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1. INLEIDING
Dit milieujaarverslag is een terugblik met de belangrijkste ontwikkelingen op milieugebied op Utrecht
Science Park Bilthoven (USPB) in 2019. Stichting Antonie van Leeuwenhoek – terrein (Stichting-ALt) heeft dit
publieke milieujaarverslag opgesteld, omdat alle organisaties op het USPB vinden dat omwonenden,
medewerkers en andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen op het USPB en de invloed daarvan op
het milieu moeten kunnen lezen

Afbeelding 1: Een impressie van de gebouwen op het Utrecht Science Park Bilthoven
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Utrecht Science Park Bilthoven
Op de twee locaties van Utrecht Science Park, in Utrecht en Bilthoven werken kennisinstellingen,
onderzoeksinstituten en bedrijven intensief samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en
gezonder leven. De organisaties op het USPB concentreren zich vooral op de ontwikkeling en verbetering van
farmaceutische producten en het uitvoeren van onderzoek voor de volksgezondheid en milieu. Op het USPB
zijn in hoofdzaak de volgende organisaties (overheidsinstellingen en bedrijven) gevestigd:
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
• Bilthoven Biologicals (BBio)
• Cipla Holding B.V. (Cipla)
• Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)
• Micreos Human Health B.V. (Micreos)
• Poonawalla Science Park B.V. (PSP)
Daarnaast zijn op het terrein enkele kleine organisaties gevestigd: Stichting-ALt en de overheidsinstellingen
Cogem en Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALt). Stichting-ALt is vergunninghouder van de
terrein brede milieuvergunningen en ziet toe op de implementatie en naleving van de milieuvergunning.
Cogem is in dit verslag, gezien de kleine omvang en de nauw verwante activiteiten aan het RIVM, tot het RIVM
gerekend. PD-ALt is als onderdeel van het Ministerie van VWS eigenaar van Intravacc. PD-ALt en Stichting-ALt
zijn zeer kleine, administratieve organisaties. De impact van deze organisaties is weliswaar meegenomen in de
totale impact van het terrein, maar deze organisaties zijn gezien hun geringe omvang niet apart vermeld bij de
verdeling per onderwerp (milieuthema).
Het RIVM verhuist in 2021-2022 naar Utrecht Science Park in Utrecht. Hierdoor komt op het USPB ruimte
beschikbaar voor biotechnologische bedrijven die onderzoek doen naar (nieuwe) medicijnen en vaccins en/of
deze produceren. De komende jaren zal de exacte invulling van de vrijkomende ruimte meer en meer duidelijk
worden.

Leeswijzer
Dit verslag beschrijft de invloed van het USPB op het milieu. Waar mogelijk en relevant is deze invloed per
organisatie op het USPB beschreven. De volgende onderdelen komen aan de orde:
• De belangrijke milieuaspecten en de gezamenlijke ambities van de organisaties op het USBP staan in
‘milieucontext’.
• De wijze waarop de milieuzorg is georganiseerd en de gedeelde verplichtingen en doelstellingen staan in
‘kaders van milieuzorg’.
• De resultaten of prestaties per milieuthema voor 2019 staan in ‘milieuprestaties’.
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2. MILIEUCONTEXT
De effecten van het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) op de omgeving zijn afhankelijk van diverse
factoren:
• de organisaties die op het USPB zijn gevestigd,
• de activiteiten die daar plaatsvinden,
• de milieuaspecten die gekoppeld zijn aan de activiteiten, en
• de verhouding van dit alles tot de omgeving.
Daarnaast is op het USPB ook de gezamenlijke drijfveer of ambitie om samen te werken op dit vlak van
belang.

Afbeelding 2: Luchtfoto van het Utrecht Science Park Bilthoven en haar omgeving
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Waar ligt het Utrecht Science Park Bilthoven?
Het USPB ligt in de wijk Bilthoven-Zuid, binnen de gemeente De Bilt. Direct aan de noordwest- en
noordoostzijde van de terreingrens staan woningen. Op enkele kilometers afstand ligt een beschermd
natuurgebied (Natura 2000-gebied), de Oostelijke Vechtplassen.
Deze gegevens onderstrepen de noodzakelijke aandacht op het USPB voor het welzijn en veiligheid van de
mensen en het milieu in haar directe nabijheid.

Welke organisaties en activiteiten zijn er op het USPB?
Op het terrein staan tientallen gebouwen: laboratoria, productiegebouwen, diverse faciliteiten benodigd voor
onderzoek en productie en overige faciliteiten zoals kantoren, de centrale energievoorziening en gebouwen
voor ondersteunende diensten. Daarnaast zijn er diverse parkeervoorzieningen op het terrein.

Afbeelding 3: Plattegrond Utrecht Science Park Bilthoven

Beknopte beschrijving van de activiteiten per organisatie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgt voor een
goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een
centrale rol bij bevolkingsonderzoeken. Als 'trusted advisor' voor de
samenleving, voert RIVM ook onderzoek uit naar wat nodig is voor goede zorg,
veilige producten en een gezonde leefomgeving. Dit wordt gedaan via
onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid.
Daarnaast wordt een veilige leefomgeving bewaakt met milieumetingen en bestrijding van incidenten. Dit
wordt gedaan in opdracht van de overheid en vaak samen met andere onderzoeks- en kennisinstituten,
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nationaal en internationaal. Het RIVM heeft ook een strategisch programma voor eigen onderzoek, innovatie
en kennisontwikkeling. Met dit Strategisch Programma RIVM richt het RIVM zich op onderwerpen die in de
toekomst invloed kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving. Elk jaar brengt het RIVM talloze
rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en
rampenbestrijding.
Bilthoven Biologicals
Bilthoven Biologicals (BBio) produceert polio-, DTP- en BCG-vaccins. De
belangrijkste afnemer van poliovaccins is de Wereldgezondheidsorganisatie.

Cipla Holding B.V.
Cipla Holding is een farmaceutisch bedrijf, dat op het UPSB een laboratorium
heeft voor kwaliteitscontroles op medicijnen afkomstig van de
productielocaties van Cipla.

Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)
Institute for Translational Vaccinology (Intravacc) is een van 's werelds meest
toonaangevende instituten voor translationele vaccinologie. Als een
onafhankelijke R&D-organisatie met meer dan 100 jaar ervaring in de
ontwikkeling en optimalisatie van vaccins en vaccintechnologieën, heeft
Intravacc haar technologie over de hele wereld overgedragen. Intravacc biedt
een breed scala aan expertise voor de ontwikkeling van vaccins, van lead concept tot de klinische fase I/II
studies voor partners over de hele wereld.

Micreos Human Health B.V.
Micreos Human Health ontwikkelt en produceert antibacteriële stoffen ter
vervanging van antibiotica en verwerkt deze in huidproducten.

Poonawalla Science Park B.V.
Poonawalla Science Park (PSP) verzorgt het vastgoedbeheer, (ver)bouw en
onderhoud van gebouwen, installaties en infrastructuur voor bedrijven en
organisaties die op het USPB gevestigd zijn. Daarnaast verzorgt PSP de centrale
energievoorziening en andere ondersteunende diensten op het USPB. Het
Animal Research Center (ARC) van PSP verzorgt dierproeven t.b.v.
wetenschappelijk onderzoek in het kader van infectieziekten, vaccins en volksgezondheid.
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Wat zijn de belangrijkste milieuaspecten?
Aan de activiteiten ten behoeve van onderzoek, productontwikkeling, productie en ondersteunende
faciliteiten zijn milieuaspecten gekoppeld. Deze milieuaspecten hebben een effect op de omgeving. De
volgende milieuaspecten bepalen met name de invloed die het USPB heeft op de omgeving:
• Geluid
Diverse activiteiten en installaties veroorzaken geluid. In de normale bedrijfsvoering zijn de belangrijkste
geluidsbronnen de afzuigingen, ventilatoren, koelinstallaties en verkeersbewegingen. Daarnaast ontstaat
geluid bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en nieuwe projecten (bouwactiviteiten). Geluid kan
invloed hebben op de gezondheid van mensen die dichtbij een geluidsbron werkzaam zijn en kan in de directe
omgeving overlast of hinder veroorzaken.
• Luchtkwaliteit en stikstofdepositie
Bij diverse activiteiten ontstaan emissies van koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide
(SO2). De belangrijkste bronnen voor deze emissies zijn de centrale energievoorziening en het verkeer van en
naar het terrein. Deze luchtemissies hebben invloed op de luchtkwaliteit. Ze kunnen o.a. een verzurend en
vermestend effect op de natuur hebben en een bijdrage leveren aan het versterkte broeikaseffect.
• Energie
Energie wordt in diverse vormen (elektriciteit, gas, stoom, diesel) bij diverse activiteiten gebruikt voor de
aandrijving van apparatuur, voertuigen en verlichting. Naast de ingekochte energie (elektriciteit, aardgas en
diesel) wordt er op het USPB ook energie (elektriciteit en stoom) opgewekt. Vanwege de gedeeltelijke energieopwekking met aardgas en diesel, heeft het energieverbruik een relatie met het ontstaan van de emissies naar
de lucht. Daarnaast hebben de verbruiken van de ingekochte energie invloed op de beschikbaarheid in het
totale energiesysteem (aardgasnet, elektriciteitsnet, dieselvoorraden) en de daaraan verbonden
energiebronnen (voldoende beschikbaarheid van windturbines, aardolie- en aardgasreserves).
• Water
Overal op het USPB wordt water gebruikt, voor onderzoek, productie, ondersteunende diensten en sanitaire
doeleinden. Het waterverbruik veroorzaakt afvalwater. Het verbruik van leidingwater heeft invloed op de
beschikbaarheid van voldoende schoon drinkwater. Het ontstaan van afvalwater heeft bovendien invloed op
de inspanningen (in de vorm van energie en hulpstoffen) die geleverd moeten worden om het afvalwater te
zuiveren voordat het kan worden geloosd op het oppervlaktewater.
• Verkeer
De aan- en afvoer van goederen, woon-werkverkeer en bezoekers zorgen voor verkeersbewegingen van en
naar het USPB en op het terrein zelf. De verkeersbewegingen veroorzaken geluid- en luchtemissies. Daarnaast
zorgt het verkeer van en naar het terrein voor drukte op aanvoerwegen en dat heeft dan weer invloed op de
leefbaarheid van de omgeving.
• Afval
Door het gebruik van stoffen en producten ontstaan bij diverse activiteiten uiteindelijk afvalstromen. Deze
afvalstromen hebben invloed op de beschikbaarheid van de ruwe grondstoffen en leveren in de
verwerkingsprocessen verkeersbewegingen, energieverbruik en diverse emissies op.
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Wat is de gezamenlijke ambitie?
De organisaties op het USPB hebben een gezamenlijke drijfveer om nieuwe oplossingen te vinden voor een
langer en gezonder leven. Deze drijfveer uit zich niet alleen in de resultaten van het onderzoek en de
producten (vaccins), maar ook in gezamenlijke ambities op milieugebied. Deze ambities zorgen ervoor dat deze
organisaties werken aan een gezonde en veilige omgeving voor medewerkers, omwonenden en natuur. De
milieuaspecten die gekoppeld zijn aan de activiteiten van deze organisaties en de verhouding tot de omgeving
bepalen uiteindelijk waar de gezamenlijke ambities op milieugebied zich vooral op richten.

Afbeelding 4: Een handeling bij vaccinonderzoek bij Intravacc
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3. KADERS VAN MILIEUZORG
Om continu te werken aan het verminderen van de nadelige effecten op de omgeving en te werken aan de
gezamenlijke ambities, zijn er kaders vastgesteld waarbinnen de activiteiten op het Utrecht Science Park
Bilthoven (USPB) plaatsvinden. Deze kaders zijn deels door de overheid (vergunningen) en deels door de
organisaties van het USPB zelf vastgesteld (milieuzorgsysteem en bedrijfsmilieuplan).

Afbeelding 5: Bedrijfsprocessen bij BBio
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Vergunningen
Voor de activiteiten op USPB heeft het bevoegd gezag overkoepelende verplichtingen voorgeschreven in
milieuvergunningen. Deze vergunningen zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en Wet natuurbescherming (Wnb) verleend. In de vergunningen zijn zaken geregeld zoals
grenswaarden voor emissies naar lucht en voor geluid. De vergunningen zijn in beheer bij Stichting-ALt en
gelden voor het gehele USPB.

Milieuzorgsysteem
Om het voldoen aan de wet- en regelgeving (m.n. vergunningen) en de eigen ambities vorm te geven heeft
elke organisatie in haar bedrijfsvoering een milieuzorgsysteem conform ISO 14001 geïmplementeerd. In zo’n
milieuzorgsysteem is de internationale standaard van milieuzorg (ISO 14001:2015) vertaald naar de specifieke
situatie van de desbetreffende organisatie op het USPB, en doorlopen de organisaties een plan-do-checkcyclus om zich op milieugebied te blijven verbeteren. Dat wil zeggen: de eigen milieuprestaties te verhogen en
de invloed op de omgeving te beperken. In een milieuzorgsysteem zijn zaken geregeld als het eigen
milieubeleid, verbeterdoelen, een milieuaspectenregister, audits, beoordeling door de eigen directie en
continue verbetering van de milieuprestaties.
Alle organisaties hebben hun milieuzorgsysteem laten certificeren volgens ISO14001:2015 en een externe
partij toetst het systeem daarom minimaal jaarlijks (in de vorm van een audit). In 2019 is de jaarlijkse audit bij
alle organisaties op het USPB uitgevoerd en met een positief advies van de externe partij afgesloten.

Bedrijfsmilieuplan
Volgend op de milieuzorgsystemen per organisatie hebben de organisaties een gezamenlijk bedrijfsmilieuplan
(BMP) opgesteld met daarin concrete maatregelen om de milieuprestaties te verbeteren. Het actuele BMP
bevat maatregelen voor de periode van 2019 tot en met 2022. Deze maatregelen gaan van het creëren van
bewustwording tot het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en de realisatie van aanpassingen aan de
installaties op het terrein. De komende jaren richten de organisaties zich op verdere CO2-reductie,
energiebesparende maatregelen, waterbesparing en vermindering van geluidsemissies.
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4. MILIEUPRESTATIES
Dit hoofdstuk beschrijft per thema de resultaten of milieuprestaties voor het jaar 2019. Deze thema’s zijn
afgeleid van de belangrijkste milieuaspecten op het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB). Naast de
behaalde resultaten in 2019 zijn ook de maatregelen beschreven die deze resultaten (op de korte of langere
termijn) kunnen verbeteren.

Afbeelding 6: Een reactorvat bij Intravacc
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4.1. Energieverbruik
Het primaire energieverbruik op het USPB bestaat uit het gebruik van elektriciteit en aardgas. De inkoop van
deze energiestromen is volledig groen gecertificeerd. Voor het opvangen van storingen in de centrale
elektriciteitslevering zijn noodstroomaggregaten (NSA’s) opgesteld. Deze NSA’s hebben dieselolie als
brandstof.
In 2018 en 2019 is een energieaudit conform de Europese Energie-efficiëntierichtlijn (Energy Efficiency
Directive, EED) uitgevoerd voor alle bedrijven op het USPB. De rapportage is ingediend bij het bevoegd gezag.
De rapportage bevat een analyse van de energieverbruiken en de getroffen energiebesparende maatregelen.
Tevens bevat deze rapportage een voorstel voor nieuwe besparende maatregelen in de komende jaren. Enkele
maatregelen zijn vervolgens opgenomen in het bedrijfsmilieuplan (BMP).
Belangrijke energiegebruikers op het terrein zijn warmte voor de productieprocessen (stoom), koeling van de
processen en producten (elektriciteit), verlichting (elektriciteit) en verwarming (aardgas) van de gebouwen. Elk
jaar streeft het USPB naar het reduceren en optimaliseren van het energiegebruik. In 2019 zijn de volgende
energiebesparende maatregelen uitgevoerd:
• Inregel- en technische maatregelen van ventilatielucht;
• Starten met vervangen van binnenverlichting door led en daar waar mogelijk aanbrengen van
aanwezigheidsdetectie op verlichting ;
• Aanbrengen van extra dakisolatie bij enkele gebouwen;
• Toepassen van HR-glas bij renovatiewerkzaamheden;
• Uitschakelen van ventilatie van kantoorruimten na kantoortijden en in weekenden;
• Optimaliseren van warmte-/koude-opslag (WKO);
• Optimaliseren van de koel- en vriescapaciteit van de opslag van monstermateriaal.
• Bij noodzakelijke vervanging zijn koelinstallaties van gebouwen vervangen door energiezuinige en stillere
koelinstallaties;
• Uitbreiden van het aantal stoommeters;
• Renoveren van het stoomnet bij BBio;
• Verdere isolatie van leidingen van stoom, centrale verwarming en koelwater.
Aardgas
Op USPB is aardgas de energiebron voor de verwarming van ruimten en voor het opwekken van stoom en
elektriciteit. Met een deel van het aardgas (volledig groen gecertificeerd) produceert PSP elektriciteit en stoom
in de centrale energievoorziening. Stoom wordt toegepast in de verschillende processen van de organisaties
en wordt gebruikt voor de bevochtiging van ruimten (klimaatbeheersing).
In Figuur 1 is het totale aardgasverbruik (in Nm3) op het USPB voor de periode 2013-2019 weergegeven. In
2019 is het totale aardgasverbruik verminderd met 2,9% ten opzichte van 2018. Deze daling valt te verklaren
door een warme zomer in 2019, waardoor er minder vraag was naar stoom voor de bevochtiging van ruimtes.
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Figuur 1: Aardgasverbruik op het USPB in de periode 2013-2019

Afbeelding 7: Energiecentrale (gebouw EC)
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Het aardgasverbruik voor verwarming van de gebouwen is per organisatie inzichtelijk gemaakt in Figuur 2. De
verdeling laat zien dat het RIVM met 52% in de grootste gasverbruiker is, gevolgd door BBio met 30%, PSP met
9%, Intravacc met 8% en de overige kleinverbruikers met <1%.

Gasverbruik voor verwarming
Cipla
<1%

Micreos
<1%

Intravacc
8%
PSP
9%
RIVM
BBio
PSP
Intravacc
RIVM
52%

Cipla
Micreos

BBio
30%

Figuur 2: Verdeling aandeel gasverbruik voor verwarming per organisatie in 2019

Elektriciteit
Op het USPB gebruiken de organisaties elektriciteit voor diverse toepassingen, waaronder koeling, verlichting
en autolaadstations. De benodigde elektriciteit is deels (volledig groen gecertificeerd) ingekocht en deels
opgewekt in de centrale energievoorziening (op basis van aardgas).
In Figuur 3 is het ingekochte, zelf opgewekte en totale elektriciteitsverbruik (in MWh) voor de periode 20132019 weergegeven. Het elektriciteitsverbruik in 2019 is op het USPB licht gedaald van 1,8% ten opzichte van
2018). Deze lichte daling valt te verklaren door de getroffen energiebesparende maatregelen in de gebouwen
op het USPB.
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Figuur 3: Elektriciteitsverbruik op het USPB (inkoop, opgewekt en totaal) in de periode 2013-2019

Het elektriciteitsverbruik is per organisatie weergegeven in Figuur 4. Deze figuur laat een verdeling zien met de
grote elektriciteitsverbruikers Bbio met 48% en RIVM met 33%. Na de grotere verbruikers volgen PSP (met
9%), Intravacc (met 8%) en de overige kleinverbruikers met <1% verbruik.

Elektriciteitsverbruik
Cipla
Micreos <1%
<1%
Intravacc
8%

PSP
9%
BBio
RIVM
PSP
BBio
48%

Intravacc
Micreos
Cipla

RIVM
33%

Figuur 4: Verdeling van elektriciteitsgebruik over de organisaties op het USPB
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Dieselolie
De enige toepassing van dieselolie op het USPB is als brandstof voor de noodstroomaggregaten (NSA’s). Het
verbruik van dieselolie hangt daarom samen met de draaiuren van de NSA’s. Dit verbruik vindt plaats bij
proefdraaien, noodsituaties en het verversen van de dieselolie.
Het verbruik van dieselolie is in 2019 gedaald (12.315 liter in 2019 t.o.v. 15.151 liter in 2018). Het aantal
draaiuren was in 2018 relatief hoog omdat ten eerste in 2018 een deel van het noodstroomsysteem is
vervangen. Tijdens deze vervanging hebben de aggregaten als back-up gedraaid. Ten tweede is een deel van
de voorraad dieselolie vervangen, daardoor hebben de aggregaten meer draaiuren gemaakt.

4.2. Afval
Bij de diverse organisaties op het USPB komen verschillende afvalstromen vrij. Deze afvalstromen zijn te
verdelen in de niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstromen, die in de gewone bedrijfsvoering (dagelijkse
processen: laboratoriumonderzoek, vaccinproductie, kantoorwerkzaamheden) en tijdelijk bij projecten (bouwen sloopwerkzaamheden) vrijkomen.
De organisaties op het USPB werken aan het voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstromen. Het
ontstaan van afval is echter niet te voorkomen. Het doel is om zoveel mogelijk hergebruik of recycling van de
materialen te realiseren. Erkende bedrijven verzorgen de inzameling en verwerking van de afvalstromen.
In Figuur 5 is de ontwikkeling van de afgevoerde hoeveelheid afval over de periode 2013-2019 weergegeven.
Uit de afvalgegevens blijkt dat in 2019 meer afval is geproduceerd dan in 2018: een stijging van 55%. De
toename zit hoofdzakelijk in bouw- en sloopafval. In 2019 zijn enkele bouwprojecten uitgevoerd op het terrein.
Bij benadering is 1% van het afval gestort, 6% is verbrand, 18% is verwerkt met energieterugwinning en 75% is
gerecycled. Het aandeel recycling is daarmee gestegen ten opzichte van het aandeel in 2018 (recycling
bedroeg 63% in 2018). Deze stijging is te verklaren door de stijging van het aandeel gemengd bouw- en
sloopafval. Deze afvalstroom is grotendeels te recyclen. De hoeveelheid afval dat is gestort was bij benadering
1% omdat in 2019 asbesthoudend afval is afgevoerd.
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Figuur 5: Afgevoerde afvalhoeveelheden vanaf het USPB in de periode 2013-2019

Totaal afval
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Het gevaarlijk afval (chemisch, infectieus, giftig, etc.) is (met uitzondering van asbesthoudend afval) in
hoofdzaak afkomstig uit het primaire proces van de organisaties op het terrein. In Figuur 6 is het gevaarlijk
afval per organisatie verdeeld. De figuur laat zien dat BBio het meeste gewogen gevaarlijk afval heeft
afgevoerd, met 44%. Hierop volgt het RIVM met 33%, Intravacc met 13%, Cipla met 8% en tenslotte Micreos en
PSP met een aandeel van 2% en <1%.

Gewogen gevaarlijk afval
Micreos
2%

PSP
<1%

Cipla
8%

Intravacc
13%

BBio
RIVM
BBio
44%

Intravacc
Cipla
Micreos
PSP

RIVM
33%

Figuur 6: Verdeling aandeel gewogen gevaarlijk afval per organisatie in 2019

4.3. Emissies naar de lucht
De emissies naar de lucht zijn afkomstig van verbrandingsprocessen op het terrein (ten behoeve van de
energievoorziening), verliezen van koudemiddelen (van koelsystemen) en van afzuigingen uit laboratoria en
productiegebouwen. De emissies als gevolg van verbrandingsprocessen bestaan hoofdzakelijk uit
koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). De emissies die via afzuigingen van
gebouwen vrijkomen bevatten met name relatief kleine hoeveelheden oplosmiddelen.
Koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2)
Het USPB heeft een eigen energiecentrale die onder andere CO2, NOx en SO2 uitstoot. Deze stoffen komen vrij
bij de verbranding van aardgas en dieselolie. De organisaties op USPB monitoren de emissies van deze stoffen,
omdat ze nadelige effecten hebben op het milieu. CO2 heeft met name invloed op het versterkt broeikaseffect
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(de verdere opwarming van de Aarde). NOx heeft een verzurend en vermestend effect op het milieu, draagt bij
aan smogvorming en tast de ozonlaag aan. SO2 heeft een verzurend effect op het milieu en draagt bij aan
smogvorming. Vanwege de bijdrage aan smogvorming hebben NOx en SO2 ook een negatief effect op de
gezondheid van mensen.

Afbeelding 8: Diverse emissiepunten: schoorsteen, airco en koelinstallatie

Tot een rechtelijke uitspraak op 29 mei 2019 werden de stikstofemissies in Nederland gereguleerd op basis van
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regelgeving was gekoppeld aan de Wet natuurbescherming.
Vanwege de depositie van stikstofverbindingen (NOx) in natuurgebieden werden op basis van de PAS door
provincies vergunningen verleend. De rechtsgeldigheid van de PAS werd aangevochten en met een uitspraak
op 29 mei 2019 ingetrokken. Vanwege deze uitspraak is een situatie ontstaan waarbij de regelgeving voor het
verstrekken van vergunningen voor activiteiten met stikstofemissies is komen te vervallen. De rijksoverheid en
provinciale overheden werken sindsdien aan nieuw beleid en regelgeving betreffende de emissie en depositie
van stikstofverbindingen. Deze ontwikkeling heeft geleid tot vertraging bij bouw-, infrastructurele en
industriële projecten waarvoor een dergelijke vergunning noodzakelijk was. Het USPB beschikt sinds 2017 over
een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. In 2019 had het intrekken van de PAS regeling
geen impact op nieuwe ontwikkelingen op het terrein.
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Om de emissies van verbrandingsprocessen naar de lucht te beperken zijn in 2019 de volgende maatregelen
getroffen:
• betreffende de opwekking van stoom en elektriciteit:
o is het stoomnet (gedeeltelijk) gerenoveerd,
o is de bemetering in gebouwen van energieverbruiken verbeterd,
o is de werking van de warmte-/koude-opslag (WKO) geoptimaliseerd,
o is koel- en vriescapaciteit geoptimaliseerd voor opslag van monstermateriaal,
o zijn enkele koelinstallaties vervangen door energiezuinige en geluidsarme installaties en
o zijn diverse energiebesparende maatregelen uitgevoerd (bij renovatie, nieuwbouw en productiestops),
•

voor het verminderen van de emissies van woon-werkverkeer is gestart met maatregelen om het gebruik
van fiets en openbaar vervoer verder te stimuleren,

•

voor het bepalen van de haalbaarheid van toekomstige maatregelen zijn onderzoeken uitgevoerd
betreffende:
o de toepassing van zonne-energie,
o energiebesparende maatregelen bij ICT,
o energiezuinige vorm van destillatie en
o verbetering van bereikbaarheid met openbaar vervoer,

•

voor het verminderen danwel het compenseren van CO2-emissies is, net als in voorgaande jaren,
elektriciteit en aardgas 100% groen ingekocht.

In onderstaande figuren zijn de verbrandingsemissies weergegeven. De emissies van CO2 (Figuur 7) en SO2
(Figuur 8) zijn in 2019 met ongeveer 3% gedaald ten opzichte van 2018. Daarentegen zijn de NOx-emissies
(Figuur 9) met 3% licht toegenomen. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is te verklaren doordat het totale
gasverbruik is gedaald als gevolg van energiebesparende maatregelen, maar de gasmotoren relatief (ten
opzichte van vorig jaar) meer draaiuren hebben gemaakt. De gasmotoren hebben een relatief hoge NOxemissie.
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Figuur 7: Totale emissies van CO2-emissies op het USPB in de periode 2013-2019
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Figuur 8: Totale emissies van SO2-emissies op het USPB in de periode 2013-2019
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Figuur 9: Totale emissies van NOx-emissies op het USPB in de periode 2013-2019

Koudemiddelen
Koudemiddelen zijn op het USPB in diverse soorten koel- en vriesinstallaties (opslag van bijvoorbeeld
monstermateriaal) en bij klimaatbehandelingsinstallaties (airconditioning) toegepast. De synthetische
koudemiddelen, zoals HFK en CF4, zijn erg vluchtig en kunnen daarom eenvoudig uit een installatie (vooral bij
pakkingen en koppelingen) lekken. Dit lekken is niet te voorkomen en gebeurt ook bij goed onderhouden
installaties. De bedrijven en speciallisten die het onderhoud van installaties met koudemiddel en inspecties op
lekdichtheid verzorgen zijn STEK-erkend en F-gassen gecertificeerd. De totale hoeveelheid aan koudemiddelen
bedraagt ca. 6000 kg. Over de jaren heen is er een gemiddeld lekpercentage van rond de 3 - 4%. Dit is een
gemiddelde hoeveelheid van een goed onderhouden en gecertificeerde installatie.
In 2019 is gestart met de optimalisatie van de koel- en vriescapaciteit van de opslag van monstermateriaal.
Daar waar nodig en noodzakelijk zijn koelinstallaties (airconditioning) vervangen door energiezuinige en
stillere koelinstallaties. Verder is onderhoud voor de goede werking van installaties met koudemiddelen en het
monitoren (inspecties) op lekdichtheid uitgevoerd.
Oplosmiddelen en overige emissies
Uit de afzuigingen van laboratoria en productiegebouwen komen voornamelijk relatief kleine hoeveelheden
emissies van oplosmiddelen vrij. Daarnaast vinden er in een werkplaats ook laswerkzaamheden plaats, waarbij
lasrook vrijkomt. Tijdens het afzuigproces worden de afgezogen stoffen vermengd met lucht, zodat de
uiteindelijke emissies (ruim) binnen de grenswaarden blijven, met andere woorden de schadelijkheid van deze
emissies is te verwaarlozen.
De afgelopen jaren komt er door met name de Europese verordening Registratie Evaluatie Autorisatie en
restrictie van Chemische stoffen (REACH) meer informatie beschikbaar van chemische stoffen. Een bijzondere
groep stoffen zijn de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Deze stoffen vormen een gevaar voor mens en milieu,
omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Daarnaast zijn er potentieel
zeer zorgwekkende stoffen (pZZS). Deze stoffen komen in aanmerking om, op basis van (nieuwe) gegevens, tot
ZZS te worden verklaard. In 2019 is gestart met een inventarisatie en analyse van de pZZS en ZZS op het USPB
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die mogelijk vrij kunnen komen als emissies naar de lucht of een lozing naar het riool. Hiermee streven de
organisaties op het USPB naar zowel een nul-lozing als een nul-emissie van ZZS.

4.4. Waterverbruik en afvalwater
De organisatie op het USPB gebruiken voor verschillende toepassingen drinkwater. Na het gebruik wordt een
deel van dit water als afvalwater via de riolering naar een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie
(Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) afgevoerd. Een ander deel verdampt tijdens de processen.
Waterverbruik
Water (afkomstig uit drinkwaterleiding) heeft op het USPB diverse toepassingen: als drinkwater, voor sanitaire
doeleinden, bij laboratoriumonderzoek, vaccinproductie, sterilisatie van hulpmaterialen, stoomproductie,
luchtbehandeling en koel- en verwarmingswater. De vijver op het USPB wordt deels bijgevuld met drinkwater.

Afbeelding 9: Waterbuffer in vijver

De totale waterconsumptie is in 2019 gedaald met circa 8 % (tot circa 179.000 m3) ten opzichte van 2018. Deze
daling komt door het beter inregelen van watergekoelde airco's en killtanks. Het totale waterverbruik op het
USPB is in Figuur 10 en het verbruik per organisatie is in Figuur 11 weergegeven. De verdeling is gebaseerd op
zowel direct waterverbruik als waterverbruik (verliezen) voor het stoomverbruik. De figuur laat zien dat BBio
met 81% de grootste verbruiker is, gevolgd door RIVM met 10%, Intravacc met 5% en de overige
kleinverbruikers met 3 tot <1%. Deze verdeling is het gevolg van de verschillende productieprocessen,
onderzoeksactiviteiten, gebouwgebonden processen en de verdeling van de gebouwen over de organisaties op
het terrein.
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Figuur 10: Totaal waterverbruik op het USPB in de periode 2013-2019
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Figuur 11: Verdeling aandeel waterverbruik per organisatie in 2019
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Afvalwater
De hoeveelheid geproduceerd afvalwater (procesafvalwater) op het USPB is een directe afgeleide van en van
dezelfde orde van grootte als de drinkwaterconsumptie. Procesafvalwater is echter altijd lager dan
drinkwaterconsumptie door verdamping / stoomverliezen.
De jaarlijkse hoeveelheid geloosd afvalwater (inclusief hemelwater) op de riolering is berekend op basis van
drie metingen van elk één week. In 2019 is de berekende hoeveelheid geloosd afvalwater met 72% (tot circa
299.000 m3) gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is te verklaren door de hoge hoeveelheid
gemeten neerslag tijdens deze drie weken van de metingen in 2019. Met een correctie op het aandeel
hemelwater is de hoeveelheid geloosd procesafvalwater geschat op ca. 150.000-160.000 m3.
Naast de hoeveelheid afvalwater is ook het aantal vervuilingseenheden van het te lozen afvalwater van belang.
Het aantal vervuilingseenheden is een maatstaf voor de omvang van de lozing van organische stoffen. Voor de
bepaling van de vervuilingseenheden vindt jaarlijks een bemonstering tijdens drie afzonderlijke weken plaats.
Op de watermonsters vindt een analyse plaats op de parameters chemisch zuurstofverbruik, stikstof en zware
metalen.
De organisaties op het USPB werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het afvalwater. Dit doen ze door
minder stoffen te lozen en door producten te gebruiken die minder of geen gevaarlijke of waterbezwaarlijke
stoffen bevatten. In 2019 is onderzoek gestart naar producten die minder bezwaarlijk zijn om te lozen.

4.5. Geluid
Op het terrein vinden diverse activiteiten plaats die geluidemissies veroorzaken. Belangrijke bronnen van
geluid zijn koelinstallaties, ventilatoren en logistieke activiteiten. Vanwege de ligging van het USPB grenzend
aan een woonwijk kan dit tot hinder of overlast bij direct aanwonenden leiden. De organisaties op het USPB
treffen maatregelen om de geluidsemissies zo veel mogelijk te verminderen. De volgende maatregelen maken
dit mogelijk:
• Bij de vervanging van een installatie (geluidsbron) geldt de eis dat de nieuwe installatie stiller moet zijn
(minder dB brongeluid) dan de oude geluidsbron;
• Bij het toevoegen van een installatie (als extra geluidsbron) op het terrein geldt dat er een toetsing aan de
vergunde geluidsnormen in het geluidsmodel plaatsvindt. Het toevoegen van een extra geluidsbron is
alleen mogelijk als deze binnen het bestaande geluidmodel past. De volgende maatregelen kunnen een
inpassing mogelijk maken:
o bepalen van de best mogelijke positie voor de extra geluidsbron,
o toepassen van een uitvoering van de installatie die zo stil mogelijk is, en
o toepassen van geluidreducerende maatregelen (bijv. geluidscherm).
In mei, juni en juli 2019 hebben 3 individuele aanwonenden aangegeven overlast te ervaren van een specifiek
geluid. De bronnen van de geluidshinder zijn vervolgens direct vastgesteld (een verkeersdrempel, sissende
tank en een kapotte koelinstallatie op een container), waardoor maatregelen om de geluidshinder op te heffen
meteen zijn uitgevoerd.

26
4.6. Verkeer en vervoer
Van, naar en op het terrein van het USPB zijn diverse verkeersbewegingen voor woon-werkverkeer, bezoekers
en goederenvervoer. Deze verkeersbewegingen kunnen hinder veroorzaken vanwege geluidsemissies,
luchtemissies en drukte op de wegen. Om deze effecten te beperken zijn diverse maatregelen getroffen:
•

Bereikbaarheid en gebruik van openbaar vervoer en fiets
Omdat er op het terrein veel mensen werken, is het woon-werkverkeer een belangrijke factor. De zorg
voor het leefmilieu en het tekort aan parkeerplekken hebben geleid tot een sterke stimulering van het
gebruik van fiets en openbaar vervoer. Bij RIVM, Intravacc en BBio kunnen medewerkers aanspraak maken
op abonnementen voor openbaar vervoer, reiskostenvergoedingen voor de fiets en een fiscale regeling
voor de aanschaf van een fiets. Daarnaast is in 2019 gestart met een onderzoek naar het verbeteren van
de bereikbaarheid van het USPB met openbaar vervoer.

•

Aan- en afvoer goederen
Om de aan- en afvoer van goederenvervoer te beperken, organiseert PSP de gezamenlijke afvoer van
afvalstromen van de organisaties op het USPB.

•

Distributie op het USPB
De distributie van goederen op het USPB vindt met elektrische voertuigen plaats. Deze voertuigen
veroorzaken minder geluid dan vrachtwagens met een brandstofmotor en er zijn geen luchtemissies.

Afbeelding 10: Elektrische distributievoertuigen op het USPB

4.7. Veiligheid en welzijn van medewerkers, bezoekers en
omwonenden
Het welzijn van medewerkers, bezoekers en omwonenden is tot slot een fundament voor het USPB om haar
activiteiten te kunnen uitvoeren. Voor het waarborgen van welzijn, veiligheid en het voorkomen van hinder
zijn de volgende maatregelen getroffen:
•

Veiligheid
Op het USPB zorgen bouwkundige voorzieningen en een groot aantal werkvoorschriften niet alleen voor
een veilige werkomgeving, maar ook voor een veilige woonomgeving. Naast een bewaakte hoofdingang,
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zijn de gebouwen alleen toegankelijk voor medewerkers die hiertoe geautoriseerd zijn. Voor het betreden
van het terrein krijgen bezoekers informatie over de voorschriften om veiligheidsrisico’s te beperken.
•

Voeding
Het RIVM is verantwoordelijk voor de centrale catering op het terrein. Het RIVM staat voor een gezond
voedingspatroon in Nederland en voert dit ook door in het bedrijfsrestaurant. In het bedrijfsrestaurant is
veel aandacht voor gezonde voeding. Het RIVM en cateraar Sodexo hebben in 2019 het eerste certificaat
‘gouden bedrijfsrestaurant gezonde voeding’ van het Voedingscentrum ontvangen. Dit betekent dat het
bedrijfsrestaurant van het RIVM voldoende gezonde producten - 80% van het aanbod is gezond - aan haar
gasten aanbiedt en ze zo verleidt om sneller een gezonde keuze te maken.

•

Informatie en communicatie
PSP informeert omwonenden via haar website, sociale media, persoonlijke mailings en een nieuwsbrief
over (tijdelijke) activiteiten op het USPB die impact voor omwonenden kunnen hebben of zichtbaar en/of
hoorbaar kunnen zijn. Deze (tijdelijke) activiteiten kunnen onderhoudswerkzaamheden, bouwactiviteiten
of evenementen zijn. Daarnaast zijn er ook activiteiten waarop de organisaties op het USPB zelf minder
invloed op hebben, zoals de grote demonstratie van boeren in Bilthoven op 16 oktober 2019.
Naast het informeren over actuele en geplande activiteiten en gebeurtenissen nodigt PSP direct
aanwonenden van het USPB twee keer per jaar uit voor een informatiebijeenkomst dan wel sociale
bijeenkomst. Op 16 mei 2019 was er een bijeenkomst waarbij PSP de omwonenden heeft geïnformeerd
over werkzaamheden en ontwikkelingen op het USPB. Tijdens deze bijeenkomst zijn onderwerpen
besproken als geluid, parkeren, toekomst van het USPB, de Schapenwei en de voorstelling van Theater in ’t
Groen op het USPB. In september 2019 was er een informele bijeenkomst met informatie en de
mogelijkheid om een voorstelling van Theater in ’t Groen te bekijken.

