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Afkortingen 

 
A ADR Accord européen relatif au transport international de marchandises 

Dangereuses par Route: pan-Europese verdrag voor het 
internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

 Arbo Arbeidsomstandigheden 
 Armico Arbo en milieu contactpersoon 
 AVM Academie Verloskunde Maastricht 
   

B BPCM Biopartner Center Maastricht B.V. 
   

C CFK Chloorfluorkoolwaterstof 
 CO2 Kooldioxide 
 CvB College van Bestuur (UM) 
 CLP Classification, Labelling & Packaging: Verordening (EG) 1272/2008 
 CRISP Centre for Research Innovation, Support and Policy 
 COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval 
   

E EPBD Energy Performance of Buildings Directive: Richtlĳn 2010/31/EU 
 EURAL Europese Afvalstoffenlijst 
   

F FHML Faculty of Health, Medicine and Life Sciences 
 FPN Faculty of Psychology and Neuroscience 
 FS Facility Services (servicecentrum van de UM) 
   

G GGO Genetisch gemodificeerde organismen 
 GROS Gevaarlijke stoffen Registratie en OpsporingsSysteem 
   
I ISO International Standardization Organization 
 ICIS International Centre for Integrated assessment and Sustainable 

development 
   

K KEW Kernenergiewet 
   

M MCP Milieu Contact Persoon 
 MJA Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 
 MPZ Milieuplatform zorgsector 
 MRI Magnetic Resonance Imaging 
 MUMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum + 
   

N NEN Nederlandse norm aan Europese Norm aangepast 
 NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
   

O OGE Overleggroep Energie-efficiëntie 
 OXF70 Oxfordlaan 70 
   

P PGS Publicatiereeks Gevaarlijk Stoffen 
 PMD Plastic Metaal Drankkartons (verpakkingsafval) 
   

R RUDZL Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg 
 RVE Resultaat Verantwoordelijke eenheid 
 RVB Raad van Bestuur (MUMC+) 
   

S SAAZ-unie Samenwerkende arbo- en milieudiensten van academische 
ziekenhuizen en universiteiten 

 SBE Stralings Beschermings Eenheid 
 SCIOS Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties 
 SSE Safety, Security & Environment 
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 STEK Stichting erkenning koelinstallaties 
   

T TS53 Tongersestraat 53 (UM binnenstad) 
 TVB Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
   

U UM Universiteit Maastricht 
 UMGO Maastricht University Green Office 
 UNS Universiteitssingel 
   

V VH10 Verheylaan 10 
   

W WBMV Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen 
 WKK Warmtekracht koppeling 
 WML Waterleiding Maatschappij Limburg 
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1 Inleiding 

In 2005 is voor het Academisch terrein Randwyck een milieuconvenant afgesloten. Op basis daarvan is een 
omgevingsvergunning (milieu) afgegeven: de complexvergunning. Sinds 2013 nemen de volgende 
instellingen op de Brightlands Health Campus Randwyck deel aan het convenant: 

 Maastricht UMC+ 
 Universiteit Maastricht (UM) 
 Maastro Clinic 
 Biopartner Center Maastricht BV (BPCM) 
 Zuyd Hogeschool, Academie Verloskunde Maastricht 
 Scannexus 

 
Het MUMC+ en de UM een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 opgezet om invulling te geven 
aan milieuzorg en te borgen dat er wordt voldaan aan milieuwet- en regelgeving. Het managementsysteem 
van MUMC+ is gecertificeerd conform ISO14001:2015. In onderhavige milieujaarverslag wordt 
gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van milieumaatregelen, 
onderzoeken en activiteiten alsmede de registratie van de milieubelasting gedurende het voorgaande jaar. 
 
Op het academisch terrein Randwyck vinden divers handelingen plaats met stralingsbronnen, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s) en biologische agentia. Deze activiteiten worden in onderhavige 
milieujaarverslag niet beschreven. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van CRISP 
Maastricht.  
 
Voor een overzicht van de voorgenomen maatregelen, onderzoeken en activiteiten voor 2020 verwijzen we 
naar het milieubeleidsplan 2019-2020. 
 
Sinds 2010 zijn milieucoördinator van het Maastricht UMC+ en de adviseur milieu en duurzaamheid van UM 
de gemandateerd coördinerend milieudeskundigen in het kader van het convenant. In 2018 is deze functie 
ingevuld door Erna Hofs (MUMC+), Erin Troost (a.i. namens UM) en Rabbe Dormans (UM). 
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2 Convenantpartners op het academisch terrein Randwyck 

 

2.1 Maastricht UMC+ 
 
De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ is verantwoordelijk voor een adequate beheersorganisatie 
op het gebied van milieuwet- en regelgeving en het toezicht daarop. De Raad van Bestuur heeft de 
organisatie van het aandachtsgebied milieu gemandateerd aan de directeur Facilitair Bedrijf. De 
mandaatnemer dient te beschikken over voldoende middelen om de milieuzorg gestalte te geven en deze 
ook adequaat in te zetten. 
Deze heeft op zijn beurt hiervoor een milieuorganisatie ingesteld en een milieucoördinator benoemd. De 
milieucoördinator initieert, overlegt, controleert en adviseert gevraagd en ongevraagd aangaande 
milieuzaken.  
 
De milieucoördinator is voorzitter het deskundigenplatform. 
 Naast de taak om de directeur FB te adviseren over milieutaken heeft het deskundigenplatform als taak toe 
te zien en ondersteuning te verlenen bij het uniform implementeren van het milieuzorgsysteem. 
 Bij het implementeren is het belangrijk dat de leden van het deskundigenplatform een vaste contactpersoon 
per afdeling hebben. Daarom is een milieucontactpersoon per afdeling ingesteld, ook Maastro Clinic heeft 
milieucontactpersonen. In totaal zijn er ongeveer 100 milieucontactpersonen. Zij hebben tot taak om op 
afdelingsniveau ondersteuning te verlenen bij het implementeren van het milieuzorgsysteem. Daarnaast zijn 
ze het vaste aanspreekpunt voor zowel de leden van het deskundigenplatform als voor de collega’s op de 
afdeling inzake milieuaangelegenheden. 
 
De milieucoördinator stelt, na overleg met het deskundigenplatform, het te voeren beleid voor aan de 
directeur Facilitair Bedrijf, welke dit vervolgens aan de RvB voorlegt.  
Bij het uitvoeren van interne- en externe audits zal zoveel als mogelijk integratie worden nagestreefd met de 
auditprocedures van het arbozorgsysteem. 
 
Naast de mandateringsregeling en het instellen van een milieuorganisatie heeft ieder Resultaat 
Verantwoordelijke Eenheid (RVE) zijn eigen verantwoordelijkheid t.a.v. milieu. In het accountoverleg tussen 
het RVE en de accountmanager van het FB komt de stand van zaken m.b.t. milieu aan de orde. 
Werkafspraken worden op afdelingsniveau gemaakt tussen de deskundigen en milieucontactpersonen 
versus afdelingshoofd. Voor de uitvoering van het milieubeleid dient het centrale management eveneens 
over voldoende middelen te beschikken. De exacte taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in 
het milieuhandboek weergegeven. 
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Figuur 1: organisatie Maastricht UMC+ / Maastro Clinic 

 
2.2 Maastro Clinic 
 
In 1974 werd het Radiotherapeutisch Instituut Limburg opgericht te Heerlen met als doel zorg te verlenen in 
de ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder door middel van radiotherapie aan oncologische 
patiënten in Midden en Zuid-Limburg. Per 1 januari 2003 is de naam van de stichting Radiotherapeutisch 
Instituut Limburg officieel gewijzigd in stichting MAASTRO clinic. Sinds het voorjaar van 2006 ontplooit 
MAASTRO clinic haar activiteiten op haar locatie in Maastricht en daarnaast sinds 1 juli 2012 in een nieuw 
opgerichte dependance te Venlo. Daarmee is het adherentiegebied van MAASTRO clinic uitgebreid naar 
geheel Limburg. 
 
MAASTRO clinic is een categorale instelling en verzorgt de radiotherapie conform de Wet Bijzondere 
Medische Verrichtingen (WBMV) voor kankerpatiënten. Daarnaast wordt er binnen MAASTRO clinic klinisch 
onderzoek gedaan binnen de radiotherapie. MAASTRO clinic werkt daarnaast samen met de afdeling 
Radiotherapie van MUMC+, de vakgroep Radiotherapie en de school GROW van de UM aan een verdere 
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optimalisatie van de behandeling van kankerpatiënten via onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
MAASTRO clinic kent alleen publieke activiteiten conform het bepaalde in de Wet Toelating Zorginstellingen 
en de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen. 
 
MAASTRO clinic is gericht op het geven van de beste behandeling. Dat is de behandeling die de beste kans 
op overleven en de beste kwaliteit van leven biedt. MAASTRO clinic heeft wetenschappelijk aangetoond dat 
door die beste behandeling te geven de tweejaarsoverleving voor veel long- en hoofdhalskankerpatiënten 
fors is gestegen, soms wel met meer dan 30%. Maar elke patiënt is anders, en elke tumor is anders. Om de 
beste behandeling te kunnen bieden houden we dan ook re kening met de biologische en genetische 
kenmerken van een tumor en de kenmerken van een patiënt. Minstens zo belangrijk is rekening houden met 
de wensen van de patiënt (de ene patiënt vindt bijwerkingen bijvoorbeeld tot op bepaalde hoogte meer 
acceptabel dan een andere patiënt) en het betrekken van de patiënt bij de besluitvorming. Alleen dan 
kunnen we zorg bieden die ‘het beste’ is in de ogen van de individuele patiënt. Deze behandeling op maat is 
het centrale doel van MAASTRO clinic. Door de toepassing van geavanceerde medische technieken en 
wetenschappelijk onderzoek wil MAASTRO clinic de behandeling van de patiënt steeds beter laten 
aansluiten op zijn klinische, biologische en genetische kenmerken. 
 
MAASTRO clinic lift mee op het milieuzorgsysteem van het MUMC+. Binnen MAASTRO clinic is een 
milieucontactpersoon aangesteld. Periodiek bezoeken de milieucoördinator/milieudeskundige van het 
MUMC+ de milieucontactpersoon van MAASTRO clinic. Vaste onderwerpen zijn dan: afval, opslag van 
gevaarlijke stoffen, energie, (afval)water, incidenten en wet- en regelgeving. Energie wordt aan MAASTRO 
clinic geleverd door het MUMC+ en afvalstoffen worden afgevoerd door het MUMC+. 
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2.3 UM 
De kern van de missie van de UM is om studenten van over de hele wereld de mogelijkheid te bieden om 
deel te nemen aan kleinschalig, probleemgestuurd onderwijs (PGO) in een internationale en interculturele 
setting. Zowel de hoogwaardige kennis als de (academische) vaardigheden die studenten opdoen door deze 
onderwijsmethode vormen een (krachtige) basis voor een succesvolle carrière binnen en buiten de 
academie. 
 
Op het gebied van onderzoek zet de UM in op drie overkoepelende thema’s: Quality of Life, Europe and a 
Globalising World en Learning and Innovation. Bijzondere speerpunten zijn het aanmoedigen van 
hoogwaardig interdisciplinair onderzoek, het stimuleren en steunen van talent (van intern en extern), en de 
uitbouw van sciences. 
 
Maatschappelijke vraagstukken in de regio, vanwege de landsgrenzen al snel met een internationaal 
karakter, kunnen in deze biotoop in de volle breedte worden onderzocht. Dit alles heeft een stimulerend en 
vernieuwend effect op ons onderwijs en onderzoek en op de impact die we willen genereren, waarbij de 
Brightlands campussen steeds meer een centrale rol spelen. 
 
De missie van de UM is vervat in de volgende vier kernwaarden: 

 Een vernieuwer zijn op het gebied van onderwijs en onderzoek door introductie van de CORE-
filosofie op onze universiteit; 

 Een inclusieve aanpak hanteren en onze deuren openen voor alle studenten en medewerkers die bij 
ons profiel passen en onze kernwaarden onderschrijven; 

 Onze sociale verantwoordelijkheid serieus nemen door verbanden te leggen tussen de universiteit 
en de samenleving, van lokaal tot mondiaal niveau; 

 Een duurzame instelling zijn in de breedste zin van het woord. 
 
De Universiteit Maastricht op het academisch terrein Randwyck 
Op het academisch terrein Randwyck zijn de faculteiten FHML (Faculty of Health, Medicine and Life 
Sciences) en FPN (Faculty of Psychology and Neuroscience) gehuisvest. Daarnaast zijn er op het terrein 
verschillende diensten van de Universiteit Maastricht (UM) actief, waaronder Facility Services voor 
beheer&onderhoud en catering.  
 
Per vakgroep (en andere organisatie-eenheden) van FHML en FPN is een arbo- en milieucontactpersoon 
(armico) aangesteld. De armico’s hebben o.a. als taak om medewerkers te instrueren, toe te zien op de 
correcte wijze van transport en opslag van gevaarlijke stoffen en het uitvoeren van audits.  
 
Het interne toezicht op naleving van milieuregelgeving ligt bij de adviseur milieu en duurzaamheid 
(deskundig coördinator van de UM). Het interne toezicht op naleving van regelgeving t.a.v. arbo, biologische 
en stralingsveiligheid ligt bij het Centre for Research Innovation, Support and Policy (CRISP) van de faculteit 
FHML. Voor het toezicht op biologische veiligheid zijn binnen CRISP twee biologische 
veiligheidsfunctionarissen aangesteld en gemandateerd.  
 
De UM heeft een coördinerende rol met betrekking tot milieuzaken bij een aantal zelfstandige organisaties 
op het terrein: Biopartner Center Maastricht BV, Academie Verloskunde Maastricht en Scannexus. Deze 
partijen hebben zich middels het huisreglement en convenant gecommitteerd aan de milieuregels van de 
Universiteit Maastricht. De partijen en de UM hebben de adviseur milieu en duurzaamheid van de UM 
gemandateerd voor het bewaken van een adequaat niveau van milieuzorg.   
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2.4 BPCM 
 
Biopartner Center Maastricht (BPCM) is een incubator organisatie voor medische starters op de Health 
Campus. Het is een broedplaats voor bedrijven die actief zijn in de life sciences. BPCM is opgericht door de 
Universiteit Maastricht en het MUMC+ en is een van de pijlers van Brains Unlimited. Het doel van BPCM is 
het versnellen van de groei van jonge life science bedrijven door hen een ondernemend klimaat te bieden 
binnen een onderzoeks- en klinische omgeving. Biopartner Center Maastricht ondersteunt starters en 
doorgroeiers onder meer bij de acquisitie en biedt faciliteiten en een toegankelijk netwerk. Het gaat hierbij 
met name om ondernemers die biotechnologische geneesmiddelen, behandelmethoden en diagnostica 
ontwikkelen, vermarkten of produceren. De samenstelling van BPCM met bedrijven kan in de tijd variëren. 
Jaarlijks wordt in het milieujaarverslag een actuele lijst met bedrijven gerapporteerd. 
 
 
2.5 AVM 
 
De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) is het kenniscentrum van Zuyd Hogeschool voor fysiologische 
verloskunde in Zuid-Nederland met nationale- en internationale impact.  
 
AVM biedt een Bacheloropleiding Verloskunde, waarin studenten worden opgeleid tot BIG-geregistreerde 
verloskundigen. Verder worden er trainingen, cursussen en masteropleidingen verzorgd voor verloskundige 
zorgverleners in het werkveld. Het lectoraat Midwifery Science voert in co-creatie met nationale en 
internationale partners praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van verloskunde. Kennis verworven uit 
onderzoek wordt teruggebracht in het onderwijs. 
 
Studenten en medewerkers maken gebruik van de universiteitsbibliotheek, het studielandschap, de ICT-
omgeving, de mensa en andere facilitaire diensten van de UM. De locatie is van groot belang voor het 
aantrekken van landelijke studenten en medewerkers. De onderzoeksgroep Midwifery Science van de AVM 
heeft een eigen leerstoel bij Maastricht University en is hard op weg om als internationale onderzoeksgroep 
van betekenis te zijn voor het vakgebied midwifery. 
 
 
2.6 Scannexus 
 
Scannexus (voorheen Brains Unlimited) is een scannerlab dat met drie ultra high field MRI-scanners van 3.0, 
7.0 en 9.4 Tesla op basis van open access het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van MRI-
diagnostiek en neuro imaging van de UM, Maastricht UMC+ en derden op het allerhoogste niveau faciliteert. 
Het full body ultra high field imaging platform wordt door wetenschappers en business- en product 
developers uit het bedrijfsleven onder andere gebruikt om meer te weten te komen over ziektes, maar ook 
voor ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden en protocollen en om meer inzicht te verwerven in de 
ontwikkeling van menselijk gedrag en besluitvorming. Als gevolg van deze activiteiten is de 
energieconsumptie van Scannexus substantieel. 
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3 Interne en externe audits en Inspecties 

 
3.1 Interne audits Maastricht UMC+ / Maastro Clinic 
 

In het MUMC+ heeft iedere afdeling een milieucontactpersoon. Deze milieucontactpersoon is het 
aanspreekpunt, zowel voor de afdeling als de milieuorganisatie, voor wat betreft milieuaangelegenheden. Bij 
elk afdelingsbezoek dat de milieuorganisatie aan een afdeling en zijn milieucontactpersoon brengt, wordt de 
kennis en betrokkenheid van de milieucontactpersoon gepolst door middel van een “Milieu vragenmatrix”. In 
deze matrix komen onder meer de volgende vragen aan bod: 
 

 Bent u bekend met de milieuorganisatie, procedures, intraspect e.d.? (Leg uit) 
 Neemt u deel aan de jaarlijkse milieupraktijkdagen e.d.? 
 Wat zijn de milieuaspecten van de afdeling? 
 Waar kunt u het register wet- en regelgeving raadplegen? 
 Maakt milieu onderdeel uit van het werkoverleg? 
 Hebt u ideeën op welk vlak en hoe milieu binnen uw afdeling verbeterd kan worden? 
 Staan de gevaarlijke stoffen conform wet- en regelgeving opgeslagen? 
 Hoe voert u medicijnresten af? En hoe glaswerk met medicijnresten? 

 
 
Door deze vragen trachten we het kennisniveau met betrekking tot milieu van de milieucontactpersonen te 
testen en hen te stimuleren om zich verder in de onderwerpen te verdiepen. Verder gaan we ook altijd op de 
afdeling kijken om bepaalde vragen zelf vast te stellen. Ook vragen we van de milieucontactpersonen om 
problemen/knelpunten te signaleren en om actief mee te werken aan een oplossing. Het is verder hun taak 
om dit terug te koppelen naar hun collega’s en leidinggevende. 
 
 
Van alle afdelingen die in 2018 zijn bezocht, werd er per vraag gekeken hoeveel afdelingen deze vraag 
positief beantwoord hebben. Dit wordt weergegeven in een percentage. Het gemiddelde van al deze vragen 
geeft een score weer van de RVE. De gemiddelde score van alle RVE’s die in 2018 werden bezocht, 
bedroeg: 93%.  
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1. Facilitair Bedrijf 
2. Hart & Vaat Centrum 
3. Geestelijke Gezondheidszorg en Klinische Neurowetenschappen 
4. Beeldvorming & Laboratoria 
5. Operatieve Geneeskunde 

 

Grafiek 1: Milieu-awareness Maastricht UMC+ 

 
Voor 2018 had de milieuorganisatie tot doel gesteld om een gemiddeld resultaat van 85% te realiseren. De 
gemiddelde score voor 2018 bedroeg 93 %, de doelstelling werd dus gerealiseerd. 
 
 
Voor 2019 wil de milieuorganisatie deze doelstelling aanhouden en zal er dus eveneens gestreefd worden 
naar een gemiddelde score van 85%. 
 
 
In de volgende grafiek geven we de ontwikkeling weer van het MUMC+ van 2008 tot en met 2018. Hier zien 
we de ontwikkeling op het vlak van milieu awareness ten opzichte van de doelstelling die door de 
milieuorganisatie werd gesteld. 
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Grafiek 2: Milieu-awareness 2008 - 2018 

 
 
Tevens werd in 2018 de milieuorganisatie geaudit door het interne auditteam van het Facilitair bedrijf. 
Tijdens deze audit werden geen afwijkingen t.a.v. ISO 14001 geconstateerd.  
 
 
3.2 A.D.R. 
 
In 2018 hebben er 6 ADR controles plaatsgevonden: 

 CDL transporten 
 Milieupark: Quarantainebunker 
 Trombosedienst: transport buitenlocaties 
 Bulkgassen: levering 
 Medische gassen 
 Opslag gascilinders & plofhok 

 
Bij deze controles werden geen grote afwijkingen geconstateerd. De bevindingen van deze controles zijn 
beschreven in het jaarverslag ADR 2018. 
 

 
 
3.3 Interne audits UM 
 
Vanwege een langdurig niet-ingevulde vacature voor milieuadviseur is in 2018 externe ondersteuning 
ingehuurd. In deze periode is de focus gelegd op het hoogstnoodzakelijke. In het najaar van 2018 is een 
summier steekproef genomen waarbij enkele afwijkingen zijn geconstateerd met betrekking tot het 
onderhouds- en inspectieprogramma van de ondergrondse riolering en de EPBD-keuring van de 
airconditioningsystemen (>12 kW). De herstelacties zijn ingepland in het kader van het nieuwe E&W-
contract. Verder zijn in het najaar twee algemene milieuaudits uitgevoerd bij de laboratoria van FPN en 
FHML. Hierbij is een aantal verbeterkansen geïdentificeerd, maar geen afwijkingen van wet- en regelgeving. 
 
3.4 Interne audits BPCM, Scannexus en AVM 
 
In 2018 zijn geen milieuaudits gehouden bij BPCM, Scannexus en AVM.  
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3.5 Externe audits Maastricht UMC+ (ISO 14001) 
 

1.1.1 In het kader van het ISO 14001 certificaat hebben er door Lloyds Register Quality Assurance 
3 audits plaatsgevonden in 2018: 

 
 Transitieaudit (20 & 21 februari 2018) 
 Focus audit (13 juni 2018) 
 Hercertificering (19 t/m 23 november 2018) 

 
Daarbij werden geen Minor Non Conformity’s geconstateerd, wel werden er enkele verbeterpunten/ 
opvolgpunten geconstateerd. 
 
 
Verbeterpunten:  
 

     Verbeterpunten / opvolgpunten (20 maart 2017) 

Gesloten SCCM verwacht (stelt niet verplicht) dat systematiek van risicoafweging onderdeel is van 
gedocumenteerde informatie. Dit maakt dat heroverwegen van risico’s en kansen in  
directiebeoordeling eenduidig kan plaatsvinden 

Gesloten Draag er zorg voor dat alle elementen vanuit 9.3 worden opgenomen in het nog op te 
stellen management review. 

 
 

     Verbeterpunten / opvolgpunten (19 t/m 23 november 2018) 

Gesloten In het algemeen zijn de afdelingen op de hoogte van GROS en VIB, echter nog niet alle 
medewerkers zijn op de hoogte van het kunnen bemachtigen van WIK's die een meer 
praktische insteek geven. Mogelijk meer intern vermarkten? 

 
 
3.6 Externe inspectie Maastricht UMC+ / Maastro Clinic 
 
Er heeft op 17 december 2018 een inspectie plaatsgevonden door Toezicht en Handhaving van RUD Zuid-
Limburg bij het MUMC+. De controle werd uitgevoerd namens gemeente Maastricht. Tijdens de controle zijn 
er geen overtredingen vastgesteld ten aanzien van de artikelen/voorschriften op basis van de van 
toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving. 
 
 
 
3.7 Externe inspectie UM / BPCM / AVM / Scannexus 
 
In 2018 zijn geen externe milieu inspecties gehouden bij UM, BPCM, Scannexus en AVM.  
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4 MJA3 

 
Het Maastricht UMC+ en UM hebben het convenant meerjarenafspraak (MJA3) energiebesparende 
maatregelen (sectoren gezondheidszorg en wetenschappelijk onderwijs) ondertekend. De door Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland en de gemeente Maastricht goedgekeurde energie-efficiencyplannen 2017 - 
2020 (EEP) zijn in uitvoering genomen en lopen volgens planning.  
 
De hiervoor opgerichte stuur- en werkgroepen energiebesparende maatregelen adviseren over 
mogelijkheden en ontwikkelen maatregelen voor het terugdringen van het energieverbruik 
 
Aangezien Maastricht UMC+ en UM MJA3-deelnemer zijn geldt tot 2021 geen verplichting tot uitvoering van 
een energie audit conform de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). 
 
 
 
4.1 Maastricht UMC+ 
 
Het Maastricht UMC+ werkt continu aan de optimalisatie van de instellingen van het Gebouw Beheer 
Systeem (GBS). Door deze procesoptimalisaties kan het energieverbruik beter worden afgestemd op de 
vraag vanuit de bedrijfsvoering.  
 
Maatregelen die het Maastricht UMC+ in het verslagjaar heeft genomen in het kader van de MJA3 zijn 
gerapporteerd in het Elektronisch Milieujaarverslag 2018, dat in dit kader moet worden ingediend.  
 
Uitgevoerde maatregel vanuit het EEP: 

 Warmte werend glas EC 
 Aanpassen temperatuur verwarmen/koelen 
 Minder koeling “koud water” enkel OK’s en CSA 6°C, overige 8°C. 
 Vervangen van armaturen door LED: N1 en N2 
 Toepassen van LED-armaturen bij de betaalautomaten van de parkeergarage. 
 Optimaliseren van de verlichtings-schakelingen in de parkeergarage. 
 Optimaliseren van de verlichtings-schakelingen in technische ruimtes 
 Warmtepomp warm/koud tapwater 
 Siemens Lab view:  Reduceren flow lafkasten 
 Aanpassen technische persluchtinstallatie 

 
 
 
4.2 UM  
 
In het kader van MJA3 heeft de UM op Randwyck in 2018 de volgende energiebesparende maatregelen 
doorgevoerd: 

 Overschakeling dieselauto’s naar elektrisch vervoer en fiets voor beheer & onderhoud.  
 Isolatie diverse CV appendages in technische ruimtes UNS40, UNS60 en OXF70 
 Zuid/west-ramen van pand aan Debeyeplein 1 zijn voorzien van zonwerende folie. 
 Vervanging regelkasten 8090 door Blue ID (6 stuks). 
 Vervanging koelmachine UNS40 door koelmachine met warmtepomp. 
 Vervanging van TLD- door LED-armaturen in diverse ruimtes van de UNS50. 
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5 Resultaten doelstellingen milieubeleidsplan Academisch terrein Randwyck 

 
Voor het Academisch terrein Randwyck is een milieubeleidsplan 2015 – 2018 vastgesteld. Hieronder wordt 
de voortgang van de gestelde doelstellingen weergegeven.  
 
 
5.1 Maastricht UMC+ / Maastro Clinic 
 
Milieubeleidsplan 
 Planning  Status 

 Onderzoeken of de natuurbeschermingswet 
(Stikstofdepositie) van toepassing is voor het MUMC+ 
en nagaan of een vergunning noodzakelijk is. 
 

2017/2018  Afgerond  

 MVO agenderen bij RvB, bij goedkeuring het inrichten 
van een MVO-managementsysteem 

 

2017/2018  Loopt door 

 Transitie van ISO 14001: 2005 naar 2015 
o Contextanalyse 
o Stakeholdermanagement 
o Risicoanalyse 
o … 

 

Q1  Afgerond  

 Hercertificering t.a.v.  ISO 14001: 2015 
 

Q4  Afgerond  

 Ontwikkelen & implementeren SSE-rondgang 
 

2018/2019  Conform planning 

 
 
Afval 
 Planning  Status 

 Plastic scheiding OK’s VH10 
 

Q1  Afgerond 

 Vereenvoudigen en optimaliseren afvalprocedures 
 

Q3 + Q4  Uitgesteld 

 Realiseren van een betere afvalscheiding bij 
Laboratoria 

  

Q3 + Q4  Afgerond  

 Realiseren van een betere afvalscheiding bij de 
procesgroep catering 

 

Q3 + Q4  Uitgesteld 

 
 
Gevaarlijke stoffen - GROS 

 Planning  Status 
 Beleidsplan gevaarlijke stoffen NFU 

 
2017/2018  Loopt door 

 Aanschaffen berekening module t.b.v. etikettering van 
mengsels conform CLP (NFU-verband) 

 

Q3  Afgerond 

 Update GROS & databank Q1  Afgerond 
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Energie 
 Planning  Status 
 Vanuit het EEP een energie-efficiency van minimaal 

2 % realiseren met de volgende maatregelen: 
   

o Energiezuinige filters LBK's (1,1%) 
 

Q2  Afgerond 

o Carbon V-snaren toepassen (0,9%) 
 

Q3  Afgerond 

 Minder koeling “koud water” enkel OK’s en CSA 
6°C, overige 8°C. 
 

Q4  Afgerond  

 Toepassen van LED-armaturen bij de 
betaalautomaten van de parkeergarage. 
 

Q3  Afgerond  

 Optimaliseren van de verlichtings-schakelingen in 
de parkeergarage. 
 

Q4  Loopt door 

 Optimaliseren van de verlichtings-schakelingen in 
technische ruimtes 
 

Q4  Loopt door 

 CO2-emissiehandel: vergunningsvoorschriften 
implementeren 
 

Q1 + Q2  Afgerond  
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5.2 UM, BPCM, AVM en Scannexus 
 
Vanwege een langdurig niet-ingevulde vacature voor milieuadviseur bij de UM is in 2018 externe 
ondersteuning ingehuurd. In deze periode is binnen de UM de focus gelegd op het hoogstnoodzakelijke. 
Hierdoor is de uitvoering van een deel van de geplande activiteiten uit het Milieubeleidsplan 2015-2018 voor 
de UM op het academisch terrein Randwyck vertraagd. Voor de plannen op het vlak van afvalscheiding liften 
de convenant partners BPCM, AVM en Scannexus mee op de activiteiten van de UM. 
 
In onderstaande overzicht is de status weergegeven voor de acties die in de voorgaande jaren nog niet 
waren afgerond. 
 
Geplande activiteiten  Status Toelichting 
Onderzoeken en implementeren 
opwekking hernieuwbare energie. 
 

 Loopt Zonnepark Belvédère (10 MWh/jaar): 
voorbereiding 
samenwerkingsovereenkomst 
 

Implementeren gescheiden inzameling 
kunststofafval in Randwyck UM 
 

 Afgerond 
 
Loopt 
 

Mensa: afgerond 
 
Laboratoria: pilot gestart 

Afvalreductie mogelijkheden uitzoeken 
 

 Loopt Haalbaarheidsonderzoek GFT scheiding 
mensa: gestart 
 

Uitrollen afvalscheiding andere eenheden 
UM 
 

 Afgerond 
 
Loopt 

Inzameling kantoren: afgerond 
 
Uitbreiding met PBD: voorbereiding 
communicatiecampagne  
 

Onderzoek naar mogelijkheden 
afstemming disposables catering en 
afvalstromen UM 
 

 Loopt 
door 

Haalbaarheidsonderzoek 
composteerinstallatie mensa: onderzoek in 
voorbereiding 
 

Integraal onderzoek en implementatie 
(Living Lab) verduurzaming panden UM 
met pand UNS50 en TS53 
 

 On hold Alleen voor TS53 uitgevoerd: project 
‘Duurzaam onder dak’. 

Opzetten jaarlijkse monitoring 
contractafspraken duurzaamheid met 
leveranciersmanagers 
 

 Loopt Gestart met steekproef op controle op 
naleving duurzaamheidsafspraken in 
contracten. 

Uitbreiden beschikbare watertappunten 
om consumptie kraanwater te stimuleren 

 On hold Inventarisatie behoefte aan extra 
watertappunten  

 
In het kader van het programma Sustainable UM 2030 zijn diverse activiteiten ondernomen op UM-niveau en 
daarmee het academisch terrein Randwyck overstijgen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de 
website van de UM. 
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6 De vergunningensituatie en opvolging van wijzigingen in milieuwet- en 
regelgeving 

 
6.1 Omgevingsvergunning academisch terrein Randwyck 
 
Voor de milieurelevante activiteiten op het academisch terrein Randwyck is een omgevingsvergunning 
afgegeven. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de afgegeven vergunningen die gezamenlijk 
de complexvergunning vormen. In 2018 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de omgevingsvergunning. 
 
Omschrijving  Activiteit Jaar van verlening 
Complexvergunning 
Academisch terrein 
Randwyck 

Oprichtingsvergunning (Wm) 2007 

Milieuneutrale wijziging Wijziging milieupark 2012 
Milieuneutrale wijziging Vervangen en vergroten zuurstoftank 2012 
Omgevingsvergunning 
indirecte lozingen 

Veranderingsvergunning voor lozing van 
afvalwater 

2013 

Milieuneutrale wijziging Vernieuwen energiecentrale 2015 

 
6.2 Wet natuurbescherming 
Eind 2018 is voor het academisch terrein Randwyck een vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming aangevraagd voor stikstofdepositie in nabijgelegen Natura2000-gebieden. De af te 
geven vergunning heeft betrekking op stikstofemissies door stookinstallaties, verkeer en dierhouderij. 
 
6.3 Omgevingswet 
Per 1 januari 2021 treedt de omgevingswet in werking. Deze wet en onderliggende besluiten en regelingen 
integreren o.a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en 
Wet bodembescherming. De impact hiervan voor het academisch terrein Randwyck wordt in 2019 en 2020 
in kaart gebracht.  
 
6.4 Activiteitenregeling  
In de Activiteitenregeling zijn erkende maatregelen voor energiebesparing opgenomen. Het academisch 
terrein Randwyck is een type C-inrichting. De erkende maatregelen zijn van toepassing op type A en B-
inrichtingen en niet op type C-inrichtingen. De UM en MUMC+ hebben in het kader van het MJA3-convenant 
een energie-efficiency plan (EEP) met energiebesparende maatregelen die in de periode 2017-2020 worden 
geïmplementeerd. In het kader van energiezorg worden nieuwe erkende maatregelen beoordeeld op 
relevantie en waar mogelijk geïmplementeerd. 
 
6.5 Lijst zeer zorgwekkende stoffen 
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Een stof wordt 
aangemerkt als ZZS wanneer deze voldoet aan de selectiecriteria die zijn vastgelegd in artikel 57 van de 
Europese REACH Verordening 1907/2006. Op grond van het Activiteitenbesluit geldt voor de luchtemissies 
van ZZS een minimalisatieverplichting. Door het RIVM wordt een lijst bijgehouden van ZZS-stoffen. Deze 
wordt periodiek geactualiseerd. Door de academisch terrein Randwyck wordt een registratie bijgehouden 
van de ingekochte ZZS-stoffen en worden stappen ondernomen voor implementatie van de 
minimalisatieverplichting. 
 
6.6 Bouwbesluit 2012 
In het Bouwbesluit 2012 staan eisen voor bestaande bouwwerken, nieuwbouw en renovatie. Deze eisen 
hebben betrekking op van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Door een 
wijziging van het Bouwbesluit 2012 geldt per 1 januari 2023 dat elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal 
energielabel C moet hebben. De panden op het academisch terrein Randwyck zijn hoofdzakelijk gericht op 
gezondheidszorg en onderwijs. Voor de panden met een gedeeltelijke kantoorfunctie zal bepaald worden of 
deze eis van toepassing is en of actie nodig is. 
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7 Communicatie, klachten en incidenten 

 
In 2018 hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan t.a.v. de vooropgestelde communicatiestructuren. 
Conform het convenant heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen alle convenantpartners. In dit 
bestuurlijk overleg werd de voortgang van de afstemming van het milieubeleid tussen de convenantpartners 
besproken. De milieuprestaties, doelstellingen en het milieujaarverslag van 2017 werd in dit overleg 
besproken. 
 
De coördinerend milieudeskundigen van Maastricht UMC+ en UM hebben in 2018 maandelijks overleg 
gehad over de implementatie van het milieubeleid. Daarnaast zijn de coördinerend milieudeskundigen 2 keer 
samengekomen met de gemeente Maastricht/Regionale Uitvoeringsdienst voor regulier overleg over de 
complexvergunning. Met de vertegenwoordigende milieucontactpersonen van de convenantpartners heeft 
op verschillende momenten in het verslagjaar bilateraal overleg plaatsgevonden. Daarnaast heeft er elk 
kwartaal een afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen alle milieudeskundigen van het Maastricht UMC+ 
en UM. 
 
 
7.1 Klachten 
 
In 2018 zijn geen interne of externe milieuklachten binnengekomen bij de convenantpartners. 
 
 
7.2 Incidenten bij Maastricht UMC+ / Maastro Clinic 
 
In 2018 heeft er zich 1 incident voorgedaan waarbij melding aan Gemeente Maastricht noodzakelijk was: 
 

 03-12-2018 
Bij het afpompen van koudemiddel R134-a van Centrifugaal koelmachine 2, ter vervanging 
sealafdichting compressor (geen aangetoonde lekkage koudemiddel), is geconstateerd dat 
er zich 145,4 kg koudemiddel minder in bevond dan 1140 kg die is gevuld in 2005. 
Corrigerende Maatregelen: 
De geconstateerde verstoringen (door de jaren heen) zijn allemaal verholpen, maar er is 
geen koudemiddel toegevoegd in al de jaren. Desbetreffende sealafdichting van de 
compressor werd vervangen. 
Preventieve maatregelen: 
Om aan te tonen dat er in de koelmachine(s) geen verlies van koudemiddel optreedt, zal 
buiten de aanwezige continue detectie, bij onderhoud of bij een aantoonbare emissie, om de 
drie jaar, het koudemiddel afgepompt moeten worden en gewogen. 

 
 
Daarnaast vonden er 4 incidenten plaats die een relatie tot milieu hadden: 
 

 06-03-2018 
Afkeur door SUEZ van papier/karton container i.v.m. verontreiniging met restafval zakken. 
Corrigerende Maatregelen: 
Niet meer mogelijk, constatering bij afvalverwerker. 
Preventieve maatregelen: 
Groepsleider heeft dit met de medewerkers besproken. 

 
 24-04-2018:  

In retour chemokist van de vaatkamer zaten gebruikte spuiten mogelijk is de kist van binnen 
vervuild. 
Corrigerende Maatregelen: 
Apotheker ingelicht, deze heeft het verder afgehandeld  
Preventieve maatregelen: 
Afdeling op de hoogte gesteld van de geldende procedures. 



Milieujaarverslag 2018  Academisch terrein Randwyck 
 
 

22 
 

 
 27-09-2018 

Spill van gevaarlijke stof (tripure). Isolatie vloeistof voor RNA ( GHS 06-08-05). Het betrof 
maximaal 8 ml. 
Corrigerende Maatregelen: 
Analiste heeft spill conform procedure opgeruimd en afgevoerd. !000 is gebeld , Brandweer 
en AGS terplekke. Afzuiging verhoogd naar 100% door techniek. Metingen verricht door 
brandweer, dit heeft niets opgeleverd. 
Preventieve maatregelen: 
Besproken met melder, BHV ,Brandweer in evaluatie. 

 
 31-12-2018 

Bakken met formaldehyde 4% op de vloer gevallen. Spill van 5 a 10L. 
Corrigerende Maatregelen: 
Brandweer heeft spill opgeruimd. 
Preventieve maatregelen: 
Is niet te voorkomen. Medewerkers kennen de gevaren. 

 
 
 
7.3 Incidenten bij UM / BPCM / AVM / Scannexus 
 
In 2018 zijn er twee kleine lekkages opgetreden aan koelinstallaties van UM op het academisch terrein 
Randwyck.  
 

 17-4-2018 
Lekkage 1,8 kg koelmiddelen (R410a) door defecte condensor op locatie DEB15 

 8-5-2018 
Lekkage 1,8 kg koelmiddelen (R410a) op locatie DEB15 
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8 Registraties 

 
In onderstaande tabellen en grafieken worden de milieurelevante gegevens vermeld van de gezamenlijke 
bedrijven op het Academisch terrein Randwyck. Daar waar significante afwijkingen ten opzichte van 
voorgaande jaren zijn geconstateerd, wordt een verklaring gegeven. In de registraties is verder geen 
rekening gehouden met de groei van de organisaties en de invloed hiervan op de verbruiken en 
afvalproductie. 
 
 
8.1 Overzicht afvalstoffen 
 
In onderstaande overzichten zijn de belangrijkste afvalstromen weergegeven die van het academisch terrein 
Randwyck zijn afgevoerd over de periode 2014-2018. De gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstromen zijn elk 
in een apart overzicht weergegeven. Afvalstromen worden zoveel als redelijkerwijs mogelijk gescheiden 
ingezameld en afgevoerd. Voor de overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid zijn in onderstaande overzicht een 
aantal afvalstromen samengevoegd. 

8.1.1 Niet gevaarlijk bedrijfsafval 

 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Bedrijfsafval Kg Kg Kg Kg Kg 
Organisch afval 125.982 95.914 94.199 91.078 116.487 
Papier en karton 421.990 403.751 321.600 292.661 314.476 
Elektronica 41.610 37.735 28.033 30.292 23.870 
Houtafval 51.640 55.500 56.080 69.300 47.000 
Metaal 68.420 56.880 52.502 40.880 45.890 
Steenachtig bouwafval 81.420 70.860 42.460 57.500 24.660 
Beddingafval 30.400 60.000 31.200 31.200 20.000 
Restafval 1.034.813 1.081.197 1.085.276 1.052.780 1.104.947 
Overig 43.508 72.999 43.766 39.307 1.416.811 
  Glas 12.100 10.976 11.055 8.107 7.603 
 PMD en folies 3.232 2.770 5.727 12.265 13.469 
 Digibox 1.008 2.023 1.511 0 0 
Totaal bedrijfsafval 1.854.275 1.617.361 1.567.810 1.579.503 1.718.402 

Tabel 1: Bedrijfsafval 2014 - 2018 
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Grafiek 3: Bedrijfsafval 2014 – 2018 
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8.1.2 Gevaarlijk afval 

 2014 2015 2016 2017 2018  
Gevaarlijk Afval Kg Kg Kg Kg Kg  
Ziekenhuisafval 260.508 267.541 274.296 235.538 288.645  

 
Oude medicijnen 41.525 33.545 37.506 40.297 42.060  
Specifiek ziekenhuisafval 207.277 219.620 218.098 236.573 244.777  

 GGO 11.706 14.376 18.692 *1 *  
Laboratorium afval 34.065 32.501 32.240 25.944   

  
 

ADR 3 15.064 16.386 17.768 14.700 15.716  
ADR 6 4.982 1.636 1.486 0 1.411  
ADR 8 606 896 1.291 1.101 843  
ADR Vrij 690 194 4.502 4.692 5.063  
Restchemicaliën 5.378 4.506 356 497 182  

Kwikhoudende 
voorwerpen 

0 0 54 0 22 
 

Chemische emballage 7.345 8.883 6.783 4.954 4.457  

Rendac 34.378 30.564 27.050 24.030 27.695  
Overig 11.010 7.080 3.243 2.633 4.503  

  

Batterijen 1.462 1.413 1.623 1.733 1.601  
Klein gevaarlijk afval 798 601 42 27 56  
TL-buizen 1.462 933 251 497 273  
Grafisch 165 34 52 44 12  
Verfafval 230 164 71 105 86  
Garageafval 6.893 3.935 1.204 227 2.475  

Totaal gevaarlijk afval 339.961 337.686 336.829 329.477 348.537  

Tabel 2: Gevaarlijk afval 2014 – 2018 

 

                                                      
1  GGO-afval in 2017 en 2018 is niet apart geregistreerd, maar onderdeel van specifiek 
ziekenhuisafval. 
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Grafiek 4: Gevaarlijk afval 2014 - 2018  
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8.2 Overzicht energieverbruik 
 
In onderstaande tabellen worden de energieverbruiken van de convenantpartners weergegeven. Het 
verbruik van AVM wordt niet apart gemeten en is opgenomen in het energieverbruik van de UM. 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Elektriciteitsverbruik kWh kWh KWh KWh KWh 
Maastricht UMC+ 31.892.727 31.395.911 34.061.186 34.858.280 36.073.520 
UM 12.600.452 12.943.639 13.399.422 13.376.176 13.141.944 
Maastro Clinic 1.189.388 1.178.354 1.187.354 1.282.125 1.561.061 
BPCM 1.379.808 1.510.872 1.464.448 1.418.361 1.448.305 
Scannexus 1.158.647 980.274 973.925 960.421 970.978 
Totaal 
energieverbruik 

35.620.570 48.009.050 51.086.335 51.895.363 53.195.808 

Tabel 3: Elektriciteitsverbruik 2014 - 2018 

 
 
 

 

Grafiek 5: Elektriciteitsverbruik 2014 - 2018 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Aardgasverbruik m3 m3 m3 m3 m3 

Maastricht UMC+ 7.312.817 6.154.319 6.201.739 6.022.773 7.212.535 
UM 1.047.728 1.166.373 1.271.601 1.358.322 1.350.110 
Maastro Clinic 69.989 84.859 104.350 116.855 49.362 
BPCM 152.640 161.012 182.414 187.020 195.596 
Scannexus 4.925 13.329 10.870 9.829 9.656 
Totaal 
aardgasverbruik 

8.588.099 7.579.892 7.770.974 7.694.799 8.817.259 

Tabel 4: Aardgasverbruik 2014 - 2018 

 

 

Grafiek 6: Aardgasverbruik 2014 – 2018 
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8.3 Overzicht waterverbruik 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Water m3 m3 m3 m3 m3 

Maastricht UMC+ 162.158 171.512 166.509 174.476 193.297 
UM 41.089 36.557 38.334 40.662 36.218 
Maastro Clinic 3.366 3.652 3.527 5.696 2.943 
BPCM 2.313 1.621 2.486 1.527 1.536 
Scannexus 116 222 499 160 150 
Totaal waterverbruik 209.042 213.564 211.355 222.521 234.144 

Tabel 5: Waterverbruik 2014 - 2018 

 

 

Grafiek 7: Waterverbruik 2014 - 2018 

 
8.4 Resultaten afvalwateranalyses 
 
Parameter Eenheid Controleput 22  

1e meting 
Controleput 22 

2e meting 
Controleput 3X 

1e meting 
Controleput 3X 

2e meting 
Chroom (Cr) g/l < 4 < 4 < 4 < 4 
Koper (Cu) g/l 51 72 160 26 
Nikkel (Ni) g/l < 10 < 10 < 10 < 10 
Lood (Pb) g/l < 5 < 5 < 5 < 5 
Zink (Zn) g/l 100 140 70 45 
SOM 5 metalen g/l 170 231 249 90 
Kwik (Hg) g/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
EOX g/l 5 10 < 1 9 

Tabel 6: Resultaten afvalwateranalyses Maastricht UMC+ 2018
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