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 2.  Het ontwerp milieubeleidsplan 2008 - 2011 vrijgeven voor de 

inspraak                                                    
 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Ontwerp milieubeleidsplan 2008 – 2011 (en uitvoeringsprogramma) (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Uit de evaluatie van het milieubeleidsplan 2002 - 2005 is gebleken dat er een meer integrale benadering 
van milieuvraagstukken wenselijk is. Deze integrale benadering heeft geleid tot het opstellen van 
onderhavig milieubeleidsplan, waarin ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Ter voorbereiding van het nieuwe 
beleidsplan is een discussienota opgesteld. Deze nota diende als basis voor het overleg wat de 
gemeente heeft gevoerd over duurzaamheidvraagstukken met zowel interne als externe partijen. Deze 
brede betrokkenheid heeft geresulteerd in een integraal en ruimtelijk georiënteerd milieubeleidsplan, 
welke naadloos aansluit bij bestaande structuurvisie. Het nieuwe milieubeleidsplan kan gezien worden als 
een kwalitatieve vertaling van deze structuurvisie.  

Vervolgprocedure 

Ingediende zienswijzen zullen wij, voorzien van ons advies over de eventuele gevolgen hiervoor in het 
vast te stellen milieubeleidsplan 2008 – 2011, aan uw raad voor leggen. Uw raad kan dan vervolgens 
besluiten tot het al dan niet gewijzigd vaststellen van het milieubeleidsplan 2008 – 2011. 

Financiële consequenties 

Het instemmen met het ontwerp milieubeleidsplan 2008 – 2011 en het vrijgeven daarvan voor de 
inspraak heeft geen directe financiële gevolgen. Deze doen zich eerst voor op het moment wanneer de 
uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma daadwerkelijk ter hand worden genomen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Adviezen 

Behalve vertegenwoordigers van de diverse betrokken afdelingen en teams van de gemeente zijn als 
direct belanghebbende ook vertegenwoordigers van de in de gemeente Tynaarlo actieve 
belangenbehartigingsorganisaties, zoals Milieufederatie Drenthe, betrokken bij de opstelling van het 
ontwerp milieubeleidsplan 2008 – 2011. 

Gevraagd besluit 

1.  Instemmen met het ontwerp milieubeleidsplan 2008 -2011 
2.  Het ontwerp milieubeleidsplan 2008 - 2011 vrijgeven voor de inspraak 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
J. Rijpstra, burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


