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Milieubeleidsverklaring
Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Baarn,
Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist en levert de volgende diensten:
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Afval- en grondstoffenbeheer
Beheer openbare ruimte
Gladheidbestrijding
Ongediertebestrijding
Beleidsadvisering en voorlichting

RMN is te bestempelen als "ondernemende overheid”; een combinatie van bedrijfsmatige ambitie en verant
woordelijkheden van de overheid.
Missie en visie
Het is de ambitie van RMN om een professionele en duurzame speler te zijn in het beheer van de openbare
ruimte. RMN streeft daarbij naar een maximale samenwerking met andere in de openbare ruimte acterende
partijen. De samenwerkingsrelatie met onder meer werkvoorzieningsschappen en kringloopbedrijven maakt
daar onderdeel van uit. RMN werkt met een milieumanagementsysteem opgezet volgens de ISO 14001:2015
normering.
Verantwoord en duurzaam omgaan met mens en omgeving is een belangrijk fundament van het bedrijf en is
vertaald naar de volgende uitgangspunten:
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RMN biedt een breed en hoogwaardig pakket van milieudiensten,
RMN gaat verantwoord om met gevaarlijke (afval)stoffen en veiligheid.
RMN voert een preventief beleid ten aanzien van afvalwater, bodem- en luchtverontreinigingen.
RMN denkt mee bij ontwikkeling en invulling van het afvals- en grondstoffenbeleid van de
opdrachtgevers.
RMN koopt duurzaam in en houdt rekening met de ketenverantwoordelijkheid

Deze punten zijn concreet gemaakt in de volgende lange termijn milieudoelstellingen voor 2025:
• Maximaal 100 kg restafval per inwoner. Ook al is dit landelijk en gemeentelijk beleid, de advisering van
RMN is er op gericht deze doelstelling te halen.
• Het wagenpark van RMN rijdt in 2025 minimaal voor 50% op alternatieve brandstof zoals groengas, elektra
of waterstof
• Energieverbruik op de RMN locaties in 2025 bestaat minimaal voor 50% uit energie uit eigen opwekking
zoals zon- en of windenergie. De rest van elektriciteitsbehoefte wordt groen ingekocht.
De uitvoering van het milieubeleid vergt de inzet van de gehele organisatie.
Daarom verwacht de directie van iedere medewerker een actieve bijdrage met

