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Inleiding 
De milieuvergunning op basis van de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet, verplicht Stichting-ALt om 
alle (bijna) milieu incidenten (risico voor lucht, bodem, water enz.) te melden bij bevoegd gezag 
(ODNZKG).  

 
Op basis van het Besluit Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) is de werkgever verplicht om 
bepaalde incidenten te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  
Vanuit de Wabo is de Stichting verplicht om (bijna) milieu incidenten met micro-organismen van klasse 3 
en 4 (BA3 en BA4) en (bijna) milieu incidenten met GGO’s te melden bij het bevoegd gezag. 

 
Als vergunninghouder registreert de Stichting alle (bijna) milieu incidenten die zich op het Utrecht 
Science Park Bilthoven (USPB) voordoen en meldt deze, indien noodzakelijk, bij het bevoegd gezag.  
 

Doel 
Het doel van deze KAM-regel is meervoudig. Naast de wettelijke verplichting van het melden en 
registreren van (bijna) milieu incidenten, ontstaat inzicht in de mogelijke oorzaak van (bijna) milieu 
incidenten. Het melden van bijna milieu incidenten heeft tevens tot doel dat op het terrein preventieve 
maatregelen getroffen kunnen worden. 

 
Verantwoordelijkheden 
Deze KAM-regel is bestemd voor: 

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

installatiebedrijven, schoonmaakbedrijven, schilders etc. 
Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om (bijna) milieu incidenten en gevaarlijke situaties te melden.  
Stichting-ALt draagt zorg voor de registratie van (bijna) milieu incidenten, indien noodzakelijk de 
doormelding naar het bevoegd gezag en de beoordeling of mogelijk terrein brede maatregelen 
noodzakelijk zijn.  

Wat melden bij de Stichting? 
• Bijna milieu incident 

Een gebeurtenis waarbij net geen schade aan het milieu is ontstaan. 
Voorbeeld: chemicaliënlekkages, kapotte opslagvaten, vrijkomen GGO’s buiten first 
containment enz., waarbij nog geen sprake is van milieuschade (riool, bodem, lucht). 

• Milieu incident 
Overtredingen van voorschriften en eisen zoals genoemd in de milieuvergunningen en de KAM 
regels, die voor de organisaties op het USPB van toepassing zijn. 
Voorbeeld: verontreinigingen van de bodem, lozingen van niet toegestane stoffen op het 
riool, freonlekkages, vrijkomen van GGO’s. 

 Meldplicht n.a.v. artikel 17.2 Wet Milieubeheer 
 
 Ongewone voorvallen moeten zo spoedig mogelijk bij het bevoegd gezag gemeld worden. 
 Het gaat om ongewone voorvallen die zich binnen een inrichting hebben voorgedaan en die nadelige 
 gevolgen voor het milieu hebben of kunnen hebben. 
 
 Een ongewoon voorval is “elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt 
van de normale bedrijfsactiviteiten”. 
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Werkwijze 

 
Melden van (bijna) milieu incidenten. 
Verantwoordelijke lijnmanagers van de organisaties op het USPB, zijn verplicht om o.a. 
onderstaande (bijna) milieu incidenten op dezelfde werkdag, in elk geval binnen 24 uur na het 
incident, te melden aan secretaris@stichting-alt.nl, in geval van spoed telefonisch 06-55272108. 
 
De Stichting meldt, indien noodzakelijk, deze incidenten bij het bevoegd gezag.  
 
In geval van een (bijna) milieu incident met een GGO, is de organisatie daarnaast zelf verplicht 
bepaalde incidenten te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  
 
Buiten kantooruren moeten onderstaande incidenten gemeld worden bij de Beveiliging,  telefoon 
030-274 2259, die bij ernstige situaties de Stichting waarschuwt. 
 

 (bijna) milieu incident Melden bij 
Stichting-ALt 

Stichting-Alt meldt bij 
Bevoegd Gezag 

Organisatie meldt 
bij ILT/IenW 

GGO buiten first-containment ja afhankelijk van inperkings-
maatregelen op ruimte 

Nee, melden bij 
BVF 

BA3 of BA4 buiten first- containment ja afhankelijk van inperkings-
maatregelen op ruimte 

Niet van toepassing 

Mogelijk vrijkomen GGO buiten 
ingeperkte ruimte 

ja ja Nee, ML-I + II 
melden bij BVF 
Ja, ML-III +IV   

Mogelijk vrijkomen BA3 of BA4 
buiten ingeperkte ruimte 

ja ja Niet van toepassing 

Vrij komen GGO buiten ingeperkte 
ruimte 

ja ja ja 

Vrij komen BA3 of BA4 buiten 
ingeperkte ruimte 

ja ja ja 

Vrij komen chemische stof binnen 
werkruimte 

ja afhankelijk van situatie Niet van toepassing 

Vrij komen chemische stoffen buiten 
werkruimte 

ja ja Niet van toepassing 

Vrij komen milieu schadelijke stoffen ja ja Niet van toepassing 

 
Melden (bijna) milieu incident 
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 . 

 
 

 
Voorbeelden van (bijna) milieu incidenten in een laboratorium-/productieomgeving die gemeld moeten 
worden bij Stichting-Alt. 

 

mailto:secretaris@stichting-alt.nl
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Afkortingen en begrippen 
Afkortingen  
BA3 Biologisch agens van niveau 3; 

= niet-gemodificeerde (micro)organismen van risicogroep 3. 
BA4 Biologisch agens van niveau 4; 

= niet-gemodificeerde (micro)organismen van risicogroep 4. 
BVF Biologische veiligheidsfunctionaris 
GGO Genetisch gemodificeerde organismen 
IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

ILT  Inspectie Leefomgeving en Transport   
ODNZKG Omgevingsdienst Noordzee kanaal gebied 
Stichting-ALt Stichting- Antonie van Leeuwenhoek terrein 
USPB Utrecht Science Park Bilthoven 
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wm Wet milieubeheer 
 
Begrippen  
Biologische agentia Voor omschrijving en categorie indeling: zie KAM-regel 13 Biologische Veiligheid. 
Genetisch 
gemodificeerde 
organismen 

Voor omschrijving en beheers niveaus: zie KAM-regel 13 Biologische Veiligheid. 

  
 
 

Bijlagen 

Bijlage 1: Formulier voor het melden van een milieu incident of bijna milieu incident 

https://stichting-alt.nl/kam-regels/13-biologische-veiligheid/
https://stichting-alt.nl/kam-regels/13-biologische-veiligheid/
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