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Inleiding 
De milieuvergunning op basis van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren (WVO) verplicht de Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein om bepaalde 
milieuongevallen te melden bij bevoegd gezag (de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden). Op basis van het Besluit Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) is de werkgever 
verplicht om bepaalde ongevallen te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De Stichting 
meldt deze ongevallen tevens bij haar bevoegd gezag. 
 
Als vergunninghouder registreert de Stichting alle (bijna) milieuongevallen die zich op het Utrecht Science 
Park Bilthoven (USPB) voordoen. De organisaties op het terrein melden alle (bijna) milieuongevallen op 
het email adres secretaris@stichting-alt.nl, en in sommige gevallen eerst telefonisch op 06 5527 2108. 

Doel 
Het doel van deze KAM-regel is meervoudig. Naast de wettelijke verplichting van het melden en 
registreren van ongevallen ontstaat inzicht in de mogelijke oorzaken van ongevallen en/of bijna 
milieuongevallen. Het melden van bijna ongevallen heeft tevens tot doel dat op het terrein preventieve 
maatregelen getroffen kunnen worden. 

Verantwoordelijkheden 
Deze KAM-regel is bestemd voor: 

• alle medewerk(st)ers van organisaties gevestigd op het terrein; 
• uitzendkrachten en stagiaires bij de organisaties op het terrein; 
• personeel van bedrijven die op het terrein werkzaamheden verrichten, zoals aannemers, 

installatiebedrijven, schoonmaakbedrijven, schilders etc. 
 
Al dezen hebben de verantwoordelijkheid om (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties te melden. Voor 
overige dan hierboven beschreven categorieën personen, zoals gastmedewerkers en bezoekers, is de 
medewerk(st)er die hen ontvangt verantwoordelijk voor het melden van (bijna) ongevallen van deze 
personen op het terrein. De Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein is belast met de registratie van 
(bijna) milieuongevalmeldingen en het doormelden daarvan naar het bevoegd gezag. 
 
 
Wat melden bij de Stichting? 
• Milieuongeval 

Overtredingen van voorschriften en eisen zoals genoemd in de milieuvergunningen die voor de 
organisaties op het USPB van toepassing zijn. 
Voorbeeld: verontreinigingen van de bodem, lozingen van zwarte lijst stoffen op het riool, 
freonlekkages  e.d. 

• Bijna milieuongeval 
Een gebeurtenis waarbij net geen schade aan het milieu is ontstaan. 
Voorbeeld: chemicaliënlekkages, kapotte opslagvaten e.d., waarbij nog geen sprake is van 
milieuschade (riool, bodem). 
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Werkwijze 

Melden van meldingsplichtige ongevallen bij bevoegd gezag en ondernemingsraad 
Verantwoordelijke lijnmanagers zijn verplicht om onderstaande ongevallen op dezelfde werkdag, en in 
ieder geval binnen 24 uur na het ongeval, telefonisch te melden aan secretaris@stichting-alt.nl, en in 
geval van spoed telefonisch: 06 55272108. 
De Stichting meldt deze ongevallen aan betreffend bevoegd gezag: de provincie en/of het 
Hoogheemraadschap. In geval van GGO’s rekent de Stichting er op dat de werkgever er voor zorg draagt 
dat het ongeval tevens wordt gemeld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Buiten kantooruren 
moeten onderstaande ongevallen gemeld worden bij de beveiliging, telefoon 030 274 2259, die bij 
ernstige situaties de Stichting waarschuwt. 
 
Milieuongevallen (meldingsplichtig bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Provincie Utrecht of 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden): 
• Ongevallen waarbij sprake kan zijn van milieuschade, zoals bij: 

- vrijkomen van GGO’s (Besluit GGO’s); meldingsplichtig bij ILT. 
- vrijkomen van milieuschadelijke chemische stoffen (milieuvergunning). 

 

Melden (bijna) milieuongevallen 
In de bijlage van deze KAM-regel is een meldingsformulier opgenomen. Vul het formulier in verband met 
de leesbaarheid bij voorkeur elektronisch in. De verantwoordelijke lijnmanager moet het formulier mede 
ondertekenen. U kunt het formulier e-mailen naar secretaris@stichting-alt.nl . 
 

Rol van de Stichting  
De Stichting draagt zorg voor de ongevallenregistratie, melding aan bevoegd gezag en de beoordeling of 
maatregelen breed op het terrein nodig zijn. Het ongevallenonderzoek wordt (indien noodzakelijk) 
uitgevoerd door de betreffende organisaties op het terrein.  

Bijlagen 

Bijlage 1: Formulier voor het melden van een milieuongeval of bijna milieuongeval 
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