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Hogeschool Leiden heeft in 2017 aandacht besteed aan het verminderen van de milieubelastende effecten ten 
gevolge van de bedrijfsactiviteiten.

De belangrijkste resultaten van 2017 zijn:

• Footprint CO2 Hogeschool Leiden 
De uitstoot van CO2 vormt een belangrijke graadmeter voor de impact op het milieu, deze geeft de 
klimaatvoetafdruk weer. De uitstoot werd in 2017 gedomineerd door woon-werkverkeer en elektriciteit, 
slechts een klein deel werd veroorzaakt door benodigde warmte voor de gebouwen. Nog kleiner is het 
aandeel van bedrijfsafval, kantoorpapier, zakelijk verkeer, gevaarlijk afval en water/afvalwater.

• Compensatie CO2 uitstoot 
In 2017 heeft Hogeschool Leiden de totale CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten compenseerd door 
de inkoop van Gold Standard Carbon Credits. Bijbehorende certificaten komen onder andere voort uit twee 
projecten in India en Zuid-Afrika. Gold Standard garandeert de voordelen voor het klimaat en de lokale 
bevolking, plus dat het project ook echt iets toevoegt. Gold standard is de hoogst mogelijke kwalificatie 
binnen de aankoop van CO2 credits.

• Meerjarenafspraak energieverbruik 
Hogeschool Leiden heeft met de HBO-raad als koepelorganisatie en het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat in 1999 een Meerjarenafspraak (MJA1) ondertekend voor het terugdringen van het energie- 

 verbruik met 2% per jaar voor de periode 1995-2005. Daarna zijn de afspraken verlengd met een 
uiteindelijke looptijd tot 2020 (MJA3). De doelstelling van dit convenant tussen nu de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) en diverse organisaties in Nederland is om de totale energie efficiency in 
de periode van 2005 tot 2020 met 30% te verbeteren.

• Duurzame Energie
De hogeschool volgt op gebied van het toepassen van duurzame energie het overheidsbeleid. In 2020 
moet 20% van de gebruikte energie van duurzame bron afkomstig zijn. Dit zal onder andere gerealiseerd 
worden door inzet van led verlichting en een goed werkende bodemenergie-installatie, een warmte 
koudeopslag (WKO).

• Onderhoud Gebouw 
De hogeschool investeerde in 2017 in het onderhoud en tijdige vervanging van gebouwinstallaties. 
Hierdoor werkten de installaties efficiënt en wordt onnodig energieverbruik voorkomen.

• ISO 14001 
HL hanteert een milieumanagementsysteem (MMS) voor het beheersen en verbeteren van de 
milieuprestaties van de bedrijfsvoering en het laboratorium onderwijs. De hogeschool heeft 
het ISO 14001:2004 certificaat. Dit is de internationaal erkende milieunorm die aangeeft waar een 
milieumanagementsysteem aan moet voldoen.

• Duurzame Kilometers 
Vanuit deelname aan Economie071 heeft de hogeschool in oktober 2017 een convenant ondertekend om 
autogebruik onder de 5 kilometer afstand tussen woon-werklocatie te ontmoedigen. Dit is gerealiseerd 
door het hanteren van parkeerbeleid.

• Inkoop van Groene Stroom
De benodigde elektriciteit is voor 100% duurzaam ingekocht. Er is gekozen voor Europese waterkracht. 
Voor deze inkoop worden GVO (Garantie Van Oorsprong) certificaten afgegeven.
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MILIEUBELASTING

1
Milieujaarverslag - 2017

Ieder jaar stelt het facilitair bedrijf een milieujaarverslag op om inzicht te geven in de milieuaspecten 
en de daarbij behorende milieuprestaties. Deze verslaglegging maakt onderdeel uit van het 
milieumanagementsysteem (MMS) op basis van ISO 14001 en bestaat uit kwalitatieve en kwantitatieve 
gegevens.

Dit jaarverslag heeft betrekking op vier gebouwen: het hoofdgebouw aan de Zernikedreef 11, het Z-gebouw 
gelegen aan de Zernikedreef 10, het H- en J-gebouw gepositioneerd rondom de campus.

In 2017 werkten er 1.117 medewerkers bij Hogeschool Leiden en studeerden er 10.987 studenten.
Dit verslag geeft inzicht op welke wijze er bewust rekening gehouden wordt met de milieuaspecten van de 
bedrijfsactiviteiten. Milieugegevens van eerdere jaren zijn vergeleken met de gegevens van 2017, dit geeft een 
beeld in de ontwikkeling van milieubelasting.

In dit milieujaarverslag komen de volgende milieubeleidsonderwerpen aan de orde:
• Energiebesparing;
• Afval;
• Duurzaam bouwen;
• Milieuschadelijke stoffen;
• Drinkwatergebruik;
• Communicatie;
• Woon- werkverkeer;
• Duurzame inkoop;
• Duurzame catering;
• Wet- en regelgeving;
• Incidenten en milieuklachten.

INLEIDING
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MILIEUBELEID 
HOGESCHOOL LEIDEN
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Footprint CO2
De uitstoot van CO2 vormt een belangrijke graadmeter voor de impact op het milieu, hiermee wordt de klimaatvoetafdruk 
weergegeven. De CO2-footprint van Hogeschool Leiden in 2015, 2016 en 2017 staat hieronder in een tabel 1 weergegeven. 
De uitstoot wordt gedomineerd door woon-werkverkeer en elektriciteit, slechts een klein deel wordt veroorzaakt door 
benodigde warmte voor de gebouwen. Nog kleinere delen worden veroorzaakt door uitstoot veroorzaakt door bedrijfsafval, 
kantoorpapier, zakelijk verkeer, gevaarlijk afval en water/afvalwater.

Voor het opstellen van deze weergave milieubelasting in CO2 kg/ton is gebruik gemaakt van de gegevens van de 
milieubarometer1, met behulp van deze tool heeft de hogeschool de gegevens van alle bedrijfsactiviteiten bijgehouden om 
zo de CO2 footprint te berekenen.

1 http://www.milieubarometer.nl/nl/home/

* Mobiliteitsonderzoek DTV consultants, 2015
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Tabel 1: milieubelasting in CO2 kg/ton

Tabel 2: milieubelasting in CO2 kg/ton exclusief woon- werkverkeer
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Milieumanagementsysteem
Het hanteren van een Milieumanagementsysteem (MMS) maakt dat er permanente aandacht is voor het milieu. Het MMS 
richt zich op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die 
aangeeft waaraan een goed MMS moet voldoen.

Hogeschool Leiden is gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 14001:2004. In 2017 is besloten een milieubeleidsplan voor de 
bedrijfsvoering te schrijven als onderdeel van dit MMS. De opdracht tot het schrijven van het milieubeleidsplan is gegeven 
door de directeur Facilitair Bedrijf & Huisvesting en zal worden uitgewerkt door een projectteam bestaande uit medewerkers 
van de afdeling Facilitair Bedrijf, te weten: Coördinator Milieu & Duurzaamheid, Coördinator/Beleidsadviseur Inkoop en de 
Facilitair Expert.

Vanaf de zomer van 2017 is de transitie van NEN-EN-ISO 14001:2004 naar 14001:2015 ingezet. Onderdelen van het MMS 
zijn hiervoor aangepast: het toepassingsgebied oftewel de scope is opnieuw vastgesteld, er is een contextanalyse en 
stakeholdersanalyse gemaakt en vervolgens zijn de risico’s en kansen per stakeholder, binnen de context beschreven.

Sustainabul
Op 19 mei, de Dag van de Duurzaamheid in het hoger onderwijs, maakten de Studenten voor Morgen de uitslag bekend 
gemaakt van de SustainaBul, de duurzaamheidsranking van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Hogeschool Leiden 
ontving een bronzen bul, als 14e ho-instelling en 5e hogeschool. Bij de Sustainbul worden vier catagorieën aangehouden 
waar punten op kunnen worden gescoord: onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en integrale benadering. HL scoorde hoog 
op onderwijs en integrale benadering. De minder hoge score op gebied van onderzoek en bedrijfsvoering is te verklaren, 
omdat hier voorgaande jaren veel verbetering is geboekt, het verbeterpotentieel is daarmee grotendeels benut.

FairClimateFund
In 2017 heeft Hogeschool Leiden de totale CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten 
gecompenseerd door inkoop van Gold Standard Carbon Credits. De compensatie is in dit 
geval gebruikt om onder andere twee projecten in India en Zuid Afrika te realiseren. Gold 
standard is de hoogst mogelijke kwalificatie binnen de aankoop van CO2 credits2.

UNESCO-scholen
Hogeschool Leiden is lid van het netwerk van UNESCO-scholen. De hogeschool integreert 
al jaren een aantal van de met UNESCO geassocieerde thema’s, als vrede en mensenrechten, 
intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid, in haar curricula. Studenten worden opgeleid vanuit het idee 
dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Vanuit die context leren ze zelf bij te dragen aan de ontwikkeling van de 
maatschappij en zich daar verantwoordelijk voor te voelen.
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Bodemenergie-installatie
Hogeschool Leiden heeft een bodemenergie-installatie, een warmte koude opslag (WKO). Ieder jaar controleert de afdeling 
Toezicht & Handhaving Milieu als onderdeel van de Omgevingsdienst Haaglanden de installatie. In 2017 is de installatie 
wederom gecontroleerd op de van toepassing zijnde milieu wet- en regelgeving en de conclusie is dat de installatie voldoet aan 
de vergunningsvoorschriften. De vergunningsvoorschriften stellen met name eisen aan de opgeslagen hoeveelheid energie in 
de bodem. Om het milieu niet te belasten mag je geen energie onttrekken of toevoeren aan de bodem; dit wordt op jaarbasis 
beoordeelt. De som van onttrokken en opgeslagen energie is in het WKO systeem van Hogeschool Leiden twee keer per jaar nul. 
Dit is een zeer goed resultaat qua energiebalans. Daarnaast zijn in de loop der tijd de opslag bronnen goed ontwikkeld,  
waardoor we met een grote verschil temperatuur energie kunnen opslaan. Een groot temperatuurverschil tussen de twee 
buffers, warm en koud, heeft grote voordelen, de rendementen van de diverse subsystemen nemen toe. Daarbij is er minder 
grondwater nodig om de energie in op te slaan.

3.2 Afval

Afvalstoffen
Hogeschool Leiden onderscheid veel soorten afval, de hoofdsoorten zijn: papier/karton, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval 
(brandbaar) en verontreinigd afval. Er vindt afval scheiding plaats bij de bron voor papier/karton, bedrijfsafval en  
verontreinigd afval. Een voorbeeld van verontreinigd afval is het afvalwater van de laboratoria. Dit afvalwater is volledig 
opgevangen in vaten en ter verwerking aangeboden aan de afvalleverancier. De hoofdleverancier afval heeft een variëteit aan 
onderaannemers die dit afval verantwoordelijk kunnen afvoeren. Al het afgevoerde afval is geregistreerd in een online  
dashboard en hier kunnen rapportages worden uitgedraaid.

3.1 Energie 

Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3)
Hogeschool Leiden heeft met de HBO-raad als koepelorganisatie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
in 1999 een Meerjarenafspraak (MJA1) ondertekend voor de periode 1995-2005. Daarna zijn de afspraken steeds weer 
verlengd met een looptijd tot 2020 (MJA3). De uitvoering van deze meerjarenafspraken is in handen van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). De doelstelling van dit convenant tussen de RVO en diverse organisaties in Nederland is om 
de energie efficiency in de periode van 2005 tot 2020 met 30% te verbeteren.

Om deze doelstelling te behalen zijn binnen de hogeschool in 2017 de volgende projecten uitgevoerd:
• Er zijn tl-armaturen vervangen voor energiezuinige led armaturen. Deze aanpassing is opgenomen in het 
 meerjarenonderhoudsplan, waarmee de investering en uitvoering over meerdere jaren is verdeeld.
• De benodigde elektriciteit is voor 100% duurzaam ingekocht. In 2017 is gekozen voor Europese waterkracht. 
 Voor deze inkoop worden GVO (Garantie van oorsprong) certificaten afgegeven.
• De monitoring van het energieverbruik is effectief. Er zijn in 2017 geen afwijkingen >10% voorgekomen.
• Alle tussenmeters voor elektriciteit zijn omgezet naar uur-waarden voor betere sturing op het energieverbruik.
• Er zijn 9 virtuele tussenmeters voor elektriciteit toegevoegd voor betere sturing op het energieverbruik.
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Milieujaarverslag - 2017

13

Milieujaarverslag - 2017

Tabel 3: de energieprestatie van Hogeschool Leiden

Tabel 4: hoofdsoorten afval in kg van alle locaties van Hogeschool Leiden
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Volgens de richtlijnen van de Europese Unie moeten nieuwe gebouwen in 2020 bijna energie neutraal (BENG) zijn.  
Voor de nieuw te bouwen huisvesting wordt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 0,6 gehanteerd. Het bouwbesluit  
vereist een EPC van 0,7.
In 2017 zijn onder andere de volgende resultaten behaald op gebied van duurzaam bouwen:
• In 2017 is collegezaal A1.008 compleet gerenoveerd. Plafonds, verlichting en vloeren zijn daarbij aangepakt,  
 waarbij de verlichting aangepast is naar led verlichting en hiermee een bijdrage levert aan de milieudoelstellingen  
 van Hogeschool Leiden.
• In de herfst van 2017 zijn er twee etages in gebouw Le Carrefour aan de Dellaertweg te Leiden in gebruik genomen.  
 Dit gebouw is zeer milieuvriendelijk en bestaat uit 5 geschakelde kantoorkernen met dwars geplaatste volumes.  
 Het lijkt alsof er een knik zit in het gebouw hierdoor is er ruimte gecreëerd, zodat het daglicht ook de ruimte  
 onder het gebouw en het glazen entreegedeelte kan bereiken op de begane grond. Voor de verwarming en koeling  
 van dit gebouw is er gebruik gemaakt van een WKO-installatie.

3.4 Milieuschadelijke stoffen

In de laboratoria van de faculteit Science & Technology worden chemicaliën gebruikt die nadelig kunnen zijn voor het milieu en 
de volksgezondheid.
In mei 2017 is er een audit gehouden ten behoeve van de ISO14001 normering, hieruit zijn de volgende acties uitgevoerd:
• De lijst met milieuscenario’s, waarin beschreven staat wat te doen in het geval zich een milieucalamiteit voordoet, 
 is uitgebreid en verbeterd.
• Jaarlijkse controle op de geldende wet- en regelgeving voor de laboratoria.

De faculteit heeft in 2017 een onderzoek laten doen naar gebouw E (gashok en chemicaliënopslag). Om te waarborgen dat 
voldaan is aan alle eisen met betrekking tot explosiegevaar is er, met behulp van een extern adviesbureau, een explosieveilig-
heidsdocument opgesteld.

3.5 Drinkwatergebruik

Het water verbruik is in 2017 ten opzichte van 2016 gestegen. Het studenten en medewerkers aantal is de afgelopen 
jaren gegroeid. Dit heeft effect op het gebruik van de voorzieningen dit zien we terug in een lichte stijging van het 
drinkwaterverbruik (zie tabel 4).

Binnen Hogeschool Leiden monitort continu het verbruik van drinkwater. Dit heeft in 2017 geresulteerd in het 
ontdekken van een kleine lekkage van een toiletgroep. Deze lekkage is opgelost.

Vanuit de catering zijn medewerkers en studenten gestimuleerd om meer leidingwater te drinken in plaats van water uit 
PET-flesjes. Om dit te ondersteunen is er bij de Servicedesk als alternatief een herbruikbare waterfles verkocht die gemaakt  
is uit gerecyclede materialen, de zogenaamde dopper. De dopper is een duurzame drinkfles voor kraanwater, die klimaat- 
neutraal geproduceerd wordt, vrij van bpa en volledig recyclebaar. De foundation achter deze drinkfles wil door middel 
van de verkoop van de dopper programma’s ondersteunen in Nepal om schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en 
betere hygiëne te realiseren. 

Op alle boilers zijn tijdschakelklokken geplaatst. Er zijn reguliere kranen vervangen voor zelfsluitende waterbesparende 
kranen.

Gevaarlijk afval
Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier en milieu, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 lid 1 van de Wet  
Milieubeheer. Het gevaarlijk afval mag niet in het milieu terechtkomen, maar moet op een juist, duurzame manier behandeld 
worden. Binnen HL komt het meeste gevaarlijke afval van de laboratoria. Binnen de laboratoria worden strikte regels  
gehanteerd voor gebruik van deze materialen en het afvoeren hiervan. Deze regels staan beschreven in de Veiligheidswijzer  
van HL afgekort de VEI-Wijzer.

E-waste
De afvoer van verouderde of defecte ICT apparatuur vindt plaats volgens Europees geldende regelgeving voor afvoer- en  
milieuverantwoorde verwerking. De recycling partner heeft milieuzorg hoog in het vaandel staan en streeft ernaar metalen 
reststoffen voor de volle honderd procent te recyclen. Zo leveren zij een bijdrage aan het verminderen van de schaarste aan 
grondstoffen in de wereld.

Het toekomstige ICT beleid op gebied van e-waste zal zich richten op ‘nul-stortplaats-zero-verbranden’-oplossingen. De partij 
die voor HL de recycling verzorgd, moet kunnen aantonen dat deze recycling geheel binnen de EU plaatsvindt, zonder  
verbranding. Als HL apparatuur ter verkoop aanbied om zo de restwaarde van apparatuur te benutten, wordt steeds de afweging 
gemaakt tussen de terugwinning van publieke middelen en de eventuele milieubelasting bij verkoop aan andere organisaties.

In 2017 zijn op gebied van de verwerking van e-waste de volgende resultaten behaald:
• In 2017 is er geen ICT apparatuur afgevoerd. Wel zijn er een behoorlijk aantal ‘all-in-ones’ (vaste PC’s) na  
 afschrijving ingezet voor de opleiding Informatica, met andere woorden duurzaam herbruikt. Deze pc’s konden  
 door de studenten goed gebruikt worden als oefen-pc.
• Defecte smartphones die niet gerepareerd konden worden zijn teruggestuurd naar de leverancier.
 Alle af te voeren apparaten worden aangemeld bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen via het meldsystem AMICE, 
 dit gegarandeerd dat alle materialen conform de wettelijke regels, normen en richtlijnen, als bijvoorbeeld de 
 Europese WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), worden verwerkt en gerecycled.

Project E-waste Arcades
In 2017 is extra aandacht besteedt aan het onderwerp E-waste. Dit type afval heeft grote impact op het gebruik van grondstof-
fen en op het milieu. Om E-waste zichtbaar te maken voor de medewerkers en studenten is er een actie gehouden vanuit de 
stichting E-waste Arcades3. Deze stichting zet zich in om hergebruik van grondstoffen te bevorderen en bewustzijn te creëren 
over elektronisch afval. Deze actie bestond uit een wedstrijd door gebruik te maken van een afvalinzameling methode geba-
seerd op een old-school arcade spellenautomaat die de medewerker/student beloont met spelminuten voor het recyclen van 
een oude mobiele telefoon. Deze automaten werden op diverse hogescholen en universiteiten uitgezet. Deze actie duurde 3 
weken. In deze 3 weken zijn er bijna 500 mobiele telefoons ingezameld. Hogeschool Leiden kwam bij deze wedstrijd op de 3e 
plaats met bijna 100 ingezamelde mobiele telefoons.

3.3 Duurzaam bouwen

Voorbereiding nieuwbouw
Vanaf 2016 is de dienst Facilitair Bedrijf & Huisvesting bezig met de voorbereidende plannen voor uitbreiding van de hoofd-
locatie. In 2017 is door het College van Bestuur het besluit genomen nieuwbouw te gaan realiseren van circa 5.900M2 ter 
uitbreiding van de campus. In 2017 is het project opgestart, waarbij het opstellen van het project initiatie document (PID)  
de eerste stap vormde. Volgens in dit document vastgestelde werksessies met onder andere gebruikersgroepen, is een  
aanvang gemaakt met het programma van eisen.
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3 https://www.ewastearcades.nl/

Jaar
Water (M3)
Prestatie

2015
13.94
100%

2016
15.22
109%

2017
15.53
110%

Tabel 5: waterverbruik vanaf 2015



3.6 Communicatie

Er zijn in 2017 vier keer introductie bijeenkomsten gehouden voor nieuwe medewerkers. De introductie bestond uit een 
speeddate tussen de nieuwe medewerkers en een vertegenwoordiger van de volgende diensten/aandachtsgebieden:
•  Milieu en duurzaamheid;
• BHV en veiligheid;
• Servicedesk;
• Vertrouwenspersonen;
• HRM.

Tijdens deze bijeenkomsten werden tevens twee rondleidingen gehouden: de greentour en een tour langs de laboratoria.

3.7 Woon- werkverkeer

Vanuit deelname aan het samenwerkingsverband Economie071, waarin organisaties uit de Leidse regio vertegenwoordigd zijn, 
heeft de hogeschool in oktober 2017 een convenant ondertekend om autogebruik onder de 5 kilometer afstand tussen woon-
werklocatie te ontmoedigen. Dit is gerealiseerd door het hanteren van parkeerbeleid. Op gebied van vervoer mobiliteit is nog 
meer milieuwinst te behalen. Het merendeel van de huidige CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit van medewerkers 
en studenten. Het woon-werkverkeer van medewerkers bestaat voor 1/3 uit automobilisten, voor een 1/3 uit ov-gebruikers en 
voor een 1/3 uit medewerkers die per fiets reizen. Deze modal-split is vergeleken bij andere organisaties goed te noemen, maar 
geeft wel mogelijkheid tot verbetering.
In 2017 zijn verder de volgende acties op gebied van vervoer mobiliteit uitgevoerd:
• ‘Probeer het OV eens!’. Deze actie maakte het mogelijk voor medewerkers die normaal gesproken met de auto reizen, 
 een maand lang gratis gebruik te maken van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer. De actie is uitgevoerd in 
 oktober, november en december.
• ‘Probeer een E-bike!’. Medewerkers konden een week lang een e-bike lenen om zo te ervaren hoe dit vervoermiddel 
 ingezet kan worden voor woon-werkverkeer.
• In het najaar van 2017 is er een fietsenmaker voor een dag aanwezig geweest bij wie de medewerkers hun fiets 
 konden laten checken.
• Om het CO2 uitstoot te beperken is een actie uitgevoerd door de organisatie Band op Spanning. Dit is een organisatie 
 die als doel heeft gesteld om de schadelijke invloed die auto’s hebben op ons milieu en leefomgeving te verminderen.

3.8 Duurzame inkoop

Vanuit compliance zijn de (Europese) aanbestedingsprocessen van Hogeschool Leiden vastgelegd in de formats op het online 
aanbestedingsplatform Negometrix. Duurzame inkoop betekent rekening houden met het milieu en met sociale aspecten, 
bijvoorbeeld geen kinderarbeid, in alle fasen van het inkoopproces, met als resultaat levering van duurzame producten en  
diensten. In de inkoopvoorwaarden van Hogeschool Leiden zijn deze aspecten opgenomen. Bij aanbestedingen is duurzaam-
heid als onderdeel opgenomen en worden de minimumeisen en gunningcriteria van de RVO4 gebruikt. Bij iedere aanbesteding 
zijn relevante aspecten voor maatschappelijke verantwoording verwerkt in de gunningscriteria. Er is vaker gebruik gemaakt  
van een marktconsultatie, onder andere door te onderzoeken wat leveranciers kunnen betekenen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

In 2017 zijn de volgende aanbestedingen afgerond:
• Computer hardware;
• Kantoorartikelen;
• Surveillanten;
• Uitzendkrachten;
• Meubilair;
• Post en mobiele devices;
• Led verlichting;
• Kerstpakketten;
• Inrichting van het fieldlaboratorium.

De leveranciers van HL hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Lyreco verzorgd de kantoorartikelen en heeft een 
grote keuze aan groene producten. Deze zijn ook ruim vertegenwoordigd in het assortiment van de hogeschool.

De ambitie van Gispen, de meubilair leverancier, is te streven naar een houdbaar circulair business model. Dit houdt in dat bij 
de productie van nieuw meubilair veelvuldig gebruik wordt gemaakt van gerecycled materiaal. Daarnaast houden zij zich bezig 
met de retourname van oud meubilair, deze wordt gerecycled en/of hergebruikt.

3.9 Duurzame catering

De cateraar is onderdeel van de Compass Group Nederland en is gecertificeerd met ISO 14001:2004 en heeft een ruim biologisch 
en verantwoordelijk assortiment. Door slim in te kopen en goed te plannen werkt de cateraar actief mee aan minder voedselver-
spilling, bijvoorbeeld door kortingsacties op vrijdagmiddag vlak voor sluitingstijd.
Daarnaast zijn er in 2017 in het restaurant een aantal tijdelijke en permanente acties ingezet:
• Made Bleu Over alle drank consumpties heeft de Compass Group Nederland 2x zoveel schoon drinkwater afgedragen 
 aan waterprojecten van Made Blue. Deze actie is voor een periode van 3 jaar. Made Blue spiegelt de watervoetafdruk 
 of waterbesparing van de leverancier naar een land waar het nodig is. Een liter water wordt vertaald naar een liter 
 schoon drinkwater.
• Gro-Holland GRO Holland is een bedrijf wat koffiedik inzamelt als voedingsbodem te dienen voor paddestoelenteelt. 
 Verschillende soorten paddenstoelen groeien in een korte periode van zes tot negen weken op koffiedik. Met deze  
 teelt worden onder andere vegetarische snacks gemaakt denk aan bijv. kroketten en bitterballen. Deze zijn weer 
 opgenomen in het assortiment van HL.
• In HL is er 100% biologische en 100% fairtrade koffie geserveerd.

Jaar
Gecontroleerde auto’s
Besparing CO2/ton

2015
310
4.1

2016
250
3.4

2017
321
4,9

Tabel 6: Band op spanning besparing CO2 4

4 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland https://www.rvo.nl/
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Als onderwijsinstelling is de hogeschool verplicht zich te houden aan tal van wetten en regels. Het laboratorium onderwijs en 
de bedrijfsvoering zijn de twee hoofdactiviteiten waarvoor wetgeving is voorgeschreven en waarvoor de hogeschool zich hard 
maakt om de werkelijkheid overeen te laten komen met de vergunde situatie. Op gebied van milieu is de Wet milieubeheer (Wm) 
de belangrijkste milieuwet. Om betere inzage te krijgen in wet- en regelgeving is Hogeschool Leiden aangesloten bij RDMG 
Uitgevers dit is een netwerk van adviesbureaus om organisaties te ondersteunen bij compliance management.

In 2017 zijn de volgende inspecties ondernomen en resultaten behaald:
• De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 22 maart een controle gehouden op het functioneren van de bodemenergie-
 installatie. De inspecteur heeft geen overtredingen geconstateerd.
• De reinigingsdienst heeft een controle en onderhoud uitgevoerd aan de vetputten, HLO put, straatkolken en zandvangers.
• Er zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de ventilatie/afzuigkanalen in de keuken.
• In het technische onderhoudscontract voor gebouwtechnische installaties met Engie zijn de inspecties en wettelijke 
 keuringen opgenomen voor onder andere: de WKO, Blusmiddelen, Legionella, CFk’s, Vetput en chemicaliën

Incidenten, (bijna) ongevallen, gevaarlijke situaties en calamiteiten worden centraal geregistreerd. Dit heeft tot doel:
• Acties formuleren ter voorkoming van herhaling;
• Intern en extern rapporteren;
• Melden bij en informeren van het bevoegd gezag.

Begripsomschrijvingen:
1. Een incident is een gebeurtenis met een beperkte impact op de organisatie waarbij geen sprake is van 
 slachtoffers of persoonlijk letsel;
2. Een bijna ongeval is een gebeurtenis waarbij onder minder gunstige omstandigheden een ongeval 
 had kunnen plaatsvinden;
3. Een ongeval is een gebeurtenis waarbij sprake is van persoonlijk letsel, al dan niet gevolgd door 
 ziekenhuisopname en/of ziekteverzuim;
4. Een gevaarlijke situatie is een gebeurtenis waarbij onder minder gunstige omstandigheden een calamiteit 
 had kunnen ontstaan;
5.  Een calamiteit is een gebeurtenis met een zekere impact op (een deel) van de organisatie, waarbij de 
 veiligheid van medewerkers, studenten en/of derden mogelijk in het geding is;

In totaal zijn er in 2017 84 meldingen geregistreerd. Ten opzichte van 2016 is dat een daling van ruim 20%. Ruim de helft 
van alle meldingen van (bijna)ongevallen speelt zich af op de laboratoria van de Faculteit Science & Technology. Binnen 
de werkwijzen en protocollen van het laboratoriumonderwijs wordt na iedere melding of (bijna)ongeval bekeken of er 
aanpassingen noodzakelijk zijn. Geen van de incidenten zijn op het gebied van milieu.

Milieuklachten
In 2017 zijn er geen milieuklachten geweest.

WET- EN REGELGEVING18

4 5
INCIDENTEN EN 
MILIEUKLACHTEN
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FAIRTRADE CO2-COMPENSATIE

IMPACTRAPPORT CO2-COMPENSATIE

Investeren in klimaat- en ontwikkelingsprojecten is een 

krachtige manier om bij te dragen aan een gezond klimaat 

én een beter leven voor de meest kwetsbaren. 

CO2-credits die gecertificeerd zijn volgens de Fairtrade 

Klimaat Standaard zijn eerlijk en duurzaam. Er wordt een 

minimumprijs gehanteerd om de projectkosten te dekken wat 

de additionaliteit van het project garandeert. Daarnaast 

wordt een premium betaald aan lokale gemeenschappen voor 

activiteiten o.g.v. klimaatadaptatie. En tenslotte vereist de 

Fairtrade Klimaat Standaard een CO2-reductieplan van de 

koper.

ACHTERGROND 

HOGESCHOOL LEIDEN - 2017

PROJECT
Chulika project - India

LIFE 
ON  LAND

NO 
POVERTY

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

GENDER
EQUALITY

AFFORDABLE AND 
CLEAN ENERGY

CLIMATE
ACTION

In de Indiase regio Raichur is een ernstig tekort aan hout 

door ontbossing. Sinds begin 2011 voorziet FairClimateFund, 

samen met zijn lokale partner Janara Samuha Mutual 

Benefit Trust (JSMBT), lokale huishoudens van efficiëntere 

kooktoestellen ofwel Chulika’s. Het doel is vermindering van 

de CO2-uitstoot en verbeterde leefomstandigheden. 

Inmiddels gebruiken ruim 18.000 families een Chulika, die 

het houtgebruik met 67,5% bespaart. Door het gebruik van 

de Chulika worden bomen beschermd, CO2-uitstoot en 

rookvorming gereduceerd en besparen vrouwen veel tijd met 

hout sprokkelen. Ook koken ze sneller.

SustainaBul uitreiking. De hogeschool voert al jaren een 

actief beleid op het gebied van duurzaamheid, zowel binnen

Hogeschool Leiden is op 29 mei 2015 

uitgeroepen tot eerste klimaatneutrale 

hogeschool van Nederland. Hoge- 

school Leiden kreeg het certificaat 

overhandigd door voormalig premier 

Jan Peter Balkenende tijdens de

onderzoek en onderwijs als in de bedrijfsvoering. Na 

jarenlang investeren in reductie en een verduurzamings- 

strategie voorbij de EEP (Energie Efficiency Prestatie) was 

CO2-compensatie van de resterende uitstoot een logische 

stap naar klimaatneutraliteit. Hogeschool Leiden bevestigt 

daarmee haar duurzaamheidsambitie, onderstreept de 

urgentie van de klimaatafspraken van Parijs en stelt een 

voorbeeld voor andere onderwijsinstellingen.  
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