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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het milieujaarverslag 2015, reeds het zestiende verslag sinds de invoering van 

een milieuzorgsysteem in 1999. Met dit jaarverslag rapporteren wij de stand van zaken 

rondom de inspanningen van Ziekenhuis Amstelland op het gebied van milieu in 2015.  

2015 stond in het teken van het wederom behalen en borgen van de gouden status van de 

certificering Milieu Platform Zorg (MPZ) certificering. Ziekenhuis Amstelland was landelijk 

het eerste ziekenhuis dat het gouden niveau (Keurmerk) driemaal wist te behalen.   

 
In 2015 is het beleid rondom het milieu- en afvalbeleidsplan, de milieubeleidsverklaring en 
een nieuw milieuprogramma gecontinueerd. Het ziekenhuis heeft conform wet- en 
regelgeving de diverse processen gecontinueerd en de installaties in een zo optimaal 
mogelijke conditie weten te behouden. Ziekenhuis Amstelland participeerde wederom 
nadrukkelijk in de activiteiten van het MPZ. De interne communicatie rondom milieu en 
duurzaamheid is eveneens gecontinueerd middels halfjaarlijks milieu- en 
duurzaamheidsoverleggen en op afdelingsniveau management development sessie te 
houden waarbij alle collegae zijn betrokken.  
 
Ten aanzien van de handhaving zijn de reguliere controles uitgevoerd in juli 2015.  

 

De verslaglegging van het milieujaarverslag is niet veranderd ten opzichte van 

achterliggende jaren. De deelname aan de milieubarometer is gehandhaafd; gegevens en 

ervaringen van andere zorginstellingen worden blijvend gevolgd en waar van toepassing, 

intern gebruikt voor prestatieverbetering. 

 

Voorts worden in dit verslag de gebruikelijke milieuthema’s aan de orde gesteld en wordt 

tot slot een blik op de nabije toekomst geworpen. 

 

Wij hopen dat u dit verslag met plezier leest en dat het ook voor de medewerkers een 

stimulans mag zijn om naast de zorg voor de patiënten, ook de zorg voor het milieu en 

duurzaamheid te continueren. 

 

Namens de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland, 

 

 

 

 

drs. H.F.A.M. Huijsmans, voorzitter Raad van Bestuur ad interim 
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1 Inleiding 
 

 

In dit milieujaarverslag rapporteert Ziekenhuis Amstelland over haar milieuprestaties in 

2015, er wordt vergeleken met de voorgaande jaren. Het verslag is onderdeel van het 

(milieu)zorgsysteem van het ziekenhuis en is bestemd voor de gemeente Amstelveen, 

zijnde het bevoegd gezag als gevolg van de vigerende Omgevingsvergunning, activiteit 

milieu. Vanzelfsprekend wordt het verslag ook binnen het ziekenhuis zelf verspreid en op 

intranet gezet. 

 

Het milieujaarverslag is opgesteld door de manager cluster Techniek en de 

milieucoördinator. De Raad van Bestuur heeft het conceptverslag becommentarieerd en 

haar goedkeuring verleend. 

 

1.1 Toelichting opbouw van het milieujaarverslag 

 

Met de ziekenhuisbrede invoering van het NIAZ-systeem in combinatie met de nieuwe 

vergunning is in 2009 een kleine wijziging doorgevoerd voor wat betreft het 

milieujaarverslag. In voorgaande jaren stond de milieubarometer van het Milieu Platform 

Zorgsector (MPZ) centraal. In die milieubarometer worden de gegevens van een aantal 

ziekenhuizen en zorginstellingen onderling vergeleken. Vanwege het feit dat de barometer 

een relatief laag aantal deelnemers kent en de onderlinge verschillen qua grootte en 

opbouw groot kunnen zijn is gekozen om de interne gebruiksgegevens, in concreto de 

prestaties van het ziekenhuis zelf, in dit jaarverslag een prominentere rol toe te dichten. De 

vergelijkende cijfers van de ziekenhuizen die deelnemen in het Milieu Platform Zorg (MPZ) 

zijn ter inzage bij de milieucoördinator. 

 

De opbouw van het milieujaarverslag is als volgt: 

 

Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 

In dit hoofdstuk worden de kenmerken en algemene gegevens van het ziekenhuis 

beschreven. 

 

Hoofdstuk 3 Energie, water en afval 

In dit hoofdstuk worden de milieuthema’s energie, water en afval samengevat 

gepresenteerd. De verbruikscijfers van energie en water worden vergeleken met gegevens 

van voorgaande jaren. Voorts wordt inhoudelijk gekeken naar de opbrengst en wijze van 

verwijdering van afvalstoffen.  

 

Hoofdstuk 4 Milieuprojecten in 2015 

In 2015 zijn diverse (milieu en duurzaamheids)projecten en activiteiten opgezet en 

geïmplementeerd. Dit hoofdstuk geeft informatie hieromtrent. Aan de orde komen de meest 

prominente projecten, specifiek het opnieuw behalen van de gouden medaille van het MPZ 

(Keurmerk). 

 

Hoofdstuk 5 verbouwingen en milieugerelateerde aspecten 

In dit hoofdstuk worden de verschillende projecten kort toegelicht. Ook zal een doorkijk 

naar de toekomst worden gegeven waarbij duurzaam bouwen een actief aandachtspunt is 

geworden. 

 

Hoofdstuk 6 Vooruitblik op 2016 

Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op milieurelevante onderwerpen die in of vanaf 

2016 actueel zullen zijn, met name de heraccreditatie van de gouden medaille.   
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2 Algemene gegevens 
 

 

Ziekenhuis Amstelland is in 1968 opgericht als het Nicolaas Tulp Ziekenhuis. In 1978 

fuseerde de Centraal Israëlietische Ziekenverpleging met het Nicolaas Tulp Ziekenhuis 

waarbij een nieuwe naam werd gekozen: Ziekenhuis Amstelveen. In 2005 is de naam 

veranderd in Ziekenhuis Amstelland, omdat het ziekenhuis het voorkeursziekenhuis wil zijn 

voor alle inwoners van de regio Amstelland. 

 

2.1 Processen 

 

Ziekenhuis Amstelland heeft patiëntenzorg als primaire taak (medische zorg, diagnostiek, 

behandeling en verpleging). Het verzorgingsgebied van het ziekenhuis beslaat de regio 

Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel) en de Joodse gemeenschap 

in Nederland. Speciaal voor de Joodse gemeenschap beschikt Ziekenhuis Amstelland over 

een verpleegafdeling met een Joodse signatuur waar de Joodse riten kunnen worden 

geëerbiedigd en kosjere maaltijden worden geserveerd. Verder richt Ziekenhuis Amstelland 

zich op expats woonachtig in de regio Amstelland. 

 

2.2 Organisatie 

 

Ziekenhuis Amstelland wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (zie onderstaand 

organogram), bestaande uit een voorzitter en een lid. De Raad van Bestuur legt 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Medische Staf, de Cliëntenraad en de 

Ondernemingsraad geven advies aan de Raad van Bestuur. Onder de Raad van Bestuur 

staan 3 stafafdelingen en 3 lijnafdelingen. De stafafdelingen zijn links en rechts 

weergegeven, de lijnafdelingen zijn onderaan het organogram weergegeven.  
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2.3 Kengetallen 

 

De bedrijfsdrukte binnen het ziekenhuis kan het beste uitgedrukt worden in de 

productieparameters opnamen, dagbehandelingen en eerste polikliniekbezoeken. 

 

De daling van de productie in 2014 heeft zich in 2015 verder voortgezet, zij het dat dit een 

zeer lichte daling betreft. De gemiddelde verpleegduur is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven 

en bedroeg gemiddeld 5,0 dagen. 

 

Het aantal opnamen (klinisch + dag) nam t.o.v. 2014 licht af, met 0,3%. Het aantal eerste 

polikliniekbezoeken daalde met 0,4%. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Opnamen 10.229 11.069 11.371 11.464 10.828 10.010 9.814 

Dagbehandelingen 11.873 15.051 15.764 16.036 14.183 8.490 8.630 

1e Polibezoek 66.066 72.042 76.133 75.725 73.928 71.273 70.980 

Verpleegdagen 56.867 55.509 56.393 55.119 50.410 49.085 45.762 

Tabel 1: Ontwikkeling totale productie 2009-2015 in gewogen aantallen.  

 

De eerder zichtbare aanzienlijke daling in dagbehandelingen begon eind 2013 en is het 

gevolg van een wijziging in de definitie van een dagbehandeling. Een deel van de SEH 

patiënten die voorheen nog onder dagbehandelingen vielen zijn uit deze definitie gehaald. 

Hierdoor is de flinke daling van het totale aantal opnamen (klinisch + dag) in 2014 t.o.v. 

2013 te verklaren. In 2015 is de daling minimaal en kan mogelijk gesproken worden van 

een stabilisatie. Het aantal dagopnamen is in 2015 echter weer gestegen t.o.v. 2014. 

 

Er zijn in dit verslagjaar geen grote infrastructurele aanpassingen meer gedaan. In juli 2015 

is de polikliniek oogheelkunde vanwege een verzelfstandiging naar een locatie buiten het 

ziekenhuis verhuisd. De productiecijfers zijn voor 2015 nog wel in de registratie van het 

ziekenhuis meegenomen, echter het aantal fysieke bezoekers voor oogheelkunde op de 

hoofdlocatie is gewijzigd. Bij een dalende bedrijfsdrukte is het van belang goed zicht te 

houden op het efficiënt gebruiken van de capaciteit. Een efficiënte bedrijfsvoering heeft 

vaak ook een gunstige uitwerking op milieugerelateerde aspecten. Tevens kunnen de 

kengetallen als leidraad worden genomen om fluctuaties in verbruik van grondstoffen te 

verklaren. 

 

2.4 Milieucoördinator 

 

Ziekenhuis Amstelland onderschrijft het belang van een bedrijfsvoering die rekening houdt 

met mens en omgeving. Binnen Ziekenhuis Amstelland is een interne milieucoördinator 

actief. De milieucoördinator speelt een centrale rol in het milieumanagement en draagt zorg 

voor de kwalitatieve beheersing van de zorg voor het milieu. Aangrijpingspunten voor 

verbetering liggen zowel op het preventieve als op het restrictieve vlak (interne 

handhaving). Vanzelfsprekend wordt de nadruk zoveel mogelijk op preventie gelegd. De 

milieucoördinator heeft daartoe de vrijheid om afdelingen rechtstreeks te voorzien van 

gevraagd en ongevraagd advies omtrent milieugerelateerde onderwerpen.  

 

Vanwege het grote raakvlak treedt de milieucoördinator frequent in gesprek met de 

Arbocoördinator. Ook is een aanvullende setting georganiseerd waar milieu, Arbo en 

veiligheidsadviseurs samenkomen. Hierdoor is er een breed draagvlak door de gehele 

organisatie georganiseerd en worden raakvlakken op de diverse deelgebieden 

gecombineerd. Dit overleg wordt voorgezeten door de Manager cluster Techniek, die tevens 

eindverantwoordelijk is voor de milieuactiviteiten van Ziekenhuis Amstelland. Het jaarthema 

voor 2015 was ‘duurzaam inkopen’, dit zal in 2016 doorgezet worden. Daarnaast is in 2015 
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de betrokkenheid bij duurzaamheid van de medewerkers aangewakkerd. Hier zal in 2016 

nog meer energie in gestoken worden.  

 

De milieucoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het bevoegd gezag bij milieu 

gerelateerde aspecten. 

 

Met het van kracht worden van de nieuwe milieuvergunning in december 2008 is de 

aanwezigheid van een milieucoördinator bij vergunningsvoorschrift door de gemeente 

Amstelveen verplicht gesteld.  

 

2.5 Milieu Platform Zorgsector (MPZ)  

 

Ziekenhuis Amstelland is aangesloten bij De Vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ). 

Het MPZ is sinds 1994 actief en streeft naar milieuverbeteringen in de zorg en de 

behartiging van het milieubelang van instellingen, medewerkers en patiënten. 

  

In werkgroepen en projecten werkt het MPZ aan kennisontwikkeling, ondermeer op het 

gebied van milieuzorg en milieuaudits, gevaarlijke stoffen, water, energie, afval, inkoop en 

monitoren van milieuprestaties en milieukosten. 

 

Ziekenhuis Amstelland maakt actief deel uit van de werkgroep monitoring. In deze 

werkgroep worden jaarlijks de verbruiksgegevens van verschillende milieuaspecten kritisch 

bekeken. Verschillende ziekenhuizen houden de verbruiksgegevens bij in de 

milieubarometer. Met behulp van dit online meetinstrument worden de gegevens over 

energie, water, afval, emissies, transport e.d. en milieukosten zichtbaar gemaakt. Door 

middel van benchmarking worden de resultaten van de verschillende ziekenhuizen met 

elkaar vergeleken. Voor 2015 is de benchmark helaas nog niet gereed.  

 

Aansluitend heeft Ziekenhuis Amstelland actief geparticipeerd in de diverse campagnes van 

het MPZ waaronder de landelijke energiecampagnedag en de dag van de duurzaamheid.  

 

2.6 Vergunningensituatie 

 

Ziekenhuis Amstelland is op grond van vigerende wet- en regelgeving meervoudig 

vergunningsplichtig. Voor 2015 was dit in het kader van: 

 

1. De Wet milieubeheer (Wm-vergunning); 

2. Gemeentelijke bouwverordening c.q. woningwet (Gebruiksvergunning); 

3. Wet op de verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo-vergunning); 

4. Besluit stralingsbescherming c.q. Kernenergiewet. 

 

Voor de eerste drie vergunningen treedt de gemeente Amstelveen op als bevoegd gezag. Bij 

wijzigingen vallen deze 3 vergunningen sinds oktober 2010 onder de Omgevingsvergunning. 

In opdracht van de gemeente Amstelveen voert Waternet t.a.v. afvalwater beheerstaken 

uit. 

 

Het bevoegd gezag inzake het Besluit Stralingsbescherming wordt zowel door het ministerie 

van SZW als I&M uitgeoefend. Om reden dat het gebruik van radioactieve stralers binnen 

het ziekenhuis eerder betrekking heeft op arbeidsomstandigheden dan op 

milieubescherming, wordt dit aspect niet nader besproken in het milieujaarverslag, maar 

wordt weergegeven in het Arbo-jaarverslag. 
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2.7 Handhaving 

 

In het jaar 2015 is het ziekenhuis door de gemeente Amstelveen niet bezocht. Wel is het 

ziekenhuis door de controleur van Waternet bezocht. Dit bezoek is positief afgerond. 

Ziekenhuis Amstelland heeft aanvullend op de vergunning zelf diverse 

waterkwaliteitsmetingen gedaan. Opgemerkt mag worden dat de verstandhouding met de 

gemeente Amstelveen goed is. Ziekenhuis Amstelland is, net als gemeente Amstelveen, 

actief betrokken bij het duurzaamheidsconvenant waarbij verschillende partners uit de 

gemeente gezamenlijk nadenken over duurzaamheid in de gemeente en omgeving. 

 

2.8 Klachten 

 

In 2015 zijn er geen klachten vanuit de omgeving op milieugebied geregistreerd. Eventuele  

klachten worden geregistreerd in een digitaal klachtenregistratiesysteem.  

 

3 Energie, water en afval 
 

 

In dit hoofdstuk worden de verbruikscijfers van het ziekenhuis voor wat betreft energie, 

water en afval gepresenteerd. Energie wordt daartoe gesplitst in de energiedragers gas en 

elektriciteit. Vanwege de prominente rol van de WKK wordt hier nader op ingegaan. Een 

totaalbeeld van het energie- en waterverbruik wordt in bijlage 2 gepresenteerd.  

 

 

3.1 Gas 

 

Ziekenhuizen zijn grote energieverbruikers. Voor wat betreft het verbruik van gas kunnen 

de traditionele verwarmingsinstallaties (centrale verwarming, stoomopwekkers voor 

luchtbevochtiging) en de WKK worden genoemd. Vanwege het bijzondere karakter van deze 

laatste installatie wordt kort stilgestaan bij de inzet van deze machine. 

 

 

3.1.1 WKK 

WKK staat voor warmtekrachtkoppeling. De WKK is in dit geval een zuigermotor op aardgas 

die een generator aandrijft waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Bij het verbranden van 

gas voor het aandrijven van de generator komt ook warmte vrij. Warmte wordt gebruikt 

voor verwarming en de bereiding van warm tapwater. In de zomermaanden kan de warmte 

nuttig worden aangewend ten behoeve van de absorptiekoelmachine (koeling met behulp 

van warmte).  

 

Bij een WKK worden zowel elektriciteit als de warmte nuttig gebruikt. Het gevolg is 

tweeledig: enerzijds een kostenbesparing, anderzijds een lagere milieubelasting.  

 

De WKK is in 2005 binnen ZHA in gebruik genomen. De eerste jaren is geïnvesteerd in het 

inregelen van de WKK met de bestaande installaties, met als gevolg dat de WKK in die 

periode niet op zijn volledige capaciteit heeft kunnen draaien. Vanaf 2009 is de inzet van de 

WKK echter flink verbeterd, waarbij de WKK bijna voltijds in werking is geweest. 

 

In 2012 is een droge koeler geplaatst. Deze draagt bij aan de inzet van de WKK. De 

realisatie van dit project is onderdeel geweest van het energiebesparingsplan dat door 

Ziekenhuis Amstelland wordt gevolgd. Door de droge koeler kan de WKK elektrische energie 

produceren zonder dat er warmte afgegeven wordt aan het CV systeem en kan er in 

noodsituaties ook gedraaid worden. 
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Over het volledige jaar van 2015 gemeten, heeft de WKK gemiddeld op 95% van vollast 

gedraaid. In de koude maanden bedroeg dit nagenoeg 100%, in de zomermaanden was dit 

93%. De totale inzet van de WKK in 2015 bedroeg 92,2% van het totaal aantal uren in 

2015. De resterende uren zijn besteed aan groot onderhoud (eens drie jaar) in september 

2015 en storingen, wat resulteert in 5% minder inzet dan in 2014. Dit is zichtbaar in de 

trend van het gasverbruik over 2015. 

 

 
Grafiek 1: gasverbruik ZHA 2006-2015 

 

 

3.2 Elektriciteit 
 

In grafiek 2 wordt het totale elektriciteitsgebruik van het ziekenhuis weergegeven. De 

blauwe kolom en de rode kolom geven respectievelijk de afname van dagstroom en 

nachtstroom van het landelijk distributienetwerk weer. De gele kolom staat voor de interne 

productie van elektriciteit door de WKK, verminderd met die hoeveelheden die zijn 

teruggeleverd aan het distributienet. Deze hoeveelheden zijn immers niet door het 

ziekenhuis verbruikt. 
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Grafiek 2: elektriciteitsverbruik en interne opwekking ZHA 2006-2015 

 
 

Aan de hand van grafiek 2 kan een aantal zaken worden opgemerkt: 

 

1) De toename van de interne opwekking van elektriciteit en de afname van de ingekochte 

elektriciteit worden veroorzaakt door de sterk verhoogde inzet van de WKK. 

 

2) Het nachtverbruik is lager dan het dagverbruik, wat een goed teken is. Dit komt door 

enkele energiebesparende maatregelen in het gebouwbeheerssysteem (meer 

afgeschakeld dan voorgaande jaren). 

 

3) Het totale elektriciteitsverbruik laat vanaf 2007 een stijgende trend zien. De kleine 

toename in 2015 is o.a. te verklaren door:  

 toename gebruik van apparatuur in de serverruimte (afdeling ICT); hierbij wordt de 

serverruimte sinds dit jaar gekoeld tot 23oC en past men virtualisatie toe; 

 inzet duurzame verlichting en installatie-optimalisatie; 

 toename in vraag naar koeling, ondanks hypermoderne koelmachines is het verbruik 

en de inzet hiervan wel iets gestegen. 

 de hogere buitentemperaturen in zowel het voorjaar als de zomer, is de koelvraag 

binnen het ziekenhuis, hoger geweest dan de voorliggende jaren. Er is meer 

capaciteit gevraagd van zowel de centrale als de decentrale koelsystemen, waardoor 

het energieverbruik een stijging laat zien.  
 
 

3.3 Water 

 

In deze paragraaf wordt het totaal verbruik aan schoon drinkwater toegelicht.  

Zie onderstaande grafiek. 
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Grafiek 3: waterverbruik ZHA 2006-2015 
 

Het waterverbruik in Ziekenhuis Amstelland is sinds de uithuizing van de grootkeuken in 

2004 redelijk continu geweest. Vanaf 2008 is een stijging zichtbaar. Deze stijging werd 

veroorzaakt door een verhoogde inzet van de WKK (en dientengevolge een verhoogde 

aanspraak op de koeltoren in de zomerperiode) en een intensiever spoelbeleid ter 

voorkoming van legionella. De feitelijke verbruikscijfers over 2015 geven een daling weer 

ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van een nieuwe 

hydrofoorinstallatie, waardoor de drukregulering van de waterhuishouding van het 

ziekenhuis, beter wordt gecoördineerd, als mede een efficiëntere inzet van het 

legionellabeheersplan, waardoor minder waterverbruik wordt gerealiseerd.  

 

3.3.1 Koeltoren 

De WKK produceert naast elektriciteit ook warmte. Deze warmte kan in de wintermaanden 

worden aangewend ten gunste van de verwarming en de bereiding van warm tapwater. In 

de zomermaanden wordt de warmte in de absorptiekoelmachine gebruikt ten gunste van de 

koeling. De warmte die in de zomer vanuit de absorptiekoelmachine wordt uitgestoten, 

wordt weggekoeld via de koeltoren. Hiervoor wordt schoon drinkwater gebruikt om het 

circuit op niveau te houden.  

 

 

3.4 Afval 

 

In deze paragraaf wordt het milieuthema afval aan de orde gesteld. Afvalstoffen worden 

onderverdeeld in ongevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen. Elke categorie wordt opgebouwd 

uit een aantal fracties. Ongevaarlijk en gevaarlijk afval worden afzonderlijk in paragraaf 

3.4.1 en 3.4.2 beschreven.  

 

3.4.1 Ongevaarlijk afval 

Het ongevaarlijk afval dat in de afgelopen jaren binnen Ziekenhuis Amstelland is 

vrijgekomen, is in grafiek 4 weergegeven. Elke kolom staat voor een aparte fractie. 
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Grafiek 4: afvoer ongevaarlijke afvalstoffen ZHA 2006-2013 

 

Ten aanzien van de afvoer van afvalstoffen is ten opzichte van 2014 een kleine toename 

van swill te zien. Dit kan verklaard worden door meer variatie in de bereiding van 

personeelslunches. In de andere stromen is een lichte afname te zien. 

De totale afvalberg lijkt echter in een gestaag dalende lijn te zitten sinds 2010. 

 

3.4.2 Gevaarlijk afval 

In onderstaand grafiek is het gevaarlijk afval afkomstig van Ziekenhuis Amstelland 

weergegeven. 

 

Grafiek 5: afvoer gevaarlijke afvalstoffen ZHA 2006-2015 
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Specifiek Ziekenhuisafval (SZA) 

Ziekenhuis Amstelland hanteert de definitie van het Landelijk Afval Beheersplan (LAP) waar 

het o.a. gaat om het indelen van specifiek ziekenhuisafval. Het afval wordt op de afdelingen 

verzameld in blauwe WIVA-vaten voorzien van een UN-nummer,  

ADR-etikettering en een afvalstroomnummer. 

 

Verreweg het grootste aandeel aan gevaarlijke afvalstoffen komt voor rekening van het 

specifiek ziekenhuisafval (blauwe kolom). Gelet op het specifieke karakter hiervan is het 

besparingspotentieel relatief laag. Het verruimen van de criteria voor wat betreft bijzonder 

ziekenhuisafval door de inspectiedienst V&W eind 2005 kan duidelijk in de grafiek worden 

teruggelezen. De stijgende trend die de blauwe kolom van het specifiek ziekenhuisafval laat 

zien kan in relatie worden gebracht met de stijgende bedrijfsdrukte. Gebruikte bandages, 

depmiddelen en eenmalige gebruiksartikelen die in contact zijn geweest met een patiënt 

worden immers als SZA afgevoerd. Ook is er een relatie met het toenemend aantal 

patiënten. Aansluitend is een trend zichtbaar van inzet van diverse disposables, die worden 

in sommige gevallen gerekend tot specifiek ziekenhuisafval (verloskundige sets). Een 

onderzoek naar het afvoeren van naaldencontainers (die ook in blauwe tonnen worden 

afgevoerd) is inmiddels afgerond. Ziekenhuis Amstelland heeft daarmee in 2013 een 

milieuvriendelijkere afvoer kunnen toepassen en een kleine reductie in het SZA 

gerealiseerd. 

 

In 2015 zien we een daling in het Specifiek Ziekenhuis Afval (donker blauw). Dit wordt met 

name veroorzaakt door de kennis die medewerkers uit de MD-sessies hebben opgedaan 

over de kosten van het betreffende afval. Hierdoor scheidt men beter en is er minder 

onnodig SZA. 
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4 Milieuprojecten in 2015 
 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste projecten beschreven, die een bijdrage leveren 

aan duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. 

 

4.1 Gevaarlijke stoffen 

 

De gevaarlijke stoffen, die binnen Ziekenhuis Amstelland worden gebruikt en opgeslagen, 

worden volgens de PGS 15 (richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) behandeld, om 

onder andere mogelijke bodemverontreiniging tegen te gaan. Het is daarom van groot 

belang dat deze stoffen worden geregistreerd en actief worden beheerd. Hiervoor is sinds 

2009 een kerngroep PGS 15 in het leven geroepen. Binnen deze kerngroep wordt 

inspanning verricht ter bewaking van het continue proces en worden verkenningen 

uitgevoerd naar vernieuwing van mogelijkheden. Deze kerngroep is in 2015 twee maal 

bijeen geweest. 

 

De gevaarlijke stoffen worden in een zogenaamde gevaarlijke stoffenlijst bijgehouden, 

waarbij een en ander getoetst wordt aan de PGS 15. In 2015 zijn de opslaggegevens 

wederom geactualiseerd conform de gevaarlijke stoffenprocedures van het ziekenhuis. Ook 

zijn deze voor alle medewerkers van het ziekenhuis inzichtelijk gemaakt door middel van 

het documentatiebeheersysteem. Een daling van de hoeveelheden en soorten stoffen is 

zichtbaar. Tevens zal de inventarisatie in 2015 worden geactualiseerd door middel van 

interne controles.  

 

Het jaarverslag verwijdering van gevaarlijke stoffen is dit jaar wederom opgesteld door een 

externe firma in samenwerking met onze veiligheidsadviseur. 

 

4.2 Energiebesparing: Duurzaam Amstelland 

 

In 2015 is verdere invulling gegeven aan de realisatie van het energiebesparingsonderzoek. 

Uitgevoerd zijn: 

 plaatsing van de laatste nieuwe koelmachine in het vervangingstraject; 

 meerdere toepassing van LED-verlichting bij verbouwingen bij o.a. kaakchirurgie; 

 ook in 2015 is verdere invulling gegeven aan de isolatie van het leidingnet met 

Koolterm (hoog efficiëntie isolatieschalen), daar waar installatie-onderdelen 

vervangen werden; 

 inkoop groene energie (100% groene Hollandse Wind energie van Eneco); 

 alle in Ziekenhuis Amstelland aanwezige po-spoelers zijn vervangen voor 

duurzamere modellen. Een pilot met verpulveraars heeft plaatsgevonden, de 

uitwerking van de business case is in volle gang. 

 

4.3 Interne handhaving 

 

De milieuvergunning heeft betrekking op meerdere bedrijfsonderdelen. Het Facilitair Bedrijf 

is echter het eerste aanspreekpunt om door het bevoegd gezag op gebreken gewezen te 

worden. Voor een goede opvolging van de milieuvoorschriften is het van belang dat de 

afdelingen zich bewust zijn van de aard en achtergrond van de voorschriften.  

 

Minimaal één keer per twee maanden loopt de milieucoördinator een ronde door het 

ziekenhuis ‘met de vergunning in de hand’. Aandachtspunten en gebreken worden direct 

aan de verantwoordelijken van de betreffende afdelingen teruggekoppeld en kort daarop 

opnieuw geïnspecteerd.  
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Bij diverse afdelingen zijn in 2015 op ad hoc-basis niet aangekondigde interne milieu audits 

gehouden met het oog op naleving van vergunningsvoorschriften en overige 

milieugerelateerde aspecten, zoals: 

- controlelijsten medisch gassenhok; 

- afvalterrein (vloeistofdicht) met de daarbij behorende controle; 

- controles stikstofhok; 

- technische ruimten e.d.; 

- magazijn en plofkasten. 

 

In gezamenlijkheid met de ARBO, milieu- en veiligheidscoördinatoren, is de jaarlijkse grote 

gevaarlijke stoffencontrole uitgevoerd. Hierop is een intern actieplan opgesteld.  

 

4.4 Milieubeleid 

 

Het eerder ontwikkeld en vastgesteld milieubeleid wordt door Ziekenhuis Amstelland 

geborgd en waar nodig geactualiseerd. Er wordt nog altijd gebruik gemaakt van de 

milieuparaplu zoals deze intern door Ziekenhuis Amstelland is ontwikkeld. Het vastgestelde 

beleid is het spoorboekje van de milieuzorg. Aansluitend richt Ziekenhuis Amstelland zich op 

het normenkader zoals dat door het MPZ is opgesteld ten aanzien van de accreditatie van 

milieuzorg binnen ziekenhuizen. Het vernieuwde beleid is vastgesteld tot en met 2016. Eind 

2014 heeft Ziekenhuis Amstelland diverse updates gedaan aan andere milieugerelateerde 

beleidsstukken. 

 

In 2014 is het milieubeleid verwoord in het milieubeleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2016. 

Figuur 1 op bladzijde 17 illustreert de milieu-’zorg’-paraplu van ZHA, waaraan alle 

belangrijke milieuaspecten hangen, die in het milieubeleidsplan staan beschreven. 

Ook is een nieuw milieuprogramma ontwikkeld, om een duidelijk overzicht te geven van de 

milieuactieplannen voor het komende jaar, zie hiervoor bijlage 5. 

 

In het kader van dit beleid, zijn in 2015 alle interne afdelingen door de milieucoördinator 

bezocht en is gesproken over het milieubeleid. Deze zogenaamde mini MD sessies gingen 

over de participatie van het ziekenhuis inzake het milieukeurmerk, de afvalstromen, wat 

medewerkers als individu/afdeling aan het milieu en de afvalstromen, kunnen bijdragen.  

 

4.5 Afvalbeleid 

 

Met behulp van dit afvalbeleidsplan zorgt ZHA dat het verbeteren van het afvalbeheer een 

continu proces blijft. Door een verantwoord inzamel- en verwijdersysteem voor afval 

noodzakelijk te stellen, wordt kostenbesparing, zorg voor de omgeving en het voldoen aan 

de wettelijke verplichtingen, mogelijk gemaakt. Er wordt continu naar mogelijkheden 

rondom het reduceren van afval gezocht.  

 

Binnen de inkoop van goederen en verbouwingen wordt zeer strak omgegaan met het 

afvoeren van gescheiden afvalstromen. Eind 2014 is een nieuw beleid ontwikkeld, waarbij 

de focus op de medewerker wordt gelegd. Dit beleid is geldig voor de jaren 2014 t/m 2016. 

Ook is begin 2015 een korte studie naar inzameling van plastic gedaan waaruit gebleken is 

dat gescheiden inzameling helaas momenteel nog te kostbaar is voor het ziekenhuis. In 

2016 wordt hier opnieuw naar gekeken. 

 

4.6 Medaille milieuthermometer 

 

Zoals in het verslag van 2011 is aangegeven is gewerkt aan de certificering van de 

milieuzorg. Hiertoe is in april 2012 een audit doorlopen. Dit heeft geresulteerd in het 

behalen van de zilveren medaille van het MPZ op milieuzorg. Iets waar Ziekenhuis 

Amstelland al zeer content mee was. In 2013 is echter bij de heraccreditatie gebleken dat 
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Ziekenhuis Amstelland meer in haar mars had. Hierop is besloten voor het hoogste niveau 

haalbaar te gaan. De nodige spin off heeft geresulteerd in een continue stroom van 

belangstelling. Het gouden niveau betreft een hogere beoordeling dan waar middels 

reguliere wet- en regelgeving aan voldaan dient te worden. Tevens is het gouden niveau 

gekoppeld aan het officiële milieukeur keurmerk.  

 

In mei 2015 is de her-accreditering succesvol doorlopen waarbij continuering van de 

gouden medaille en dus het milieukeur is gewaarborgd. Ook voor 2016 zal gekoerst worden 

op het gouden niveau. 

 

4.7 Communicatie 

 

De bewustwordingsgroep rondom milieu is in 2015 tweemaal bijeen geweest. De 

bijeenkomsten waren voornamelijk gericht op de voorbereiding van de audit van het MPZ. 

Hierdoor is de organisatie betrokken in de voorbereiding en het eigenmaken van de 

normeringen. De Fleurcampagne speelt nog altijd een belangrijke rol (zie bijlage 3). 

Aanvullend is er eens per kwartaal overleg geweest tussen de milieucoördinator, ARBO 

coördinator en de veiligheidsadviseur.  
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Figuur 1 
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5 Bouw en milieu gerelateerde aspecten 
 

 

Ziekenhuis Amstelland is continu in beweging. Kritische beoordeling van middelen en 

huisvesting is daarin een speerpunt in het beleid. Ter beoordeling van bouwaanvragen is 

een wegingssysteem ontwikkeld dat inmiddels ruim twee jaar actief is. Op basis van diverse 

criteria wordt een aanvraag beoordeeld. Daarbij wordt altijd gekeken naar de 

herbestemmingsfactor van een verbouwing, maar bovenal of een verbouwing ook kan 

worden voorkomen door de herschikking van bestaande huisvesting en de op diverse 

plekken aanwezige flexibele werkplekken.  

 

5.1 Verbouwing en herbestemming van huisvesting  

 

In 2015 zijn kleine aanpassingen in het gebouw uitgevoerd. Grote verbouwingen worden 

voorlopig niet meer uitgevoerd. Het bouwteam heeft de volgende projecten voorbereid en 

uitgevoerd: 

 

 instandhouding chirurgie- en interne beneden. Doel van het project was de bouwdelen 

voor langere termijn te behouden; 

 lift niercentrum: bestaande lift is vergroot voor een optimalere inzet 

 CT vervanging: ten behoeve van de ingebruikname van de nieuwe CT is de bestaande 

ruimte geactualiseerd. 

 

Aanvullend is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de flexibele inzet van een van de 

poliklinieken. De verwachting is dat de verbouwing in Q1 van 2016 zal aanvangen. De 

haalbaarheidsstudies rondom de AOA zijn nog altijd actueel. Besluitvorming wordt medio 

2016 verwacht als het gaat om bouwwerkzaamheden. 

 

5.2 Installaties   

 

Veel aandacht is besteed aan het optimaliseren van de bestaande infrastructuur. Eerder 

rapporteerden wij over het vervangen van de gekoeldwaterinstallatie. In 2015 is hiertoe de 

laatste nieuwe koelmachine geplaatst en is de afronding van de werkzaamheden ter hand 

genomen.  

 

De bestaande hydrofoor gaf technisch gezien veel problemen. De capaciteit was niet 

afdoende en zorgde voor veel drukfluctuaties. De installatie is inmiddels volledig vervangen 

voor een moderne en efficiënte opstelling. 

 

 

6 Vooruitblik op 2016 
 

 

6.1 Milieubeleid 

 

In 2014 heeft Ziekenhuis Amstelland een nieuw milieubeleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan 

is het vervolg op het eerder vastgestelde plan. Toepasbaarheid en pragmatisme zijn hierbij 

een belangrijk aandachtspunt. Het plan is eveneens gekoppeld aan het normenstelsel van 

het MPZ. 

 

Aanvullend hebben in 2015 diverse coördinatoren zich verenigd in een Milieu- Veiligheid- en 

Arbo- overleg (MVA). Hierin worden centrale thema’s behandeld en zal de impact van 

veranderingen in wet- en regelgeving worden behandeld. Tevens worden o.a. de 

veiligheidsbladen centraal doorgenomen en scholingsissues voor het personeel voorbereid 
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en uitgezet. Op het vlak van milieu en duurzaamheid is eveneens een overlegsetting 

gecreëerd. Hierin worden de centrale thema’s besproken en de vraagstukken van de 

eindgebruikers uitgewerkt en teruggekoppeld aan de organisatie.  

 

De verantwoordelijkheden voor wat betreft de opvolging van vergunningsvoorschriften en 

kwaliteitsborging zullen zoveel als mogelijk worden gedecentraliseerd naar de betreffende 

afdelingen. De milieucoördinator zal een centrale rol gaan spelen voor wat betreft de 

bewaking van de naleving van voorschriften en het verzamelen van periodieke 

stuurinformatie, waaronder energiegegevens, afvalgegevens, verbruiksgegevens, 

afvalwatermonitoring en correspondentie met het bevoegd gezag. De opzet van de 

logboeken is hierbij van belang gebleken. 

 

6.2 Duurzaam Amstelland 

 

Ziekenhuis Amstelland is zich bewust van de uitputting van beschikbare grondstoffen en zet 

zich in voor het voortdurend zoeken naar, en toepassen van alternatieve vormen van 

grondstofverbruik. Er zal verder inhoudelijk worden ingegaan op het optimaliseren van de 

diverse installaties om hierin verder te renderen en de CO2 emissie verder terug te laten 

lopen.  

 

Eind 2014 is een traject gestart waarbij participatie van de medewerkers wordt 

gestimuleerd en omgezet in actieve initiatieven rondom duurzaamheid. Dit beleid is in 2015 

verder uitgerold. In 2016 zal gekeken worden naar een geschikte vorm van medewerkers 

participatie gebaseerd op de actuele actualiteit.  

 

6.3 Medaille milieuthermometer 

 

In juni 2016 zal het Keurmerkinstituut in opdracht van het MPZ een heraccreditatie 

uitvoeren op het gouden niveau wat gelijk staat aan het milieukeur. De resultaten worden 

medio juli verwacht. Eventuele bijstellingen en/of uitreikingen zullen dan in de maanden 

volgend hierop worden opgepakt.  

 

6.4 Milieuprogramma 

 

Zoals in paragraaf 4.4 is beschreven, zijn in het milieuprogramma de plannen voor 2016 

opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 5. 
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Bijlage 1 Benchmark ziekenhuizen milieuaspecten  
 
De benchmark ziekenhuizen milieuaspecten 2015 zal pas in augustus 2016 gereed zijn. Deze zal in het jaarverslag 
van 2016 opgenomen worden. 
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Bijlage 2 Grondstoffenverbruik totaal overzicht 
 
 
 

 
 
In bovenstaande grafiek is het totale grondstoffenverbruik zichtbaar. Het gasverbruik is licht gedaald met 1,6% 
door lagere inzet van stoomketels doordat de warmte vooral uit WKK opwekking kwam. We zien een aanzienlijke 
daling van 9,1% in het waterverbruik, voornamelijk door de vervanging van de hydrofoor installatie, waardoor de 
waterverliezen en drukfluctuaties aanzienlijk zijn afgenomen. Het elektriciteitsverbruik is flink gestegen met 
12,7%. Door de warme zomer is meer koeling benodigd geweest. Tevens is de vijfde koelmachine in gebruik 
genomen. Een lichte stijging van 4,1% is zichtbaar in het totale grondstoffen verbruik t.o.v. 2014. 
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Bijlage 3 Milieucommunicatie Fleur 
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Bijlage 4 Milieubeleidsverklaring 
 
MILIEUBELEIDSVERKLARING ZIEKENHUIS AMSTELLAND 
 

2014 en verder 
 
Primaire doelstelling van Ziekenhuis Amstelland is het verlenen van zorg aan patiënten. Dit 
gebeurt door het stellen van diagnose, medische zorg, behandeling en verpleging in een 
patiëntvriendelijke en op duurzaamheid gerichte omgeving. 
Aldus vindt Ziekenhuis Amstelland het van maatschappelijk belang te voorkomen dat 
onherstelbare milieuschade aan mens en omgeving wordt toegebracht. Hier worden 2 
onderdelen van het algemene beleid bijeengebracht, te weten de ARBO- en milieuzorg. Deze 
beleidsverklaring gaat over de milieucomponent. 
 
De komende jaren wil Ziekenhuis Amstelland zich nog meer dan voorheen profileren als 
gezonde en duurzame onderneming, wat als volgt wordt omschreven: 
 
“Om goede zorg te kunnen bieden, moet een ziekenhuis zelf ook gezond zijn. Aan de basis van 
al ons handelen ligt daarom een verantwoorde bedrijfsvoering ten grondslag. Het ziekenhuis 
laat zien dat er goede redenen zijn om te kiezen voor Ziekenhuis Amstelland als patiënt, als 
werknemer en ook voor de verzekeraars waarmee het ziekenhuis  
samenwerkt: we zijn en blijven aangenaam dichtbij”.  
 
Ziekenhuis Amstelland kiest hierbij, evenals voorafgaande jaren, niet voor hoogdravende 
teksten en ambities, maar een pragmatische en haalbare aanpak. In de rol van voorloper op de 
omgeving vervult het ziekenhuis graag een voorbeeldfunctie op het gebied van milieu, energie 
en techniek. Hiervan getuigt het feit dat Ziekenhuis Amstelland het eerste ziekenhuis is met een 
gouden medaille en dus een officieel milieukeur keurmerk. 
 
Een werkwijze die zich laat kenmerken door: 
 

 Een selectieve aanpak. Niet alleen het formuleren van milieubeleid, milieuzorg en 
milieudoelstellingen, maar het nemen van concrete maatregelen in de praktijk staat 
centraal. 

 

 Inzichtelijk maken van de milieueisen, milieuprestaties en de milieukosten. Dit 
dient als basis voor het nemen van milieumaatregelen en het terugdringen, voor zover 
mogelijk, van milieukosten. Daarbij wordt een actieve en participerende houding in de 
richting van, en door samenwerking met de handhavende en vergunninghoudende 
instanties, ten toon gespreid.  

 

 Samenwerking in de branche. Het doel is om met ziekenhuizen in de wijde omgeving 
milieuonderwerpen gezamenlijk aan te pakken en zo te leren van elkaar. Een voorbeeld 
hiervan is de participatie in de werkgroepen Monitoring en Certificering van 
Milieuplatform Zorg (MPZ), waarin Ziekenhuis Amstelland al een aantal jaren 
participeert.  
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 Samenwerking tussen verschillende disciplines. De milieucoördinator participeert en 
werkt samen met diverse disciplines; participatie in de materialencommissie, 
werkoverleg met de diverse ondersteunende adviseurs waaronder de Arbocoördinator 
en veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen.  

 

 Wettelijke eisen als minimumvoorwaarde. In eerste instantie wordt geanticipeerd op 
eisen uit de milieuvergunning van Ziekenhuis Amstelland (14 december 2008 en de 
vigerende WVO vergunning d.d. 31-08-2001). Daarnaast wordt vanzelfsprekend 
opvolging gegeven aan de vigerende nationale en internationale wet- en regelgeving. 

 

 Milieuzorgsysteem als middel. Door het voldoen aan de criteria van de 
Milieuthermometer Zorg (zie http://www.milieuplatform.nl/milieu_thermometer), 
inmiddels op basis van het gouden niveau (keurmerk). Tevens wordt naast het naleven 
van de verplichte milieu wet- en regelgeving ook continue verbetering van de 
milieuprestaties nagestreefd. Eveneens is aansluiting gezocht bij het kwaliteitssysteem 
van Ziekenhuis Amstelland (jaarlijks wordt de milieuzorg intern geaudit), concreet via het 
managementinstrument NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). De 
Milieuthermometer Zorg biedt voor het milieu echter een duidelijker overzicht van 
relevante processen in de milieuzorg waarbij de hoogste norm behaald wordt.  

 
De milieucriteria betreffen in principe alle werkzaamheden die binnen de invloedssfeer 
van zorginstellingen plaatsvinden, dus zorg, onderzoek, onderwijs en facilitaire 
ondersteuning. Het omvat echter ook transport, woon- en werkverkeer, milieueffecten 
ten gevolge van inkoop en verbruik van grondstoffen. Dit ligt weliswaar buiten de directe 
invloedssfeer van het ziekenhuis, maar voor de wet zijn er verplichtingen voor het 
ziekenhuis. Ziekenhuis Amstelland is zich hiervan terdege bewust. 

 
Bij het continueren en borgen van het behaalde Milieukeur richt de organisatie zich op: 
 

 beheersing en vermindering van het energieverbruik (verwarming, verlichting, koeling en 
waterverbruik); 

 beheersing van afvalstromen en optimaliseren van afvalscheiding en afvalpreventie; 

 duurzaam inkopen & verbouwen; 

 optimalisering vervoersmanagement (mogelijkheden elektrisch vervoer); 

 just-in-time levering van patiëntenmaaltijden en verdere toepassing van AGRO food. 
 
Hierbij worden medewerkers in alle disciplines van Ziekenhuis Amstelland, zowel actief als 
passief, betrokken, zodat iedereen een bijdrage kan en zal leveren aan de uitvoering van het 
milieubeleid.  
 
 
 
drs. J.M.J. Moors, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland, 
 
Amstelveen, April 2014 

 
 

http://www.milieuplatform.nl/milieu_thermometer
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Bijlage 5 Milieuprogramma 2016 
 

 
 

      Milieuprogramma januari - december 2016

PLAN DO CHECK ACT

Thema Tijdspad Maatregel Uitvoerende Betrokken afdeling

Gerealiseerd/

Gepland? Opmerkingen

Extern Intern

Doorlopend 1 x per 

maand
Controle/audit  afvaleiland Milieucoördinator

FB/Cluster Techniek/ 

LOGISTIEK

24 uur 

mico
continuproces

2016 vertaling MD sessies naar nieuw beleid
Milieucoördinator/m

anager
FB/Cluster Techniek 40 uur lopend naar aanleiding van 

overall MD traject

Doorlopend 1 x per 

maand
Controle medisch gassenhok Milieucoördinator Logistiek

24 uur 

mico
continuproces reguliere controle, 2 uur 

per maand

Doorlopend 1 x per 

kwartaal

Controle medische gassen  

klein opslag binnen ziekenhuis

Milieucoördinator/ 

Arbocoördinator
FB/Cluster Techniek

8 uur arbo, 

24 uur 

mico

continuproces

S
tik

s
to

f

Doorlopend 1 x per 

maand
Controle Stikstofhuisje

Milieucoördinator/ 

Arbocoördinator
FB/Cluster Techniek

8 uur arbo, 

24 uur 

mico

continuproces

Doorlopend 1 x per 

maand
Controle standen GBS Frans Heerens FB/Cluster Techniek 18 uur continuproces

Doorlopend 1 x per 

kwartaal

Actualisatie 

energiethermometer
Frans Heerens FB/Cluster Techniek 24 uur jaarlijks

januari 2012 - 

december 2015
Energiebesparingsplan

Angele van Zundert/ 

Frans Heerens
FB/Cluster Techniek 400

bijgesteld, 

houdbaar tot 

2017 meegenomen in MJOP

W
a
te

r

Doorlopend 1 x per 

maand
Controle standen GBS Frans Heerens FB/Cluster Techniek 18 uur continuproces

A
fv

a
lw

a
te

r

Doorlopend 2 x per 

jaar; april & 

november 2015

Controle afvalwater Extern 'Waterproof' FB/Cluster Techniek
€ 2000,- + 

20 uur MC
20 uur continuproces

L
e
g
io

n
e
lla

 

K
o
e
lto

re
n

Doorlopend 1 x per 

maand
Controle standen Lubron Frans Heerens FB/Cluster Techniek 24 uur continuproces

alleen in 

zomermaanden

Doorlopend 1 x per 

maand

Controle plofkasten afd. 

Logistiek
Milieucoördinator FB/Cluster Techniek 24 uur continu proces

Doorlopend

Registratie gevaarlijke stoffen 

plofkasten mbv programma 

Accura

Joost Puype / 

Harvey Hoogvliet
FB/Cluster Techniek 48 uur continuproces

milieucoordinator 

ontvangt maandelijks 

overzicht

Middelen
A

fv
a
l

M
e
d
is

c
h
e
 

g
a
s
s
e
n

G
e
v
a
a
rl
ijk

e
 s

to
ff
e
n

E
n
e
rg

ie



 
 

27 

 

 

B
o
d
e
m Doorlopend 1 x per 2 

maanden

Controle olietank, afvaleiland, 

vetafscheider, uitbestede partij
Milieucoördinator FB/Cluster Techniek 4 uur 

12 uur + € 

5.000,-
continuproces

In
s
ta

lla
tie

s

Doorlopend, 

conform afspraken 

leveranciers

Controle/ keuring van alle 

installaties 

TD/project-

medewerker 

energie

FB/Cluster Techniek

150 uur + 

budget 

onderhoud

continuproces
M

ili
e
u
-

lo
g
b
o
e
k
e
n

Doorlopend,             

1x per 2 weken

Logboeken bijhouden tav 

energie, afval, water, bodem, 

klachten/ incidenten, bevoegd 

gezag e.d.

Milieucoördinator FB/Cluster Techniek 40 uur MC 10 uur continuproces

Doorlopend 1 x per 

maand
Amstelexpres; milieuartikelen Diversen FB/Cluster Techniek 10 uur 10 uur

Gerealiseerd 

continu proces

Doorlopend 1 x per 

maand
FB@work.com; Milieuartikelen Diversen FB/Cluster Techniek 10 uur

Gerealiseerd 

continu proces

Februari 2015 Angele van Zundert
FB/Cluster Techniek 2 uur gerealiseerd

Juni 2016 Herkeuring MPZ certificering Diversen FB/Cluster Techniek 100 uur Gepland

Doorlopend Diverse interviews / artikelen
Angele van Zundert/ 

Frans Heerens FB/Cluster Techniek 10 uur continuproces

zie afval

Februari/maart 2016

Audit klinische zorg & 

ambulante zorg (m.n. gev. 

stoffen)

Milieucoördinator & 

Arbocoördinator
FB/Cluster Techniek

24 uur 

mico, 4 uur 

arbo

Uitgevoerd

2 x per jaar Controle laboratoria Milieucoördinator FB/Cluster Techniek
24 uur 

mico
continuproces

Oktober - december 

2016

Herschrijven 

beleidsdocumenten, incl. 

vertaling naar normeringen Milieucoordinator
FB/Cluster Techniek 100 uur Gepland

maart 2016 Milieujaarverslag 2013 & 2015 Milieucoördinator FB/Cluster Techniek 60 Jaarlijks problematisch door 

gebrek aan cijfers

D
u
u
rz

a
a
m

 

in
k
o
p
e
n

Continu

Inventarisatie van 

mogelijkheden tav duurzaam 

inkopen

Manager Inkoop
FB/Cluster Techniek/ 

Inkoop
12 uur MC 25 UUR continuproces

* FB/BB: Facilitair Bedrijf / Bedrijfsbureau

** MDCA: Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland

*** MC: Milieucoördinator

Specifiek

In september 2016 dient het afvaleiland te zijn voorzien van nieuwe opslagmaterialen, de investering is gereserveerd

M
ili

e
u
-r

o
n
d
g
a
n
g

M
ili

e
u
b
e
le

id
M

ili
e
u
-c

o
m

m
u
n
ic

a
tie


