Tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2008 met betrekking tot het vrijgeven van het
conceptmilieubeleidsplan 2008 – 2011 voor de inspraak, is een aantal vragen gesteld.
De beantwoording van deze vragen vindt hieronder plaats.

* Actualiseren getallen.
Het betreft de tabel over aantallen bezoekers aan enkele dagattracties.
→
Deze tabel is geactualiseerd.
Tabel pag. 10: percentage hoofdfuncties van het grondgebruik:
→
de cijfers kloppen nog.

* Afvalpreventie.
Het onderwerp ‘afvalpreventie’ Is toegevoegd aan de eerst genoemde doelstellingen op pagina 33,
zodat daarmee dit onderwerp in de voorlichting meegenomen kan worden.

* Alternatieve brandstoffen.
Doelstellingen staan in het plan genoemd. De voorstellen om vooreerst voorzichtig om te gaan met
alternatieve brandstoffen en om zo spoedig mogelijk roetfilters aan te schaffen en te monteren,
hebben te maken met uitvoering van de doelstellingen. De doelstellingen behoeven hiervoor derhalve
geen aanpassing.

* Integrale benadering en energie van bedrijven
Bij de controles benaderen de handhavers de bedrijven integraal. Dit betekent, dat zij bezien of de
bedrijven voldoen aan wet- en regelgeving, terwijl zij daarnaast ook een adviserende rol vervullen. In
die rol adviseren de handhavers de bedrijven over diverse zaken, waarbij energie en in het bijzonder
energiebesparing in ieder geval wordt meegenomen.

* Hoe is inspraak geregeld?
Het milieubeleidsplan is mede opgesteld na uitvoerig intern overleg met betrokken afdelingen. Ook
heeft er vooroverleg met de Milieufederatie Drenthe plaatsgevonden.
Na het besluit van de raad om het plan vrij te geven voor de inspraak, heeft het plan vanaf 9 mei 2008
gedurende 6 weken ten behoeve van de inspraak ter inzage gelegen. Iedere ingezetene en
belanghebbende is hiermee in de gelegenheid gesteld om op het plan een reactie te geven. Niemand
heeft hiervan gebruik gemaakt.
Er is niet voor gekozen om betrokken organisaties apart uit te nodigen om eventueel een reactie te
geven. Reden: het milieubeleidsplan is een kaderstellend document waarin het milieubeleid op
hoofdlijnen is beschreven. Concretisering van de beleidsvoornemens vindt plaats in deelplannen en
projecten.

