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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2014.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1578771

Aanvraagnaam BioFacilities Campus

Uw referentiecode BC3828-104-100

Ingediend op 17-12-2014

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Vergunningaanvraag ten behoeve van wijzigingen ten
opzichte van vigerende omgevingsvergunning van 19
februari 2009. Zie ter informatie de aparte Toelichting en
met name hoofdstuk 1.2.

Opmerking Geen aanvullende opmerkingen.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Aanvraag is compleet. De gevraagde bijlagen zijn niet nodig
omdat deze niet wijzigen ten opzichte van de vigerende
vergunningsituatie.

Bijlagen n.v.t. of al bekend N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Landerd

Bezoekadres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland

Postadres: <p class="word">Postbus 35, 5410 AA Zeeland</p>

Telefoonnummer: (0486) 458111

Faxnummer: (0486) 458222

E-mailadres algemeen: info@landerd.nl

Website: www.landerd.nl

Contactpersoon: Casemanager

30-01-2015

Namens dezen,

Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving
mr. B.J. Hamelink-Jansen

omgevingsvergunning
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2014.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 54827175

Vestigingsnummer 000024551228

Statutaire naam BioFacilities Campus B.V.

Handelsnaam BioFacilities Campus

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters J.Th.

Voorvoegsels -

Achternaam Gielen

Functie Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 5260 AC

Huisnummer 143

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Postbus

Woonplaats Vught

4 Correspondentieadres

Adres Postbus 143

5260 AC Vught

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0411625628

Faxnummer -

E-mailadres info@biofacilities.nl
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Formulierversie
2014.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 16069555

Vestigingsnummer 000024551228

Statutaire naam BioFacilities Campus B.V.

Handelsnaam BioFacilities Campus

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters J.Th.

Voorvoegsels -

Achternaam Gielen

Functie Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 5260 AC

Huisnummer 143

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Postbus

Woonplaats Vught

4 Correspondentieadres

Postbus 143

Postcode 5260 AC

Plaats Vught

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0411625628

Faxnummer -

E-mailadres info@biofacilities.nl
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Formulierversie
2014.01 Locatie

1 Adres

Postcode 5374RE

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Nistelrooise Baan

Plaatsnaam Schaijk

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Voormalige locatie Schering-Plough en voorheen NV
Organon.
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Formulierversie
2014.01

Milieuneutraal veranderen
(voormalige 8.19 Melding Wm)
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen
verandering van de inrichting.

Zie Toelichting bij vergunningaanvraag en bijlagen 1, 2 en 3.

Op grond van welke
vergunning(en) is de inrichting
opgericht dan wel in werking?

Vergunning 19 februari 2009, kenmerk VROM/CS/
Wm11/08-001/2009/1467.

Beschrijf van welke onderdelen
van de vergunning(en) en de
daaraan verbonden beperkingen
en voorschriften wordt afgeweken
en de mate waarin ervan wordt
afgeweken.

Zie Toelichting bij vergunningaanvraag en in het bijzonder
hoofdstuk 1.2 (aanleiding), hoofdstuk 2 (wijzgingen) en
hoofdstuk 3 (milieuaspecten).

Wanneer voert u de voorgenomen
verandering uit?

01-01-2015

Beschrijf waarom de verandering
van de inrichting of de werking
daarvan niet leidt tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het
milieu.

Zie Toelichting bij vergunningaanvraag en in het bijzonder
hoofdstuk 3 (milieuaspecten).

Beschrijf waarom het maken
van een milieueffectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet
milieubeheer niet verplicht is.

De bedrijfsactiviteiten/-installaties worden niet vermeld.

Beschrijf waarom de verandering
niet leidt tot een andere inrichting
dan waarvoor eerder een
vergunning is verleend.

Zie Toelichting bij vergunningaanvraag en in het bijzonder
hoofdstuk 2 (wijgingen).
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Formulierversie
2014.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bijlage_1_2_3_pdf Bijlage_1_2_3.pdf Anders 17-12-2014 In
behandeling

Bijlage 4 Uittreksel KvK Bijlage 4 Uittreksel
KvK Biofacilities
Campus BV.pdf

Anders 17-12-2014 In
behandeling

Toelichting 20141216_pdf Toelichting
20141216.pdf

Anders 17-12-2014 In
behandeling
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Formulierversie
2014.01 Kosten

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0
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NIET TECHNISCHE SAMENVATTING 

 

Inleiding Landerd Campus 

Landerd Campus biedt een optimale accommodatie aan innovatieve life sciences 

bedrijven. Naast accommodatie wordt aan bedrijven een breed pakket aan services en 

support geboden, waaronder financiering. 

 

De accommodatie omvat hoogwaardige laboratorium ruimten en proefdierverblijven. De 

diverse huurders verlenen elkaar onderling diensten met hun specialisten. Hierbij biedt 

de Campus hoogwaardige werkgelegenheid en daarbij behorende regionale 

ontwikkeling.  

 

Landerd Campus trekt innovatieve bedrijven aan die actief zijn in de life sciences met 

een focus op verantwoorde inzet van proefdieren. Daarnaast worden er ook bedrijven 

gehuisvest die zelf niet met proefdieren werken. 

 

De bedrijven op de Campus zijn bezig met hoogwaardig onderzoek & ontwikkeling en 

vervaardiging van specialistische grondstoffen voor geneesmiddelen, zoals biomedische 

eiwitten. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van in vitro systemen (cellijnen) en 

in vivo systemen (onder andere (transgene) proefdieren) en de daarvoor benodigde 

voortvloeiende analyse methoden in laboratoria. 

 

Daardoor kan op deze Campus een concentratie ontstaan van innovatieve 

technologische bedrijven met hoogwaardige faciliteiten met op termijn mogelijk 200 tot 

300 banen. De unieke faciliteiten in Schaijk vormen hiermee een specifieke aanvulling 

op het Pivot Park te Oss en de Novio Tech Campus te Nijmegen. 

 

Visie van Landerd Campus met betrekking tot proefdieren 

BioFacilities Campus zal haar ervaring met het accommoderen van Life Sciences 

bedrijven gebruiken om de faciliteiten op Landerd Campus optimaal in te zetten en zo 

tegemoet te komen aan de maatschappelijke wens tot verantwoord proefdiergebruik en 

maximale inzet voor alternatieven voor proefdiergebruik. BioFacilities Campus streeft 

ernaar om, waar mogelijk, tot een concentratie van faciliteiten te komen om dieren te 

huisvesten. 

 

Voordelen hiervan zijn o.a.:  
 

 de noodzakelijke expertise voor huisvesting en gebruik van proefdieren is nog beter 

geborgd; 

 maken van investeringsbeslissingen voor nog betere faciliteiten voor onderzoeker 

en dier; 

 bieden van meer expertise en services aan kennisinstellingen en bedrijven, die zelf 

bovendien minder of zelfs niet meer hoeven te investeren in hun proefdierfaciliteiten; 

 nog beter overzicht op de proefdier faciliteiten in Nederland en daardoor meer 

mogelijkheden om het gebruik van proefdieren te beperken; 
 ook het duurzaam en maatschappelijk verantwoord gebruik van de faciliteiten kan 

beter gerealiseerd worden. 
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Onderwerpen vergunningaanvraag 

De onderhavige vergunningaanvraag wordt gedaan voor de volgende voorgenomen 

wijzigingen binnen de inrichting: 

 

 Nieuwe juridische entiteit en contactgegevens vergunninghouder. 

 De vergunde huisvesting voor honden wordt grotendeels ingewisseld voor het 

huisvesten van konijnen, ratten, muizen, fretten en mogelijk ook cavia’s en de 

huisvesting voldoet aan de nieuwe Wet op de dierproeven en de 

dierproevenregeling die op 18 december 2014 van kracht wordt. 

 Plaatsen en het gebruik van mobiele Biosafety level 3 (verder BSL 3-) isolatoren in 
 bestaande BSL 2-ruimten. 
 

Voorziene milieueffecten 

Door de voorgenomen wijzigingen ontstaat geen andere inrichting als waarvoor op 19 

februari 2009 een vergunning is afgegeven. Wij zijn tevens van mening dat de 

milieueffecten milieu neutraal zijn omdat nadelige milieueffecten in de omgeving, als 

gevolg van de voorgenomen wijzigingen, niet groter of anders zullen worden. 
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1 INLEIDING 

 

1.1 Beschrijving inrichting 

 

Binnen de inrichting zijn laboratoria aanwezig van verschillende organisaties. Het betreft 

hier laboratoria voor (bio-)chemisch en life sciences onderzoek, dierverblijven en 

laboratoria waar in vivo en in vitro onderzoeken worden uitgevoerd met o.a. genetisch 

gemodificeerde organismen.  

Voor de diverse activiteiten geldt dat ze op meerdere locaties binnen de inrichting worden 

uitgevoerd. Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats: 
 

Hoofdactiviteiten: 

 Kantooractiviteiten. 

 Laboratoriumactiviteiten: 

Hoogwaardig onderzoek & ontwikkeling en vervaardiging van hoogwaardige 

producten en grondstoffen voor o.a. geneesmiddelen, zoals biomedische eiwitten. 

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van in vitro systemen (onder andere 

cellijnen) en in vivo systemen (onder andere (transgene) dieren). Onderzoek en 

ontwikkeling voor life sciences bedrijven en instellingen. 

 

Ondersteunende activiteiten: 

 Opslag van goederen en (gevaarlijke) stoffen; 

 Inzameling en afvoer van afvalstoffen; 

 Klimaatbeheersing; 

 Onderhoud installaties en terreinen / groenbeheer; 

 Werkplaatsen; 

 Kantine. 

 
1.2 Aanleiding vergunningaanvraag 

 

Op dit moment is de inrichting in werking op basis van een milieuvergunning afgegeven 

door de gemeente Landerd op 19 februari 2009, kenmerk VROM/CS/Wm11/08-001 

/2009/1467.  

 

De onderhavige vergunningaanvraag wordt gedaan voor de volgende voorgenomen 

wijzigingen binnen de inrichting: 

 Nieuwe juridische entiteit en contactgegevens vergunninghouder. 

 Niet specificeren van diersoorten. Alleen proefdieren die zijn opgenomen in  

 de Wet op de Dierproeven worden gehuisvest. De vergunde huisvesting voor honden 

 wordt grotendeels ingewisseld voor het huisvesten van konijnen, fretten en mogelijk 

 ook cavia’s. 

 Plaatsen en het gebruik van mobiele Biosafety level 3 (verder BSL 3-) isolatoren in 

 bestaande BSL 2-ruimten. Dit is dus een dubbele veiligheidsschil. De BSL 3-isolatoren 

 voldoen aan de classificatie van een veiligheidskabinet klasse III. De luchtdruk in deze 

 zogenoemde BSL 3-isolatoren is lager dan die van de omgeving (i.c. de BSL 2-

 ruimten), zodat de lucht altijd ‘naar binnen’ stroomt. Materialen mogen pas naar buiten 

 de BSL 3-isolatoren als deze dubbel verpakt zijn en aan de buitenkant ontsmet. 

 Mogelijk besmet afval wordt eerst ontsmet voordat het wordt afgevoerd 
 
Deze wijzigingen worden in hoofdstuk 2 verder toegelicht.
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2 WIJZIGINGEN BINNEN DE INRICHTING 

De Landerd Campus wordt binnen de bestaande milieucontouren zodanig gewijzigd dat 

verschillende partijen gebruik kunnen maken van de vergunde faciliteiten die de 

bestaande inrichting biedt. Dit vraagt om een omgevingsvergunning in een meer 

dynamische vorm ten aanzien van proefdieren en laboratoriumactiviteiten.  

 

2.1 Nieuwe entiteit en contactgegevens 

 

BioFacilities Campus BV is de nieuwe eigenaar van Landerd Campus en is in deze 

hoedanigheid eindverantwoordelijk voor de naleving van de omgevingsvergunning en 

aanspreekpunt voor het bevoegd gezag. Een recent en actueel uittreksel van de Kamer 

van Koophandel van BioFacilities Campus BV is bijgevoegd (zie bijlage 4). De nieuwe 

contactgegevens staan in het OLO-aanvraagformulier. 

Landerd Campus BV is een 100% dochter van BioFacilities Campus BV en is 

verantwoordelijk voor de exploitatie van de Landerd Campus. De Landerd Campus is 

(en blijft) op basis van wet- en regelgeving en op basis van vaste jurisprudentie één 

inrichting. Er is (en blijft) namelijk sprake van onderlinge (en milieurelevante) bindingen: 

1. organisatorische bindingen; 

2. functionele bindingen; 

3. technische bindingen. 

 

Ad 1. Zoals hierboven wordt toegelicht ligt de zeggenschap en eindverantwoordelijkheid 

op milieugebied bij BioFacilities Campus BV. BioFacilities Campus BV zal met alle 

gebruikers van de inrichting contractuele afspraken maken waarin expliciet wordt 

vastgelegd dat aan de gestelde voorschriften moet worden voldaan. 

 

Ad 2. De bestaande functionele bindingen zullen aanwezig blijven. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke inkoop van leidingwater, elektriciteit en 

aardgas en de gemeenschappelijke opslag en afvoer van gevaarlijke afvalstoffen. 

Daarnaast kunnen bijvoorbeeld laboratoria, dierverblijven en kantoorfaciliteiten 

gemeenschappelijk worden gebruikt. 

 

Ad 3. De bestaande technische bindingen zullen ook aanwezig blijven. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan utiliteiten (water, energie, koeling/klimaatbehandeling), 

luchtbehandeling, stookinstallaties, noodstroomaggregaat en het rioleringssysteem. 

De bestaande functionele en technische bindingen en het gemeenschappelijk gebruik 

van voorzieningen binnen de inrichting zal dus niet wijzigen als gevolg van de 

onderhavige vergunningaanvraag. 

 

2.2 Soorten dieren 
 

Binnen de inrichting worden dieren gehuisvest ten behoeve van life sciences bedrijven 

en instellingen op de Landerd Campus die bezig zijn met hoogwaardig onderzoek & 

ontwikkeling en vervaardiging van hoogwaardige producten en grondstoffen voor o.a. 

geneesmiddelen, zoals biomedische eiwitten. Hierbij wordt onder andere gebruik 

gemaakt van in vitro systemen (onder andere cellijnen) en in vivo systemen (onder 

andere (transgene) dieren). 
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In de vigerende omgevingsvergunning is een aantal soorten proefdieren vermeld: 

honden, konijnen, ratten en muizen. Op de Landerd Campus worden alleen proefdieren 

gehuisvest die zijn opgenomen in de Wet op de Dierproeven. De gebouwen met de 

inpandige huisvesting voor honden wordt in de voorgenomen bedrijfssituatie 

grotendeels ingewisseld en gebruikt voor het huisvesten van konijnen, ratten, muizen, 

fretten en mogelijk ook cavia’s. De vergunde huisvesting van proefdieren wordt qua 

omvang niet gewijzigd! Er worden géén bouwkundige veranderingen voorzien en er 

wordt dus ook geen omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aangevraagd. 

 

Gezien de flexibiliteit die benodigd is voor een goede bedrijfsvoering is er voor gekozen 

om in de onderhavige vergunningaanvraag per diersoort geen aantallen dieren meer op 

te nemen. De onderhavige aanvraag behelst dus tevens het wijzigen van de vergunning 

van 19 februari 2009 met betrekking tot het aantal proefdieren zoals deze genoemd 

worden in het statisch deel van de vergunningaanvraag (d.d. 21 mei 2008). Hiervoor in 

de plaats zal BioFacilities Campus BV een lijst beheren met de exacte aantallen 

aanwezige proefdieren binnen de inrichting. Deze lijst is op verzoek elk moment in te 

zien voor het bevoegd gezag. 

 

Conform de vigerende vergunning worden alle proefdieren gehuisvest volgens de 

nieuwe ‘Wet op de dierproeven (Wod)’ en de ‘dierproevenregeling’ die op 18 december 

2014 van kracht wordt. Tevens bevinden zich in de verschillende gebouwen ruimten ten 

behoeve van verzorging en behandeling van de proefdieren zoals opslag van voer, 

beddingmateriaal. Daar waar van toepassing zijn gevestigde bedrijven 

Vergunninghouder volgens de Wod en zorgen zelf voor het verplichte intern toezicht.  

 

Daarnaast zullen ruimten die gebruikt worden voor Genetisch Gemodificeerde 

Organismen (GGO) voldoen aan de Regeling genetisch gemodificeerde organismen en 

het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit GGO).  

 

2.3 BSL 3 niveau 

 

Voorgenomen is het gebruik van mobiele BSL 3-isolatoren. BSL staat voor Biosafety 

level. De mobiele BSL 3-isolatoren worden gebouwd volgens de kwalificaties van een 

Microbiologische Veiligheidskabinet klasse III. Zie hiervoor bijlage 1 en 2 (de geel-

gearceerde tekst is van toepassing). De BSL 3-isolatoren voldoen aan alle, aan dit 

kabinet, gestelde eisen. Alle BSL 3-niveau geclassificeerde werkzaamheden zullen 

plaatsvinden in deze BSL 3-isolatoren. 

 

De BSL 3-isolatoren worden geplaatst in de bestaande BSL 2-ruimten binnen de 

inrichting. De BSL 2-ruimten voldoen aan de inrichtings- en werkvoorschriften die voor 

deze ruimten worden gesteld in de Arbo-wet. De inrichtingseisen en werkvoorschriften 

zijn beschreven door de NVvM (Nederlandse Vereniging voor Microbiologie). Zie 

hiervoor bijlage 3. Men mag de BSL 2-ruimten alleen binnengaan via een sluis en in 

beschermende kleding. 

 

De luchtdruk in de BSL 3-isolatoren is lager dan die van de omgeving, zodat de lucht 

altijd ‘naar binnen’ stroomt. Materialen mogen pas naar buiten/uit de BSL 3-isolator als 

ze dubbel verpakt zijn en aan de buitenkant ontsmet met een desinfectans. (Mogelijk) 

besmet afval wordt eerst ontsmet (biologische geïnactiveerd) via de autoclaaf (hitte 
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inactivatie) voordat het wordt afgevoerd. De autoclaaf voldoet aan de eisen die gesteld 

worden aan een destructie-autoclaaf en wordt jaarlijks gevalideerd.  

 

Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in de BSL 3-isolatoren hebben een 

jarenlange ervaring met het werken met micro-organismen en zijn specifiek getraind in 

het werken met klasse 3 micro-organismen. Een door het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu erkende Biologische Veiligheidsfunctionaris (BVF) toetst de vakbekwaamheid 

van de medewerkers en houdt toezicht op de aspecten rond biologische veiligheid, 

waaronder de inrichtings- en werkvoorschriften, validatie van BSL 3-isolatoren en 

autoclaaf. 
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3 MILIEUASPECTEN IN HET KADER VAN DE WABO 

Omdat de bestaande huisvesting (gebouwen, oppervlak) en de getroffen (milieu-) 

voorzieningen niet wijzigen ten opzichte van de vigerende vergunning en omdat de 

voorgenomen (met name genoemde) proefdiersoorten over het algemeen qua 

omvang/gewicht kleiner zijn dan de vergunde honden is het aannemelijk dat de 

milieueffecten qua aard en samenstelling in de voorgenomen bedrijfssituatie c.q. het 

voorgenomen gebruik van de inrichting niet groter en ook niet anders zal worden. Om 

deze reden blijven de milieueffecten passen binnen de milieuruimte zoals die is 

vastgelegd in de vigerende vergunning c.q. de rechtstreeks werkende regels in het 

Activiteitenbesluit. Dit wordt hieronder nader toegelicht.  

3.1 Lucht 

 

Alle proefdieren zullen uitsluitend inpandig aanwezig zijn. Binnen de inrichting wordt, 

zoals beschreven in de aanvraag van de vigerende vergunning, gebruik gemaakt van 

HEPA-filters. HEPA staat voor High Efficiency Particle Absorption. Het rendement van 

HEPA-filters bedraagt 99,95%. De uiteindelijke concentratie van stofdeeltjes en micro-

organismen in de uitblaaslucht van HEPA-filters is verwaarloosbaar klein (<0,01 mg/m
3
). 

De filters worden regelmatig vervangen en gecontroleerd op een goede werking. De 

filters zijn continue in werking en bijvoorbeeld niet afhankelijk van elektriciteit of een 

andere vorm van energie.  

 

NB. De vergunde noodstroomaggregaat is alleen bedoeld voor het continueren van de 

klimaatomstandigheden (ventilatie, koeling en verwarming) in de dierverblijven. 

 

Voor het aspect lucht hebben de voorgenomen wijzigingen geen grotere of andere 

nadelige invloed op het milieu. Er zijn gesloten systemen aanwezig voor de opvang van 

water, urine en faeces inclusief beveiligingen tegen overstroming en HEPA-filter in 

ontluchting.  

 

De voorziene emissies in de lucht (van bijvoorbeeld stof, ammoniak en geur) zullen niet 

groter of anders zijn dan het equivalent van de emissies zoals die op basis van de 

proefdierverblijven en aantallen dieren in de huidige situatie als volgt is vergund: 
 11 kamers, met maximaal 150 honden (in groepen); 

 4 kamers, met in elke kamer maximaal 100 konijnen (al of niet groepsgewijs); 

 13 kamers, met in elke kamer maximaal 336 ratten of muizen. 

3.2 Geluid 

 

Voor het aspect geluid hebben de voorgenomen wijzigingen geen grotere of andere 

nadelige invloed op het milieu. De wijzigingen hebben geen invloed op de al vergunde 

geluidsuitstraling van het bedrijf. Er vinden geen wijzigingen plaats in de aanwezige 

bronnen of de (representatieve en maximale) bedrijfsactiviteiten. De modellering van de 

omgeving blijft gelijk zoals deze is gerapporteerd in de vergunningaanvraag ten 

behoeve van de vigerende vergunning. 
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3.3 Bodem 

 

Voor het aspect bodem hebben de wijzigingen geen grotere of andere nadelige invloed 

op het milieu. Er vinden geen grotere of andere bodembedreigende activiteiten plaats. 

Er wordt geen bouw- en/of sloopwerkzaamheden voorzien c.q. aangevraagd. 

3.4 Afvalstoffen en afvalwater 

 
Voor het aspect afvalstoffen en afvalwater hebben de voorgenomen wijzigingen geen 
grotere of andere nadelige invloed op het milieu. Er zijn gesloten systemen aanwezig 
voor de opvang van water, urine en faeces inclusief beveiligingen tegen overstroming en 
HEPA-filter in ontluchting. 

3.5 Energie 

 
Voor het aspect energie hebben de voorgenomen wijzigingen geen grotere of andere 
nadelige invloed op het milieu. 

3.6 Externe veiligheid  

 
Voor het aspect externe veiligheid hebben de voorgenomen wijzigingen geen grotere of 
andere nadelige invloed op het milieu. Er komen geen nieuwe opslagen gevaarlijke 
stoffen of installaties bij die van invloed zijn op het thema externe veiligheid. 

3.7 Conclusie 

 
Door de voorgenomen wijzigingen ontstaat geen andere inrichting als waarvoor op 19 
februari 2009 een vergunning is afgegeven. Wij zijn van mening dat de voorgenomen 
wijzigingen milieu neutraal zijn en dat een reguliere vergunningprocedure in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevolgd kan worden. 
 

 



Bijlage 1 
 
[Uit: IAVM rapport nr. 20, september 1990 

 
 

 



Bijlage 2 
 
[Uit: ‘Veilig werken met micro-organismen, parasieten en cellen in laboratoria en andere 
werkruimten’ NVvM, 2009] 
 
6.6 Veiligheidskabinet 
Veiligheidskabinetten zijn kasten waarin veilig met besmet materiaal kan 
worden gewerkt. Crossflow kasten waarin de luchtstroom vanuit de kast 
naar de medewerker wordt geblazen zijn alleen bedoeld om het materiaal in 
de kast te beschermen. In dergelijke kasten dient derhalve niet met besmet 
materiaal te worden gewerkt. Het gebruik van deze kasten wordt ontraden 
in ingeperkte ruimten omdat crossflow kasten een sterk vergrote kans geven 
op aerosolvorming. De kasten moeten zodanig geplaatst worden dat langslopende 
collega's geen verstoring van de luchtstromingen veroorzaken. 
Veiligheidskabinetten zijn er in verschillende klassen, van klasse I tot en 
met klasse III. Bij veiligheidskabinetten van klasse I en II wordt de lucht aan 
de voorzijde afgezogen via een High Efficiency Particle Absorption (HEPA-) 
filter en is de medewerker wel beschermd. Het verschil tussen kabinetten 
van klasse I en II is dat in klasse II de lucht via een HEPA-filter wordt gecirculeerd 
volgens een downflow met suppletie aan de voorkant. Afvoer van 
lucht gaat ook via een HEPA-filter. Een kabinet van klasse II beschermt dus 
zowel de medewerker, het experiment, als de omgeving. In ruimtes die dienen 
te voldoen aan tweede oÍ derde categorie inperkingsniveaus {ML-II, ML- 
1II, DM-Ii, DM-III, PCM-III en PKM-III) dient een veiligheidskabinet van 
klasse II aanwezig te zijn en dienen alle activiteiten die risico leveren op het 
ontstaan van aërosolen binnen het kabinet plaats te vinden. 
Een klasse III kabinet is een totaal afgesloten kast waarbij de luchtcirculatie 
via een HEPA-filter wordt ingeblazen en via een HEPA-filter wordt 
afgevoerd. Er is geen fysiek contact tussen de medewerker en het experiment 
in het kabinet. Alle handelingen in het kabinet worden uitgevoerd via 
armlange handschoenen die aan de kast zijn verbonden. In een klasse III 
kabinet wordt met organismen uit risicoklassen 3 en 4 gewerkt. 
In Nederland worden vooral veiligheidskabinetten van klasse II gebruikt. 
In het klasse II kabinet wordt de werker beschermd door de luchtstroom 
door de werkopening en het experiment door de neerdalende steriele luchtstroom 
boven het werkoppervlak. Het is belangrijk dat een veiligheidskabinet 
na plaatsing in de werkruimte wordt gecontroleerd en gekalibreerd. Als 
het kabinet wordt verplaatst en in ieder geval één maal per jaar dient het veiligheidskabinet 
opnieuw te worden gecontroleerd. Er zijn in Nederland 
meerdere gespecialiseerde bedrijven die controleren op het halen van normatieve 
waarden en die tevens de kabinetten kunnen ijken. 
Voor het vervangen van de filters, soms na groot onderhoud maar in ieder 
geval na een grote besmetting, dient de kast te worden gedesinfecteerd d.m.v. 
fumigatie, bijvoorbeeld m.b.v. formaldehydedamp of gasvormig waterstof peroxide. Een dergelijke 
desinfectie dient door deskundigen te worden uitgevoerd met een gevalideerde methode. 
Een veiligheidskabinet dient op een zodanige plaats in de werkruimte te 
worden geplaatst dat de luchtstroom niet wordt verstoord door langslopende 
medewerkers of lucht verplaatsende apparatuur, zoals zuurkasten en uitlaten 
van het luchtverversingssysteem. Alle medewerkers dienen goed geïnstrueerd 
te worden over de werking van veiligheidskabinetten en over de 
juiste manier van werken in het te gebruiken veiligheidskabinet. 
Algemene regels bij het gebruik van het veiligheidskabinet van klasse II bij 
arbeid met schadelijke micro-organismen: 



- veiligheidskabinet 15 minuten voor gebruik in de werkstand 
schakelen en na gebruik nog 15 minuten in de werkstand laten doorlopen. 
Hierna de werkopening afsluiten 
- vooraf benodigd materiaal in kast zetten, zodanig dat in- en neerwaartse 
luchtstroming zo min mogelijk wordt verstoord 
* werkoppervlak voor en na ieder experiment desinfecteren (zie boven), 
- handen wassen voor en na ieder experiment (zie boven) 
- besmet materiaal en schoon materiaal ieder aan een aparte kant zetten 
zodat besmet materiaal nooit over schoon hoeft te bewegen 
- handschoenen dragen omdat het veiligheidskabinet niet tegen 
contactbesmettingen beschermt 
- bewegingen in kabinet rustig uitvoeren 
- besmet materiaal verzamelen en in afgesloten vorm meteen in afvalcontainers doen 
- beperk gebruik gasbrander zoveel mogelijk 
- circulatieroosters maximaal vrijlaten 
 
  



Bijlage 3 
 
[Uit: ‘Veilig werken met micro-organismen, parasieten en cellen in laboratoria en andere 
werkruimten’ NVvM, 2009] 
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