stoffen, micro-
organismen, chemische en/of microbiologische monsters en stralingsbronnen. Stralingsbronnen vallen 
niet onder de reikwijdte van deze milieuvergunning, deze worden vergund middels de 
Kernergiewetvergunning. Met hulpstoffen worden onder meer bedoeld water, gassen en elektriciteit. 
Tevens vindt onderzoek plaats betreffende vaccins.  
 
Productie van vaccins 
Ten aanzien van het productieproces van vaccins zijn de volgende activiteiten van belang: 
• Laboratoriumactiviteiten met chemische, genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), 

biologische agentia, straling of een combinatie van deze stoffen. 
• Testen van vaccins (inclusief proefdieren). 
• Proefproductie en opschaling van humane vaccins. 
• Bulkproductie vaccins. 
• Steriele farmaceutische productie. 
• Verpakken, koelen en invriezen van producten. 
• Opslag van halffabrikaten en/of gereed product. 
• Sterilisatie van laboratoria en hulpmiddelen. 
 
Ten behoeve van de werkzaamheden binnen de inrichting zijn gevaarlijke stoffen aanwezig.  
 
Binnen de inrichting wordt gewerkt met biologische agentia en genetisch gemodificeerde organismen. 
De op het terrein toegepaste biologische agentia vallen binnen risicocategorie 2 en 3 en genetisch 
gemodificeerde organismen binnen de inperkingscategorieën ML-I, ML-II en ML-III. Deze 
inperkingscategorieën zijn de inperkingniveau’s voor werkzaamheden met GGO’s (Genetisch 
Gemodificeerde Organismen) in laboratoria, waarvoor per categorie bepaalde inrichtingsvoorschriften 
vereist zijn overeenkomstig de Regeling Genetisch Gemodificeerde Organismen.  
 
Voor het uitvoeren van de diverse “deskstudies” wordt alleen gebruik gemaakt van kantoorfaciliteiten.  
 
Ondersteunende werkzaamheden 
Voor het uitvoeren van het onderzoek naar, en de productie van vaccins, alsmede voor de voorziening 
van de utiliteiten op het terrein zijn worden door het Facilitair Bedrijf ondersteunende taken uitgevoerd 
op het gebied van energie-opwekking en –distributie, onderhoud, inzameling en afvoer van afvalstoffen 
en beveiliging.  
 
De inrichting bestrijkt een oppervlakte van circa 350.000 m2. Op het terrein staan circa zeventig 
gebouwen, waarvan circa dertig laboratoria en diverse productiefaciliteiten van vaccins. Op het terrein 
zijn circa 2.000 mensen werkzaam. Ongeveer 90% van de werkzaamheden wordt uitgevoerd tijdens 
kantooruren. Als gevolgen van de opgelegde taakstelling (minder rijksambtenaren bij de rijksoverheid) 
zal het personeelsbestand van de drie organisaties de komende 4 jaren afnemen.  
 
Buiten beschouwing valt het Sproncklaboratorium, dat een eigen Wm-vergunning heeft en geen 
onderdeel is van de milieuvergunning VOH.  
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1.3 Gevolgde methodiek 
 
Het BMP is opgesteld conform de eisen en uitgangspunten van het RIVM/NVI/PBL – in het bijzonder 
het ISO-14001 milieuzorgsysteem van zowel RIVM, NVI en PBL – en binnen de randvoorwaarden van 
de met de overheid overeengekomen procedure, planning en doelstellingen.  
 
De volgende stappen zijn doorlopen: 
 
Stap 1: Inventarisatie van mogelijke maatregelen. 
Allereerst is een inventarisatie verricht van maatregelen in het BMP 2007-2010, die mogelijkerwijs 
gecontinueerd kunnen worden de komende jaren. Verder zijn er oriënterende gesprekken geweest met 
belangrijke spelers (met name van het Facilitair Bedrijf) omtrent nieuwe ontwikkelingen met 
milieugevolgen. 
 
Stap 2: Informatievergaring. 
Vervolgens zijn met relevante medewerkers mogelijke reductiemaatregelen geïdentificeerd en 
beoordeeld op het potentieel om de milieubelasting te verminderen, en de technische en economische 
haalbaarheid. Voorafgaand is een inventarisatie gemaakt van de technische aspecten en de milieu-
belasting om zo te bepalen op welke gebieden mogelijk maatregelen effectief kunnen zijn. De 
geïdentificeerde milieumaatregelen zijn na een intern selectie- en goedkeuringsproces opgenomen in 
een lijst van maatregelen, die het hart van het BMP vormen. 
 
Stap 3: Accorderen van overzichtstabel BMP. 
Het op te stellen BMP moet voldoen aan de uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden van de 
milieuzorgsystemen van het RIVM, het NVI en het PBL. Hiervoor is dit concept BMP afgestemd met 
betrokken partijen. Er is aangesloten op de registraties van reguliere bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld 
luchtemissies (inclusief koudemiddelemissie), energieverbruik en afvalproductie, die ook in het 
milieujaarverslag zijn aangegeven. Deze stap heeft geleid tot een tabel met een door RIVM/NVI/PBL 
geaccordeerde maatregelen en zijn vervolgens besproken met bevoegd gezag. De opmerkingen van 
het bevoegd gezag zijn verwerkt in het concept BMP.  
 
Stap 4: Opstellen en indienen van het definitief BMP.  
Na accordering van de tabel is het concept BMP ter commentaar aan het bevoegd gezag verstrekt. Na 
verwerking van het commentaar van bevoegd gezag is vervolgens het concept ter goedkeuring aan het 
RIVM voorgelegd. Het BMP is hierna ter formele goedkeuring bij het bevoegd gezag ingediend. 
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2. Milieuaspecten en maatregelen 
 
2.1 Lucht  
 
Bij verschillende activiteiten, zoals die plaatsvinden bij de energieopwekking en in de diverse 
laboratoria vinden emissies naar de lucht plaats. De emissies naar de lucht worden beschreven in de 
volgende groepen: 

- emissies met een schadelijk effect op de ozonlaag (zoals HCFK´s en HFK’s); 
- emissies met een verzurende werking (zoals NOx en SO2); 
- emissies die bijdragen aan het broeikaseffect (zoals CO2); 
- emissies als gevolg van het gebruik van oplosmiddelen (zoals reinigingsmiddelen in de 

laboratoria en productieruimten); 
- overige emissies. 

In algemene zin geldt, dat bij minder energieopwekking ook de luchtemissies van NOx, SO2 
en CO2 minder zullen zijn.  
 
2.1.1 Koudemiddelen 
 
Het RIVM/NVI/PBL hebben vele koelmachines als voorziening in gebruik op het ALT. De koelmachines 
beschikken over koudemiddelen zoals HCFK’s (Hydrochloorfluorkoolwaterstoffen) en HFK 
(Hydrofluorkoolwaterstoffen).   
 
Als gevolg van retrofit of bijvullen van de koelmachines wordt een hoeveelheid koudemiddel verbruikt 
en is mede afhankelijk van de frequentie van onderhoud. Gemiddeld bedraagt die hoeveelheid tussen 
de 100 en 200 kg per jaar. In het milieujaarverslag worden de hoeveelheden aan verliezen 
gekwantificeerd. 
 
Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik van halonen in brandblusapparatuur, koelinstallaties en dergelijke 
verboden. Daarom worden binnen de inrichting geen halonen meer toegepast. Ook CFK’s worden niet 
meer toegepast. Vanaf 2010 mogen HCFK’s niet meer worden bijgevuld. Na 2015 zullen HCFK’s 
volledig moeten zijn verwijderd van het terrein en zijn vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. 
 
Er worden door de instituten geen andere ozonlaagbeïnvloedende stoffen (zoals halonen, gassen 
genoemd in de F-gassenverordening, zoals methaan) geëmitteerd.  
 

 2.1.2 Verzurende emissies 

NOx emissie ketels 
De warmwater- en stoomketels in de gebouwen EC en P voldoen aan de concentratie eisen voor NOx 
die zijn opgenomen in BEES-B (afhankelijk van onder andere de leeftijd van de ketel). In 2008 zijn van 
twee stoomketels de branders vervangen door low NOx branders. Hiermee is voldaan aan de 
verplichting vanuit de IPPC (Integrated Prevention Pollution Control) omtrent de toepassing van BBT 
voor branders in stoomketels.  
 
De ketels zijn eenmalig bij de installatie op de emissie van NOx gecontroleerd. Inspectie op de goede 
werking vindt elke twee jaar plaats. De inspectierapporten worden gearchiveerd en zijn voor het 
bevoegd gezag toegankelijk. Nieuw te plaatsen ketels zullen voldoen aan de op dat moment vigerende 
wet- en regelgeving.  
 
NOx gasmotoren energiecentrale 
Het RIVM beschikt over een warmtekrachtcentrale en gasmotoren ten behoeve van de 
energieopwekking, die in 2011 vervangen zullen worden door de laatste stand der techniek (BBT).  
 
De huidige gasmotoren van de warmtekrachtaggregaten in het gebouw SE voldoen aan BEES-B 
hebben een NOx uitstoot van maximaal 800 g/GJ. Elke drie jaar wordt door meting de emissie van NOx 
gecontroleerd. Inspectie op de goede werking van de motoren vindt elke twee jaar plaats. De 
inspectierapporten worden gearchiveerd en zijn voor het bevoegd gezag toegankelijk. De afgelopen 
jaren hebben de gasmotoren veel storingen gehad en moeten dus vaak gerepareerd worden. De 
economische levensduur van de gasmotoren zijn dus overschreden. Daarom is besloten de bestaande 
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gasmotoren te vervangen. De nieuwe gasmotoren zullen voldoen aan de nieuwe BEMS (Besluit 
Emissieeisen Stookinstallaties).  
 
Als gevolg van deze energieopwekking en de stoomketels worden stoffen uit de schoorsteen 
geëmitteerd zoals NOx en SO2. De emissie afkomstig van de energiecentrale is bepaald op basis van 
het energieverbruik en kan fluctueren. Met de verwachte toename van het energieverbruik zal deze 
jaarvracht maximaal evenredig toenemen met het gasverbruik. Metingen en registratie van de 
jaarvracht vindt plaats in het kader van het milieuzorgsysteem en wordt jaarlijks gerapporteerd in het 
milieujaarverslag.  
 
Voor SO2 wordt afgezien van het opnemen van een maatregel in dit BMP, gezien de relatief kleine en 
niet beïnvloedbare emissie. 
 
2.1.3 Broeikasgasemissies 
 
RIVM/NMP/NVI is geen deelnemer aan het convenant “benchmarking energie-efficiency” of de tweede 
ronde Meerjarenafspraak (MJA2), die een bijdrage levert aan de nationale CO2-doelstellingen. Ook valt 
het RIVM/NMP/NVI buiten de verplichting een CO2-emissiehandelvergunning aan te vragen. Alle 
ingekochte electriciteit is 100% “groene” stroom. 
 
Naast de directe emissie van CO2 is er sprake van emissie van broeikasgassen als gevolg van 
energiegebruik. Door forse energiebesparing in de periode tussen 1989 en 2000 is het steeds 
moeilijker om verdere energiebesparing te realiseren. Toch blijven de organisaties zich inzetten voor 
energiebesparing. Een van de projecten waarin dit duidelijk blijkt is de warmte-koude opslag in de 
bodem voor het Cohengebouw. Naast deze maatregel bij een reeds bestaand gebouw, is ook 
regelmatig nieuwbouw of vervanging van gebouwen aan de orde. Bij deze nieuwbouw conformeren de 
organisaties zich aan het Greencalc methode voor duurzaam bouwen. 
De verschillende gebouwen van de inrichting zijn voorzien van eigen energiebemetering. Deze 
tussenbemetering vergroot het inzicht in de grote energieverbruikers. Hiermee is het mogelijk om het 
energieverbruik gerichter te monitoren en in te grijpen. 
 
Met de verwachte toename van het energieverbruik zal deze jaarvracht evenredig toenemen met het 
gasverbruik van de eigen centrale. Metingen en registratie van de jaarvracht vindt plaats in het kader 
van het milieuzorgsysteem en wordt jaarlijks gerapporteerd in het milieujaarverslag. 
 

 2.1.4 Oplosmiddelen en desinfectanten 

 Laboratoria 
 
De diversiteit van werkzaamheden binnen laboratoria, in combinatie met een groot aantal 
ventilatiekanalen, maakt het meten en registreren van emissies naar lucht nauwelijks mogelijk. In vele 
laboratoriumruimten staan zuurkasten. Elke zuurkast heeft een apart ventilatiekanaal, zodat zeer veel 
emissiepunten van oplosmiddelen naar de lucht aanwezig zijn binnen de inrichting. Daarnaast zijn door 
de aard van de werkzaamheden de emissies discontinu.  
 
Zoals in het vorige Bedrijfsmilieuplan 2007-2010 is aangegeven, valt de emissie van oplosmiddelen 
zoals ethanol, methanol, tolueen en dichloormethaan onder de vrijstellingsbepaling van de NeR 
(Nederlandse Emissierichtlijn). Hierdoor is een toetsing aan de NeR niet noodzakelijk. Het is 
gerechtvaardigd om aan te nemen dat de afgelopen jaren is de emissie van oplosmidelen afgenomen, 
omdat in 2009 een laboratorium met veel oplosmiddelengebruik is gesloten.  
 

 Vaccinproductieruimten en pilotplant 
 
De emissies vanuit het NVI betreffen niet alleen laboratoriumemissies, maar ook emissies vanuit de 
pilot plant en productieruimten. Deze treden met name op als gevolg van het gebruik van 
desinfecterende (oplos)middelen.  
 
Zoals ook in het voorgaande Bedrijfsmilieuplan 2007-2010 is aangegeven, valt de emissie van 
oplosmiddelen onder de vrijstellingsbepaling. Toetsing van de emissieconcentraties aan de NeR is 
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daarom niet van toepassing. De emissie betreft uitsluitend stoffen waarvoor geen IMT-doelstelling 
(Intergrale MilieuTaakstelling) 2010 is opgenomen. De afgelopen jaren is veelal formaldehyde gebruikt 
voor de desinfectie van de productieruimtes en de pilot plant. Inmiddels is formaldehyde grotendeels 
vervangen door een desinfectie met waterstofperoxide.    
 

 2.1.5 Overige emissies 

Emissiestromen die verontreinigd zouden kunnen zijn met biologische agentia worden gereinigd met 
HEPA-filters. Deze HEPA-filters zuiveren de geëmitteerde lucht van micro-organismen met een 
rendement van 99,99%.  
 

 2.1.6 Geur 

De inrichting veroorzaakt geen geurhinder.  
 
2.1.7 Getroffen maatregelen  
 
Om emissies naar de lucht te verminderen zijn in de afgelopen jaren de volgende maatregelen 
gerealiseerd: 
• De (inmiddels) verboden koudemiddelen zijn vervangen door een milieuvriendelijkere variant. 
• Nieuwe CV ketels in het ketelhuis zijn aangeschaft met low NOx branders. 
• De individuele CV ketels voor het Cohengebouw (bouwdeel A1 tot en met A8) zijn vervangen door 

een aansluiting op de centrale warmteopwekking.  
• Ten behoeve van de vermindering van CO2-uitstoot is voor de koeling en verwarming van de 

ventilatielucht van de gebouwen A1 tot en met A11 van het Cohengebouw en het kantoorgebouw 
G22 een bodemopslagsysteem voor warmte en koude gerealiseerd. 

• Er zijn periodieke metingen en onderhoud uitgevoerd voor de ketels, gasmotoren en turbine. 
• De restwarmte van de stoomketel is gebruikt voor verwarming water (afgassenketel SE). 
• De Greencalcmethode is toegepast in het kader van duurzaam bouwen. 
• Een gesloten mestcontainersysteem is geplaatst ter voorkoming van geuroverlast. 
 
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel maatregelen getroffen om het energieverbruik te 
verminderen. Dit betreft diverse maatregelen getroffen (met name in de periode 1989-2000) om 
zuiniger om te gaan met de energiebronnen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste 
maatregelen: 
• isolatie van de gebouwen (dubbel glas, spouwmuurisolatie, dakisolatie); 
• renovatie van het centrale ketelhuis; 
• inregeling van de warmtehuishouding van hoog- en laagbouw. 
 
2.1.8 Geplande maatregelen  
 
De volgende maatregelen zijn in het kader van dit BMP geselecteerd: 

◊ Uitfaseren van HCFK’s als koelmiddel (Besluit ozonlaagafbrekende stoffen WMS: per 2010 
verbod gebruik van nieuw geproduceerde HCFK’s voor onderhoud van bestaande koel en 
klimaatapparatuur, per 2015 is het gebruik van alle HCFK’s verboden). 

◊ Vervanging van de huidige WKK (Warmte Kracht Koppeling) door een nieuwe WKK, die 
voldoet aan BBT (Best Beschikbare Technieken). De nieuwe WKK voldoet aan de stringente 
emissie-eisen van de nieuwe wetgeving BEMS (Besluit Emissieeisen Stookinstallaties) en zal 
met minder gas- en electriciteitsverbruik hetzelfde rendement opleveren.  

◊ Toepassen van energiebesparing bij nieuw- en verbouw conform Informatieblad 
kantoorgebouwen, voor verbetermaatregelen met terugverdientijd korter dan 5 jaar, waardoor 
op de nieuwbouw een energieprestatiecertificaat wordt verkregen. 

◊ Toepassen van de Greencalcmethode voor duurzaam bouwen bij ingrijpende renovatie en 
nieuwbouw. Tevens is duurzame renovatie en duurzaam onderhoud van gebouwen van 
toepassing.  
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Een verdere uitwerking van de maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 zijn sommige 
maatregelen met thema energie aangeduid. Als gevolg van minder energieverbruik zal er minder 
luchtemissie zijn. 
 
2.2 Water 
 
2.2.1  Inleiding 
 
Het waterverbruik van de organisaties op het ALT (Antonie van Leeuwenhoekterrein) wordt 
gemonitored op het niveau van gebouwen. Per gebouw wordt water over het algemeen gebruikt voor 
meerdere toepassingen. Daarnaast kunnen gelijksoortige activiteiten in meerdere gebouwen 
plaatsvinden. Daarom wordt hieronder een beschrijving gegeven van de verschillende activiteiten en 
het soort afvalwater dat deze opleveren. Vervolgens wordt beschreven aan welke criteria het totaal van 
het afvalwater voldoet. Veel van de afvalwaterstromen die door de agentschappen worden geloosd 
hebben een discontinu karakter.  
 
In het kader van dit BMP wordt met name ingegaan op de wateraspecten voor zover die samenhangen 
met: 

1. De Wet Milieubeheer (inclusief de voormalige Wvo-vergunning). 
2. Verdroging. 

 
Eind 2009 is de Waterwet van kracht geworden en vervangt lozingsvergunningen. Voor het 
RIVM/NVI/PBL houdt dit in, dat de Wvo-vergunning is komen te vervallen en nu een onderdeel van de 
Wm-vergunning is geworden.  
 

 2.2.2 Kwantiteit en kwaliteit afvalwater 

De volgende afwaterstromen zijn van toepassing op het ALT: 
1) Huishoudelijk afvalwater 
2) Laboratorium afvalwater 
3) Afvalwater afkomstig van het regenereren van de onthardingsinstallaties 
4) Ketelspuiwater stoomketels 
5) Koelwater: doorstroomwater afkomstig van diverse koelsystemen en avalwater afkomstig van 

het spuien van koeltorens 
6) Afvalwater afkomstig van schoonmaakactiviteiten 
7) Afvalwater van vaccinproductie, pilot plant en centrale sterilisatie afdeling 
8) Afvalwater als gevolg van klimaatbehandeling 
9) Hemelwater.  

 
De grootste afvalwaterstromen zijn afkomstig van de centrale sterilisatie afdeling (CSA) en afvalwater 
van vaccinproductie en de pilot plant. Daarnaast wordt een hoeveelheid hemelwater geloosd op het 
riool. In bijlage 2 is het waterverbruik van de afgelopen jaren weergegeven.  
 
Aangezien er geen grondwater verbruikt wordt, speelt verdroging geen rol zoals in de Handreiking 
BMP-4 voor de Chemische Industrie is verwoord. 
 
Door de drie organisaties op het ALT wordt water voor diverse doeleinden gebruikt, zoals voor sanitair, 
proceswater voor de productie van vaccins, koelwater, verwarmingswater en drinkwater. Het 
waterverbruik per gebouw varieert jaarlijks en is afhankelijk van onder andere de activiteiten (veelal 
discontinue, batchgewijze productie en variabel laboratoriumonderzoek) en de buitentemperaturen. In 
deze gebouwen wordt over het algemeen water gebruikt voor meerdere doeleinden (sanitair, productie, 
laboratoriumwerkzaamheden, koeling en dergelijke). Het is niet zinvol om het waterverbruik naar al 
deze activiteiten toe te delen. Ook een algemene relatie leggen tussen het waterverbruik en de 
productiehoeveelheden is niet mogelijk, gezien de zeer discontinue batchproductie van vaccins en zeer 
variabel laboratoriumonderzoek. 
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In totaal levert dit een huidig jaarlijks waterverbruik op van ca. 130.000 m3. Als de trend van stijgende 
buitentemperaturen zich doorzet, zal de benodigde hoeveelheid water voor koeldoeleinden toenemen 
ten opzichte van de huidige situatie. Er zijn geen concrete mogelijkheden om het waterverbruik binnen 
de BMP-periode verder te beperken. 
 
Overeenkomstig de Wm-vergunning van 2008 zal jaarlijks een bemonsteringsplan worden opgesteld 
en naar bevoegd gezag worden verstuurd. In 2009 is het afvalwater bemonsterd in de drie meetputten 
door het Hoogheemraadschap en de resultaten daarvan zijn opgenomen in het milieujaarverslag. De 
concentraties van de lozingsparameters kunnen schommelen door wisselingen in 
laboratoriumonderzoek en vaccinproductie.  
 

 2.2.3 ABM-toets desinfectanten, reinigingsmiddelen en ketelwateradditieven 

Om de waterbezwaarlijkheid van de gebruikte desinfectantia, reinigingsmiddelen en 
ketelwateradditieven vast te kunnen stellen is een ABM-toets (Algemene Beoordelingsmethode) van 
diverse desinfectanten, de reinigingsmiddelen en additieven uitgevoerd in 2007 (ten behoeve van de 
vergunningaanvraag van de VOH). Verder zijn nog in 2008 en 2009 voor enkele stoffen een ABM-toets 
uitgevoerd.  
 
De ABM is een methodiek om de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten vast te stellen. 
Daarnaast legt de ABM een relatie tussen de waterbezwaarlijkheid en de beleidsmatig gewenste 
saneringsinspanning de Best Beschikbare Technieken (BBT).  
 
De belangrijkste resultaten naar aanleiding van de ABM-toets zoals uitgevoerd ten behoeve van de 
vergunningaanvraag zijn: 

- de gebruikte stoffen zijn ingedeeld naar niveau van waterbezwaarlijkheid; 
- per niveau van waterbezwaarlijkheid is weergegeven wat de bijbehorende 

saneringsinspanning is; 
- in overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het uitvoeren van een 

immissietoets als niet noodzakelijk beoordeeld; 
- de biologische zuivering die gebruikt wordt bij de RWZI kan voor alle beoordeelde stoffen 

worden beschouwd als de vereiste BBT. 
 
In totaal zijn een 4-tal stoffen beoordeel als categorie A (zwarte lijst stof of stof met vergelijkbare 
eigenschappen). In 2008 en 2009 worden de meeste stoffen niet meer gebruikt of als afvalstof 
afgevoerd en zodoende dus niet meer geloosd op het riool.  
 

 2.2.4 Getroffen maatregelen  

Om de hoeveelheden afvalwater alsmede de verontreiniging hiervan te verminderen zijn de volgende 
technische en organisatorische maatregelen van kracht. 
 
In diverse laboratoria en vaccinproductie zijn technische voorzieningen geplaatst om gevaarlijk afval, 
microbiologisch besmet- en radioactief afval op te vangen en af te voeren. Hiernaast zijn ook interne 
KAM regels opgesteld, die van toepassing zijn op alle organisaties op het ALT. Dit betreffen onder 
meer de KAM regels: de regeling gevaarlijk afval, afvoer van gebruikte materialen uit 
(microbiologische) laboratoria, afvoer van lege emballage van chemicaliën en lozingseisen van 
gevaarlijke stoffen in het riool. In de KAM regels is onder meer aangegeven, dat (voor zover mogelijk) 
alle afvalchemicalien worden afgevoerd uit de laboratoria en vaccinproductie, dat voor 
reinigingsmiddelen e.d. een ABM-toets moet worden uitgevoerd voor eventueel geloosd mag worden 
en dat voor zover mogelijk zwarte lijst stoffen moeten worden vermeden.  
 
Voor alle laboratoria en vaccinproductiefaciliteiten geldt dus als algemeen uitgangspunt dat gebruikte 
chemicaliën of biologische agentia niet in de gootsteen terecht mogen komen. Dit is verankerd in de 
KAM regels. Slechts in expliciete situaties mag een stof via lozing worden afgevoerd. 
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Verder beschikt de keukenvoorziening over een vetafscheider voor de opvang van vetten uit het 
afvalwater.  
 

 2.2.5 Geplande maatregelen  

In het kader van dit BMP zijn de volgende verbetermaatregelen voorzien: 
◊ Mogelijkerwijs worden er in de komende BMP periode reinigingsmiddelen e.d. gebruikt die 

geclassificeerd zijn als A-stof (zwarte lijst stof of stof met vergelijkbare eigenschappen).  Als dit 
het geval is zal onderzoek gedaan worden of er mogelijke alternatieve stoffen hiervoor zijn (die 
minder milieubezwaarlijk zijn, dus categorie B- of C-stof). Hierbij zal rekening gehouden met de 
eisen vanuit IGZ (Inspectie Gezondsheidszorg), Pharmacopee of andere instanties en eisen 
vanuit wet- en regelgeving. Indien er geen alternatieve stoffen mogelijk zijn, dan zullen 
eventuele bronmaatregelen (bijv. hergebruik of opvangen stoffen) nader onderzocht worden. 
Indien ook geen bronmaatregelen mogelijk zijn, dan zal bekeken worden of aanvullende 
technische voorzieningen mogelijk zijn. 

◊ Uitvoering van een bemonsteringsplan voor afvalwater. Jaarlijks zal een bemonsteringsplan 
worden opgesteld en ter goedkeuring aan bevoegd gezag worden aangeboden. In dit 
bemonsteringsplan zijn vooral afvalwatermetingen betreffende de lozingsparameters in de 
milieuvergunning VOH opgenomen. De lozingsparameters zijn onder BTEX (Benzeen, 
Tolueen, Ethylbenzeen en Xyleen), zware metalen en VGK (Vluchtige Gehalogeneerde 
Koolwaterstoffen). Bij overschrijding van de lozingsparameters zal een nader onderzoek 
(oorzaakanalyse) worden uitgevoerd. Hierna zullen verbetermaatregelen worden genomen om 
overschrijding van de lozingsvergunning te voorkomen. 

 
Een overzicht van de geplande maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
2.3 Afval 
 
2.3.1 Huidige afvalstromen 
 
Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten produceren de agentschappen RIVM/NVI/MNP uiteenlopende 
afvalstromen. Afvalstoffen ontstaan bij onderzoeksactiviteiten, verbouwingen en nieuwbouw, productie 
van vaccins, kantoorwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden e.d. Dit betreffen onder meer de 
volgende afvalstoffen: bedrijfsafval, (on)geautoclaveerd laboratorium afval, bouw- en sloopafval, mest 
en zaagsel, radioactief afval, papier en klein gevaarlijk afval. In bijlage 3 is een overzicht van de totale 
hoeveelheid aan afvalstoffen van de periode 2000 tot en met 2009 weergegeven. 
 
Afvalstoffen worden binnen de inrichting op alle plaatsen geproduceerd. De totale jaarlijkse 
hoeveelheid afvalstoffen bedraagt rond de 1.000 ton. De hoeveelheid onderzoeksmateriaal bedraagt 
circa 25 tot 35 ton per jaar. Afvalstoffen worden binnen de inrichting geregistreerd. Door het registeren 
van het afval via een registratiesysteem door het Facilitair Bedrijf is een compleet overzicht van de 
diverse afvalstromen beschikbaar. Voor de categorie-indeling worden de EURAL coderingen gebruikt. 
 
Het inzamelen, registreren en afvoeren van de verschillende afvalstoffen verloopt via vastgestelde 
procedures en KAM regels, zoals bijvoorbeeld de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen binnen de 
inrichting, die is vastgelegd in de KAM regel “Regeling gevaarlijk afval”. Het ophalen van volle en het 
brengen van lege afvalcontainers door een externe transporteur (vrachtwagens) geschiedt op 
periodieke basis.  
 
2.3.2 Getroffen maatregelen 
 
De volgende maatregelen zijn genomen voor afvalstoffen: 

◊ Afval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd. 
◊ De volgorde voor afvalverwerking is erop gericht om te zorgen dat zo weinig mogelijk afval 

ontstaat en bij afvalverwerking het milieu zo min mogelijk wordt belast. 
◊ De eerste doelstelling is preventie: het zoveel mogelijk voorkomen dat afval ontstaat. Afval 

dat toch ontstaat, moet zo veel mogelijk nuttig worden toegepast (de zogenoemde 'nuttige 
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toepassing'). Afval dat niet nuttig kan worden toegepast, moet worden verwijderd (verbrand 
in een afvalverbrandingsinstallatie of gestort). 

◊ Een voorbeeld van intern hergebruik is het steriliseren en reinigen van verontreinigd 
glaswerk. Dit wordt geautoclaveerd in de centrale sterilisatie afdeling of in een locale 
autoclaaf. 

 
2.3.3 Geplande maatregelen  
 
De volgende maatregelen zullen door RIVM/NVI/PBL worden genomen in de planperiode: 

◊ Afvalbesparing conform Informatieblad kantoorgebouwen (bij nieuwbouw en renovatie) 
◊ Europese aanbesteding afval. In 2010 is een Europese aanbesteding omtrent de 

afvalinzameling en -verwerking afgerond. De implementatie van mogelijke verbeteringen 
(a.g.v. de aanbesteding) zal vanaf 2011 gestart worden.  

◊ Dwingend wijzigen van de standaard printerinstelling bij alle medewerkers. Door 
dubbelzijdig te printen, geen bannerpagina’s te printen etc. zal minder papier verbruikt 
worden en dus minder afval geproduceerd.  

 
Een overzicht van de geplande maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
2.4 Bodem 
 
2.4.1 Huidige situatie bodembescherming en –sanering 
 
De meeste bedrijfsactiviteiten vinden inpandig plaats, waardoor emissies naar de bodem worden 
voorkomen. Het beleid is erop gericht om emissies naar de bodem door lekkages en/of morsingen te 
voorkomen, respectievelijk te beperken.  
 
In het verleden zijn diverse bodemonderzoeken verricht. Dit waren inventariserende 
bodemonderzoeken naar aanleiding van nieuwbouwactiviteiten, sloopwerkzaamheden of naar 
aanleiding van mogelijke bodemverontreiniging. In 2009 is ook een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd over het gehele ALT. Het doel van het onderzoek betreft het verkrijgen van een algemeen 
beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van het gehele terrein. Diverse verdachte lokaties zijn 
onderzocht. De onderzochte (verdachte) lokaties hebben geen aantoonbare bodemverontreiniging 
veroorzaakt. Vooralsnog is op dit moment geen aanvullend bodemonderzoek of bodemsanering op het 
ALT noodzakelijk. 
 
2.4.2 Getroffen maatregelen  
 
Een bodemrisicoanalyse is in 2008 uitgevoerd op basis van de NRB (Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming). Hiervoor zijn de technische voorzieningen en organisatorische maatregelen beoordeeld 
van alle relevante processen. Diverse activiteiten en ruimtes zijn geclusterd tot hoofdgroepen waar dezelfde of 
gelijkwaardige activiteiten plaatsvinden. In totaal zijn 37 hoofdactiviteiten beoordeeld op basis van risico van 
bodemverontreiniging. Middels een lokale inspectie en gesprekken met diverse leidinggevenden zijn de 
activiteiten beoordeeld. Op basis van de aanwezige voorzieningen en organisatorische maatregelen is 
geconcludeerd, dat een aantal activiteiten niet voldeden aan een verwaarloosbaar bodemrisico. Dit zijn de 
volgende activiteiten en aanvullende maatregelen die getroffen zijn of nog genomen moeten worden: 

◊ Olietanks bovengronds: een vulinstructie zal nodig zijn voor het vullen van de olietanks. 
◊ Olietanks in ingeterpte tanks: de tanks zullen moeten voldoen aan de PGS 30. In totaal zijn er nog 2 

olietanks in gebruik van de 8 aanwezige olietanks. 
◊ Leidingtransport ondergronds: de ondergrondse olieleidingen zullen dubbelwandig uitgevoerd 

moeten worden met lekdetectie.  
◊ Bedrijfsriolering: een inspectieprogramma zal moeten worden opgesteld en een noodplan.  
◊ Vaten gevuld met chemicaliën (bijv. olie): vaten zullen moeten worden opgesteld in lekbakken.   

De meeste maatregelen zijn geïmplementeerd in 2008 en 2009 behalve betreffende de ingeterpte 
olietanks en de ondergrondse leidingen. Hiervoor zullen in 2011 maatregelen worden genomen (zie 
hoofdstuk 2.4.3).   
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2.4.3 Geplande maatregelen  
 
De volgende maatregelen wordt de komende planperiode genomen: 

◊ De huidige olieopslag en ondergrondse leidingen voldoen niet aan NRB (Nederlandse 
Richtlijn Bodembescherming) en PGS 30 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). De huidige 
olietanks en olieleidingen zullen worden verwijderd en gesaneerd. Nieuwe olietanks en 
nieuwe olieleidingen zullen worden geplaatst, die voldoen aan de NRB en PGS. 

 
Een overzicht van de geplande maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
2.5 Geluid 
 
2.5.1 Huidige situatie geluid 
 
In het kader van de milieuvergunning VOH is in 2007 een volledig nieuw geluidsonderzoek uitgevoerd. 
Hiervoor zijn gedurende diverse dagen geluidsmetingen bij vele geluidsbronnen uitgevoerd door 
externe geluidsspecialisten. Alle metingen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai (1999). Hierdoor moesten dus ook metingen op daken worden uitgevoerd. De 
geluidsmetingen zijn vervolgens in een nieuw geluidsmodel (gebruikmakende van programma 
Geonoise) opgenomen.  
 
In dit geluidsmodel is de geluidsbelasting ter plaatse van de woningen in de directe omgeving van het 
terrein doorberekend. Hiervoor zijn een 20-tal toetsingspunten in het geluidsmodel opgenomen. 
Tevens is beoordeeld of de Best Beschikbare Technieken (BBT) waren toegepast om de 
geluidsbelasting te minimaliseren. Voor een aantal geluidsbronnen zijn nog aanvullende maatregelen 
nodig gebleken om te voldoen aan BBT.  
 
De geluidsbelasting is vervolgens getoetst aan de richtwaarden voor een woonwijk in de stad. Op een 
aantal punten is de geluidsbelasting hoger dan de richtwaarden voor een woonwijk in de stad. De 
richtwaarden voor een woonwijk in de stad zijn echter veel lager dan de huidig vergunde waarden.  
 
In 2008 en 2009 zijn op enkele locaties geluidsbronnen gewijzigd. Een enkele bron is vervangen of 
een nieuwe geluidsbron wordt geplaatst. Deze wijzigingen zijn getoetst aan het geluidsmodel van de 
VOH. De geluidsbelasting van deze bronnen voldoen aan de geluidsvoorschriften van de VOH.   
 
2.5.2 Getroffen maatregelen 
 
Naar aanleiding van het geluidsonderzoek in 2007 zijn in de periode 2009 en 2010 maatregelen 
genomen voor diverse geluidsbronnen. 
 
In 2010 is getoetst of aan de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning wordt voldaan middels een 
praktische toetsing aan het geluidsmodel. Hiervoor is een inventarisatie van de meest relevante 
geluidsbronnen verricht, die bepalend zijn voor de geluidsemissie op de toetsingspunten van de 
milieuvergunning. In totaal zijn dientengevolge ca. 20 meest significante geluidsbronnen 
geidentificeerd. Vervolgens zijn gedurende een tweetal dagen geluidsmetingen uitgevoerd op diverse 
lokaties (met name daken) van gebouwen door een externe en onafhankelijke geluidsdeskundige. 
Hierna zijn de geluidsmetingen en beschikbare informatie opgenomen in het geluidsmodel. Vervolgens 
is beoordeeld of de geluidsimmissie voldoet aan de geluidsgrenzen van de milieuvergunning. Indien 
niet voldaan wordt aan de geluidsvoorschriften zullen aanvullende maatregelen genomen worden. 
 
2.5.3 Geplande maatregelen 
 
De volgende maatregel wordt de komende planperiode genomen: 

◊ Actualisatie van het geluidsmodel in 2013 en toetsen aan de geluidsnormen van de 
milieuvergunning VOH. Indien van toepassing zullen vervolgens geluidsreducerende 
maatregelen worden genomen om te voldoen aan BBT (Best Beschikbare Technieken).   
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2.6 Aanvullende onderwerpen 
 
2.6.1 Milieuzorg 
 
In de Wm-vergunning VOH (Vergunning Op Hoofdzaken) is als vergunningsvoorschrift opgenomen, 
dat de organisaties op het ALT een milieuzorgsysteem hebben en onderhouden. In het 
milieuzorgsysteem zijn onderdelen geregeld zoals het milieubeleid, verbeterdoelstellingen, een 
milieuaspectenregister, registraties, audits, een directiebeoordeling en continue verbetering. De 
organisaties hebben alle een gecombineerd milieu- en kwaliteitsmanagementsysteem (volgens ISO 
14001 respectievelijk 9001) en zijn gecertificeerd.  
 
2.6.2 Chemicalien 
 
De laboratoria bij het RIVM gebruiken zeer veel verschillende chemicaliën ten behoeve van  
laboratoriumonderzoek. Om de arbo- en milieurisico’s van de gebruikte chemicaliën te kunnen bepalen 
zijn actuele veiligheidsinformatiebladen noodzakelijk. Deze veiligheidsinformatiebladen zijn bij het 
RIVM onderdeel van het centraal chemicalienregistratiesysteem.  
 
In 2007 is door het RIVM een gebruikersovereenkomst gesloten met de leverancier van het centraal 
chemicalienregistratiesysteem (dat wil zeggen GROS, Gevaarlijke stoffen Registratie en Opsporingsysteem). 
Dit systeem voldeed aan alle eisen van het RIVM. Dit zijn eisen onder meer betreffende wet- en regelgeving, 
en de registratie en autorisatie van de invoer van chemicaliën.  
Hierna zijn in 2009 bij diverse laboratoria de bestaande registratiesystemen omgezet naar het nieuwe 
chemicalienregistratiesysteem. Hiervoor zijn allereerst bij enkele laboratoria de modules van GROS getest. 
Vervolgens is de bestaande chemicaliëninformatie van de laboratoria geconverteerd naar het systeem GROS.  
 
Bij het NVI is in 2009 de studie naar de implementatie van een centraal chemicaliënregistratiesysteem 
afgerond. Hierin is de reorganisatie, waarin het NVI zich op dit moment bevindt, meegenomen. Het advies van 
de studie is dat de productieafdelingen, die naar de private markt gaan, verder gaan met Interspec en LIMS 
(Laboratory Information Management Systeem). Voor de unit O&O (Onderzoek en Ontwikkeling), die over zal 
gaan naar het RIVM, is aansluiting bij het centraal chemicaliënregistratiesysteem van het RIVM (d.w.z. 
GROS), het meest voor de hand liggend. Voor de implementatie van GROS binnen de unit O&O moet gedacht 
worden aan 2011.  
 
2.6.3 Duurzaam inkopen 
 
Alle overheidsorganisaties kopen jaarlijks voor meer dan 30 miljard euro in. Het kabinet heeft bepaald 
dat alle overheden duurzaamheid moeten meenemen als vast onderdeel bij het inkopen en 
aanbestedingen. Dat moet ertoe leiden dat in 2010 de Rijksoverheid en haar agentschappen bij 100% 
van haar inkopen en aanbestedingen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen. Voor 
provincies, gemeenten en waterschappen bedraagt het percentage 50%. Dit betreft een 
resultaatsverplichting. 
 
2.6.4 Getroffen maatregelen. 
 
De afgelopen jaren zijn de volgende maatregelen getroffen: 

◊ Het RIVM heeft in 2007 een centraal chemicalienregistratiesysteem aangeschaft namelijk 
GROS. Vervolgens hebben alle relevante laboratoria hun bestaande chemicaliënregistratie 
omgezet naar het nieuwe systeem GROS. In 2010 zijn alle relevante laboratoria van het 
RIVM overgegaan naar GROS. 

◊ Het RIVM heeft de afgelopen jaren veel inspanningen verricht in het kader van duurzaam 
inkopen. Dit betreft onder meer het inkopen van papier, koffie en andere duurzame 
goederen. 
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2.6.5 Geplande maatregelen. 
 
De volgende verbetermaatregelen worden genomen tijdens de komende periode: 

◊ Het chemicaliënregistratiesysteem GROS zal vanaf 2011 actueel worden gehouden door de 
systeembeheerders van het RIVM en geoptimaliseerd. Tevens zal dan ook de 
implementatie van nieuwe wet- en regelgeving in GROS worden meegenomen (zoals GHS). 

◊ De volledige implementatie van duurzaam inkopen zal bij het RIVM vanaf 2011 gebeuren en 
een meer prioritaire rol geven. Dit zijn onder meer kantoorartikelen, machines, apparatuur 
en ook diensten van contractors. Duurzaam inkoop zal ook meegenomen bij het onderhoud 
en renovatie van gebouwen.  
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3. Samenvatting van geselecteerde maatregelen. 
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de afzonderlijke milieuaspecten uitgebreid toegelicht. In dit hoofdstuk 
is een overzicht samengesteld van alle verbetermaatregelen voor de komende periode vanaf 2011 tot 
en met 2014. In dit overzicht is het thema (bijv. lucht, energie, water), de maatregel en eventuele 
toelichting omtrent de maatregel weergegeven. Tevens is aangegeven of de maatregel een 
continuering van de maatregel vanuit het BMP 2007-2010 is. 
 
Lucht. 
 
Thema Lucht 
Maatregel Uitfaseren van HCFK’s (milieuschadelijke koelmiddelen) 
Toelichting Bij onderhoud of reparatie van koelapparatuur zullen de nog in gebruik zijnde 

HCFK’s vervangen worden door minder milieuschadelijke koelmiddelen (zoals 
HFK’s). Vanaf 2010 geldt een wettelijk verbod op nieuw geproduceerde 
HCFK’s en vanaf 2015 is het gebruik van alle HCFK’s verboden. Snelle 
uitfasering vermindert enerzijds de milieubelasting bij lekkage (d.w.z. minder 
milieugevaarlijke emissies) en vergroot anderzijds de bedrijfscontinuïteit. 

Kosten Ca. € 1 ton. Dit bedrag dekt de kosten voor aanpassing van installaties 
waarvan, bij noodzakelijke aanvulling, het koelmiddel HCFK wordt vervangen 
door een minder milieuschadelijk koelmiddel HFK. Het betreft een versnelde 
investering, vooruitlopend op het HCFK-verbod vanaf 2015. 

Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze lange termijn maatregel is een voortzetting van de vermelde maatregel in 
het voorgaande BMP. De uitfasering is gestart in 2007 gestart en zal eindigen 
in 2015 (of eerder).  

 
Energie. 
 
Thema Energie 
Maatregel De realisatie en definitieve oplevering van een nieuwe WKK (Warmte Kracht 

Koppeling) 
Toelichting De huidige WKK (bouwjaar 1987) zal worden vervangen, omdat die aan het 

einde van de economische en technische levensduur is gekomen. Door de 
voortgeschreden techniek heeft een nieuwe installatie een sterk verbeterd 
rendement en gereduceerde uitstoot en voldoet aan de nieuwe wet- en 
regelgeving (Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties). In de ontwerpfase wordt 
voldaan aan de vergunningseis, dat technische keuzen gemaakt worden 
volgens het principe van de Best Beschikbare Techniek (BBT).  

Kosten Ca. € 5,7 miljoen. Deze vervangingskosten worden gedragen de RGD en 
drukken niet op de RIVM begroting. De werkzaamheden voor de vervanging 
van de huidige WKK zijn al geïnitieerd. 

Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een nieuwe verbetermaatregel.  

 
Thema Energie 
Maatregel Bij ingrijpende renovatie en nieuwbouw toepassen van energiebesparing 

conform Informatieblad kantoorgebouwen en verbetermaatregelen met 
terugverdientijd minder dan 5 jaar. Behalen van energieprestatiecertificaat voor 
nieuwbouw (zoals al gerealiseerd is voor gebouw G22).  

Toelichting Niet van toepassing.  
Kosten Afhankelijk van de geplande renovaties. 
Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een voortzetting van de vermelde maatregel in het 
voorgaande BMP.  
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Thema Energie 
Maatregel Bij ingrijpende renovatie en nieuwbouw van gebouwen toepassen van eisen 

vanuit de Greencalcmethode in het kader van duurzaam bouwen. Dit geldt ook 
voor het duurzaam onderhoud van gebouwen. 

Toelichting De Greencalc methode beschrijft de gevolgen van de geplande 
milieumaatregelen.  

Kosten Afhankelijk van de geplande renovaties. 
Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een voortzetting van de vermelde maatregel in het 
voorgaande BMP.  

 
Bodem. 
 
Thema Bodem  
Maatregel Vervanging van de huidige olieopslagtanks (in bunkergebouw 7) en 

ondergrondse olieleidingen door de huidige stand van techniek (Best 
Beschikbare Techniek).  

Toelichting De huidige olieopslag en ondergrondse leidingen voldoen niet aan NRB 
(Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) en PGS (Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen). De huidige olietanks en olieleidingen zullen worden 
verwijderd en gesaneerd. Nieuwe olietanks en nieuwe olieleidingen zullen 
worden geplaatst, die voldoen aan de NRB en PGS. 

Kosten Ca. € 7 ton. Dit zijn de kosten voor de sanering en nieuwe aanleg. De 
voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de bestaande 
olietanks en olieleidingen zijn al gestart en er is dekking voor de begrote 
kosten. 

Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een nieuwe verbetermaatregel. 

 
Afval. 
 
Thema Afval 
Maatregel Toepassen van afvalbesparingsmaatregelen bij nieuwbouw conform het 

informatieblad kantoorgebouwen.  
Toelichting Niet van toepassing. 
Kosten Afhankelijk van de geplande renovaties. 
Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een voortzetting van de vermelde maatregel in het 
voorgaande BMP.  

 
Thema Afval 
Maatregel Implementatie van de resultaten van de Europese aanbesteding afvalstoffen. 
Toelichting In 2010 is gestart met de Europese aanbesteding afvalstoffen. De 

aanbesteding betreft de inzameling van alle afvalstromen (bedrijfsafval, 
gevaarlijk afval, etc.), het afvaltransport en verwerking van alle afvalstoffen. 
Vanaf 2011 zal de implementatie van de aanbesteding plaatsvinden. 

Kosten Afhankelijk van de resultaten van de aanbesteding. 
Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een nieuwe verbetermaatregel. 

 
Thema Afval 
Maatregel Dwingend wijzigen van de standaard printerinstelling bij alle medewerkers.  
Toelichting Momenteel wordt nog veel papier verbruikt als gevolg van diverse 

printerinstellingen. Door de standaard printerinstelling voor alle medewerkers te 
wijzigen naar dubbelzijdig printen, geen bannerpagina en een beveiligde afdruk is 
aanzienlijke papierbesparing mogelijk, zonder extra kosten. 

Kosten Geen extra kosten.  
Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een nieuwe verbetermaatregel. 



RIVM/NVI/PBL  Bedrijfsmilieuplan 2011-2014 

November 2010 
 
 

18

Geluid. 
 
Thema Geluid 
Maatregel Actualisatie van het geluidsmodel in 2013 en toetsen aan de geluidsnormen 

van de milieuvergunning VOH. Indien van toepassing zullen vervolgens 
geluidsreducerende maatregelen worden genomen om te voldoen aan BBT 
(Best Beschikbare Technieken).  

Toelichting Periodiek is een actualisatie van het gehele geluidsmodel nodig om aan te 
tonen, dat wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning 
VOH. 

Kosten Ca. €  0,02 ton. Dit zijn de kosten voor actualisatie geluidsmodel. Verdere 
kosten afhankelijk van de te nemen verbetermaatregelen. De aangegeven 
kosten kunnen worden betaald uit het budget van BVK. 

Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is ook al vermeld in het voorgaande BMP. In 2010 is namelijk 
een actualisatie van het gehele geluidsmodel uitgevoerd.  

 
Afvalwater. 
 
Thema Afvalwater 
Maatregel Beperken van het lozen van de meest waterbezwaarlijke stoffen in het 

afvalwater  
Toelichting Voordat bepaalde stoffen geloosd mogen worden op het afvalwaterriool (zoals 

bepaalde reinigingsmiddelen) zal een ABM toets (Algemene 
Beoordelingsmethode) moeten worden verricht. Voor categorie A-stoffen 
(zwarte lijst stof of vergelijkbare eigenschappen) zal onderzoek gedaan worden 
of alternatieve stoffen gebruikt kunnen worden met minder waterbezwaarlijke 
eigenschappen. Indien geen alternatieve stoffen mogelijk zijn, dan zullen 
andere maatregelen (zoals bijv. afvangen of hergebruik) onderzocht worden.  

Kosten Ca. € 0,01 ton op jaarbasis. De ABM toets is verplicht volgens de huidige 
milieuvergunning VOH. Verdere kosten afhankelijk van de te nemen 
verbetermaatregelen. De aangegeven kosten kunnen worden betaald uit het 
budget van BVK. 

Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een voortzetting van de vermelde maatregel in het 
voorgaande BMP.  

 
Thema Afvalwater 
Maatregel Opstellen van een bemonsteringsprogramma voor afvalwater en nader 

onderzoek bij overschrijding van de lozingseisen.  
Toelichting Op basis van het onderzoek naar de interne afvalwaterputten en het reguliere 

bemonsteringsplan voor afvalwater zal jaarlijks een bemonsteringsprogramma 
voor het afvalwater worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de lozingseisen 
van de milieuvergunning VOH zal een nader onderzoek verricht worden en 
eventuele maatregelen worden geïmplementeerd. 

Kosten Ca. €  0,01 ton op jaarbasis. Dit betreft de kosten voor het 
bemonsteringsprogramma. Verdere kosten afhankelijk van de te nemen 
verbetermaatregelen. De aangegeven kosten kunnen worden betaald uit het 
budget van BVK. 

Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een nieuwe verbetermaatregel. 
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Chemicalien. 
 
Thema Chemicaliën 
Maatregel Actualisatie en optimalisatie van het chemicaliënregistratiesysteem GROS 

(Gevaarlijke stoffen Registratie- en Opsporingsysteem) bij het RIVM. 
Toelichting Het chemicaliënregistratiesysteem GROS is door het RIVM in 2007 

aangeschaft. In 2010 zal het bij alle relevante laboratoria en het Facilitair Bedrijf 
zijn ingevoerd. Vanaf 2011 zal dit systeem actueel worden gehouden door de 
systeembeheerders en geoptimaliseerd (zoals bijv. de beperking van de 
hoeveelheid chemicaliën in voorraad en beschikbaarheid van 
veiligheidsinformatie van alle gebruikte stoffen). Tevens zal dan ook de 
implementatie van nieuwe wet- en regelgeving in GROS worden meegenomen 
(zoals GHS). 

Kosten Ca. € 0,2 ton per jaar. Dit zijn additionele kosten voor actualisatie en 
optimalisatie, naast de reguliere jaarlijkse beheer- en licentiekosten van GROS. 

Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is ook al vermeld in het voorgaande BMP. Vanaf 2007 is met 
de implementatie van het centraal chemicalienregistratiesysteem gestart. 

 
Duurzaam inkopen. 
  
Thema Duurzaam inkopen (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 
Maatregel RIVM zal de milieufactor bij het inkoopproces een prioritaire rol geven. 
Toelichting Vanaf 2010 zal het RIVM bij de aanbesteding van producten en diensten 

duurzaam inkopen. De volledige implementatie zal vanaf 2011 gebeuren. Dit 
zijn onder meer kantoorartikelen, machines, apparatuur en ook diensten van 
contractors. Dit geldt ook voor duurzaam onderhoud en renovatie van 
gebouwen. 

Kosten Afhankelijk van de verbeteringen in het kader van duurzaam inkopen. 
Continuering van  
BMP 2007-2010? 

Deze maatregel is een voortzetting van de vermelde maatregel in het 
voorgaande BMP. Vanaf 2010 is het RIVM verplicht om duurzaam in te kopen.  
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Bijlage 1. Verbetermaatregelen van het Bedrijfsmilieuplan 2007-2010, inclusief de status (afgerond, 
doorlopend of nog te doen), genomen acties en eventuele voortzetting in het BMP 2011-2014. 
 
Verbetermaatregel Status Genomen acties Voortzetting in BMP 2011-

2014 
Energiebesparing conform 
Informatieblad 
kantoorgebouwen 

Doorlopend Uitgevoerd zoals bij 
kantoorgebouw G22.  

Ja. Bij nieuwe of ingrijpende 
renovatie van 
kantoorgebouwen van 
toepassing. 

Energiebesparing Duurzaam 
bouwen 

Doorlopend Uitgevoerd zoals bij 
kantoorgebouw G22. 

Ja. Bij nieuwe of ingrijpende 
renovatie van 
kantoorgebouwen van 
toepassing. 

Warmte/koude opslag 
Cohengebouw 

Afgerond In 2008 is de WKO 
gerealiseerd. 

Nee. 

Aanpassen van bestaande 
stoomketels 

Afgerond In 2008 zijn low NOx branders 
geplaatst. 

Nee. 

Uitfaseren van HCFK’s Doorlopend Bij vervanging van koelmiddel 
van toepassing. 

Ja. Bij vervanging worden 
de koelmiddelen vervangen. 

Uitvoeren van 
bodemrisicoanalyse 

Afgerond In 2008 afgerond Nee. 

Vervangen van bestaande 
tanks door nieuwe olietanks 

Nog te doen In 2010 is aanbesteding 
verricht. In 2011 worden de 
tanks vervangen. 

Ja. Tanks en olieleidingen 
zullen worden vervangen. 

Bodemonderzoek bij 
nieuwbouw/verbouw 

Afgerond Uitgevoerd zoals bij 
kantoorgebouw G22 en 
receptiegebouw 31. 

Nee.  

Onderzoek omtrent categorie 
A-stoffen van de ABM-toets 

Doorlopend Uitgevoerd. Meeste A-stoffen 
worden niet meer gebruikt 

Ja. Bij nieuwe categorie A-
stoffen van toepassing. 

Onderzoek naar interne 
afvalwatermeetputten 

Afgerond In 2010 is rapportage 
opgesteld. 

Nee. 

Afvalbesparing conform 
informatieblad 

Doorlopend Uitgevoerd zoals bij 
kantoorgebouw G22. 

Ja. Bij nieuwe of ingrijpende 
renovatie van 
kantoorgebouwen van 
toepassing. 

Actualisatie geluid Afgerond In 2010 uitgevoerd. In 2013 nieuwe actualisatie 
geluidsmodel 

Europese aanbesteding afval Afgerond In 2010 uitgevoerd. In 2011 de 
realisatie van de 
verbetermaatregelen 

Ja. Implementatie van 
verbetermaatregelen vanaf 
2011 

Geluid niet-BBT Afgerond Maatregelen zijn in 2010 
genomen. 

Nee. Verbetermaatregelen 
worden genomen als niet 
aan BBT wordt voldaan.  

Opslag gevaarlijke stoffen 
conform PGS 15 

Afgerond Aanpassen van opslag of 
brandveiligheidskasten  

Nee. Opslag voldoet. 

Interne controlerondes arbo en 
milieu 

Doorlopend Verbetermaatregelen worden 
genomen na controleronde. 

Nee. Is onderdeel van het 
milieuzorgsysteem 

Centraal 
chemicalienregistratiesysteem 

Doorlopend In 2010 hebben alle “natte” 
laboratoria van RIVM het 
systeem GROS 

Ja. Verbeteringen en 
optimalisatie zal 
gecontinueerd worden. 

Duurzaam inkopen Doorlopend In 2010 wordt duurzaam 
ingekocht.  

Ja. Prioritaire rol voor 
duurzaam inkopen. 

Vervoersplan Afgerond Vervoersmaatregelen zijn 
genomen. 

Nee. Vervoersmaatregelen 
zijn al genomen.  
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Bijlage 2. Totaal waterverbruik op het ALT (m3). 
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Bijlage 3. Overzicht afvalstromen ALT in kilogrammen van 2000 tot en met 2009. 
Afvalstroom 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Niet gevaarlijk afval           
Bedrijfsafval (V) 138300 185418 179980 170620 186840 207640 179450 218160 208600 198740 
Bouw en Sloopafval (V,H) 25038 47740 49200 58190 26360 81180 87590 75400 78960 118168 
Hard glas (H) 28740 27500 25500 16700 27300 23000 17460 18060 18600 19500 
Kantine afval GFT (H) 8450 7500 5200 Geen 

opgave 
Geen 

opgave 
Geen 

opgave 
Geen 

opgave 
Geen 

opgave 
Geen 

opgave 
Geen 

opgave 
  Glas (H) 1275 680 1620 1800 1400 1500 1600 1300 1450 1220 
  Blik (H) 1660 800 640 700 1320 2300 1250 1500 1300 1400 
Labafval geautoclaveerd (V) 33525 45720 49020 37500 52740 52760 35240 44200 22000 28660 
Mest/zaagsel, onbesmet (S) 71440 156120 205700 194650 212240 233620 203370 221740 137480 110300 
Oud papier (H) 118500 110000 102000 138440 149520 142000 165260 100940 111620 97100 
Oud ijzer, inventaris (H) 29400 46320 30280 29240 26800 64080 79360 90700 64210 54430 
Tuinafval (H) 130000 120000 120000 120000 120000 50000 50000 50000 50000 50000 
 
Gevaarlijk afval 

          

Afgewerkte olie (H) - 3000 2800 3000 2900 2900 1832 2200 2600 2400 
Carcinogeenhoudend afval (V) 6555 6931 5585 6470 3660 3920 8420 4000 3500 6480 
Dioxinehoudend afval (V) 450 300 500 730 4000 0 1370 0 0 0 
Dood vaccin (V)     2430 1990 

 
1125 Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij labafval 

Klein chemisch afval (V,H) 7460 5936 6995 5500 4290 16173 10257 17303 15470 15996 
Kadavers (V) 4710 5040 5660 12120 4500 5700 4040 4530 5050 12060 
Labafval ongeautoclaveerd (V) 45930 26825 44670 33000 40000 61740 77360 81126 77985 79263 
Levend vaccin (V) 2120 2010 360 Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij 

labafval 
Bij labafval 

Mest en zaagsel (besmet) (V) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vervuilde grond (V) - - 2400 500 1200 1000 0 500 800 300 
Accu's (H) 660 800 700 6000 700 900 800 900 900 300 
TL buizen (V) 1040 545 510 1020 800 700 530 800 800 750 
Specifiek ziekenhuisafval (V) 1680 - 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
TOTAAL  (kg) 

 
659453 

 
801175 

 
840445 

 
836230 

 
862970 

 
951113 

 
925219 

 
933359 

 
801325 

 
797067 

 

 

V: verbrand 

H: hergebruik 

S: stort 

 


