Milieubeleidsverklaring PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)
Missie
Het PBL (Planbureau voor de leefomgeving) is het inhoudelijk onafhankelijke onderzoeksinstituut
voor de Rijksoverheid op de gebieden milieu, natuur en ruimte en één van de drie planbureaus van
Nederland (naast het SCP en het CPB).
Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van
verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is
voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en
altijd wetenschappelijk gefundeerd.
Taken
De kerntaken van het PBL zijn:
• Het in beeld brengen van de actuele kwaliteit van milieu, natuur en ruimte en het
evalueren van het gevoerde beleid.
• Het verkennen van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op
de kwaliteit van milieu, natuur en ruimte, en het evalueren van mogelijke beleidsopties.
• Het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken die van belang zijn voor
milieu, natuur en ruimte.
• Het identificeren van mogelijke strategische opties voor het bereiken van overheidsdoelen
op het gebied van milieu en natuur en ruimte.
Zorg voor het milieu
In lijn met bovengenoemde missie en kerntaken houdt dit natuurlijk ook in dat het PBL met de
uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg voor het milieu hoog in het vaandel heeft.
Het PBL acht een verantwoorde milieuzorg een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de
strategie. Milieuzorg is één van de aspecten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat
het PBL nastreeft. Hiertoe is een Milieuzorgsysteem ontworpen dat jaarlijks wordt gemonitord (op
geformuleerde doelstellingen) en wordt getoetst op geschiktheid.
Generieke doelstellingen van PBL t.a.v. milieuzorg:
• Het PBL streeft bij zijn taakuitvoering continu naar het beperken van milieueffecten, het
voorkomen van milieubelasting en het reduceren van het grondstofverbruik
• Het PBL streeft continu naar het naleven van milieuwet- en regelgeving en andere op het
ministerie van toepassing zijnde milieueisen
• Het PBL streeft continu naar het motiveren van de medewerkers door het stimuleren en
belonen van milieuvriendelijk gedrag en innovatieve ideeën.
Om dit te realiseren onderhoudt het PBL vooralsnog een milieuzorgsysteem conform ISO 14001.
Het milieuzorgsysteem heeft betrekking op zowel de hoofdvestiging in Den Haag als de
nevenvestiging in Bilthoven. Met name voor Bilthoven geldt dat de aanwezigheid van een
milieuzorgsysteem een eenvoudiger milieuvergunning mogelijk maakt voor het terrein (het Antonie
van Leeuwenhoekterrein) waar meerdere instituten terrein en gebouwen delen. In Bilthoven is voor
het gehele terrein een milieuvergunning op hoofdzaken verleend, en er wordt op dit terrein
betreffende milieuaspecten dan ook samengewerkt met de stichting Antonie van Leeuwenhoekterrein, die de vergunning actueel houdt. De vergunning heeft betrekking op: energie, water en
afval, bodem, geluid, veiligheid, meet- en registratiesysteem en aanvullende onderwerpen zoals
duurzaam inkopen (i.r.t. gebouwbeheer). Deze onderwerpen komen terug in het Milieujaarverslag
dat voor het hele terrein geldt.
In het licht van het feit dat PBL huurder is op beide locaties en dus weinig directe
sturingsmogelijkheden heeft op huisvestingsgeboden zaken en in het licht van de komende
verhuizing hanteert het PBL in het milieubeleidsplan 2014-2016 een bescheiden ambitie voor de
verbetering van de milieuprestaties op beide locaties, maar een hoog ambitieniveau ten aanzien
van de vernieuwbouw van B30 in Den Haag.
Duurzame huisvesting in B30, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Vanaf eind 2016 zal PBL samen met de twee andere planbureaus, het College Bescherming
Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gehuisvest zijn in het
verbouwde pand aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Dan is er dus nog maar sprake van
één vestiging, waar alle medewerkers in beginsel hun werkplek hebben.

Het gebouw moet inclusief de exploitatie ervan gaan voldoen aan hoge duurzaamheidskenmerken,
aansluitend bij de duurzaamheidsambities van de toekomstige bewoners en zeker PBL.
De duurzaamheidskenmerken worden beoordeeld met de BREEAM-NL methode (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method). Dit is een beoordelingsmethode om te bepalen
in welke mate gebouwen duurzaam zijn. De duurzaamheidsambitie is om voor de vernieuwbouw
minimaal een score van ‘very good’ te behalen en voor de exploitatie van het gebouw minimaal een
score van ‘good’ te behalen. Het consortium dat de exploitatie van het gebouw gaat verzorgen zal
werken met een milieuzorgsysteem conform ISO 14001.
Actieve bijdrage
De uitvoering van het milieubeleid vergt de inzet van de gehele organisatie. De directie 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 medewerkers voor het milieubewust uitvoeren van hun taken.

