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TOELICHTING
Inleiding
Zoals eerder al aangegeven is uit de evaluatie van het integraal milieubeleidsplan 2002 – 2005 gebleken
dat er een meer integrale benadering van milieuvraagstukken wenselijk is. Tot die tijd was sprake van
een sectorale benadering van de milieuproblematiek. Maar toenemende beleidsontwikkelingen, op zowel
europees, landelijk en regionaal niveau vragen om een integrale benadering van de milieuproblematiek.
Dit geldt vooral ook voor de ruimtelijke ordening die steeds meer vraagt naar integrale oplossingen. Ook
moet adequater worden geanticipeerd op ruimtelijke ontwikkelingen en moeten we eveneens proberen
om de doelstellingen van klimaatbeleid te realiseren. Reden waarom een nieuw milieubeleidsplan is
opgesteld.
Ter voorbereiding van het nieuwe milieubeleidsplan is een discussienota opgesteld. Deze nota diende als
basis voor het overleg dat de gemeente heeft gevoerd over duurzaamheidvraagstukken met zowel
interne als externe partijen. Deze brede betrokkenheid heeft geresulteerd in een integraal en ruimtelijk
georiënteerd milieubeleidsplan dat naadloos aansluit bij de bestaande structuurvisie. In de structuurvisie
zijn vooral kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. De duurzaamheidsaspecten en daarmee een
kwalitatieve invulling in dat opzicht is niet in de structuurvisie opgenomen. Het nieuwe milieubeleidsplan,
zoals dat nu voorligt, voorziet hierin en kan gezien worden als een kwalitatieve invulling van deze
structuurvisie.
In het nieuwe milieubeleidsplan wordt ingezet op de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving.
Het beschrijft in de lijn van de structuurvisie de milieuambities aan de hand van een zestal deelgebieden,
te weten: bebouwde omgeving, bedrijventerreinen, verkeer en vervoer, natuur, recreatie en landschap.
Een kwaliteitenmatrix geeft de ambities op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit weer. Er vindt
differentiatie plaats van de diverse milieukwaliteiten naar de genoemde deelgebieden.
Overigens is het milieubeleidsplan een plan op tactisch niveau of wel een kaderstellend document waarin
hoofdlijnen van beleid zijn beschreven. Concretisering van de daarin opgenomen beleidsvoornemens

worden in deelplannen uitgewerkt. Het betreft onder meer de deelgebieden water, bodem, lucht, geluid,
afval, duurzaamheid en klimaat als ook vergunningverlening en handhaving. Nadere invulling van de
deelgebieden zullen resulteren in een kwalitatieve verbetering van de leefomgeving. De daarbij
behorende activiteiten en projecten worden vastgelegd in het jaarlijkse milieuprogramma en
milieuverslag.
Verder is in het milieubeleidsplan opgenomen, dat de gemeente naast handhaving ook een adviserende
rol wil vervullen bij controleactiviteiten. Om te kunnen meten of de gestelde milieudoelen inderdaad
worden gerealiseerd, zal een monitoringsysteem worden opgezet. Daarnaast zal de gemeente zich
profileren als voorbeeldbedrijf voor het realiseren van milieu-inspanningen.
Om burgers en bedrijven meer bij de kwalitatieve invulling van de eigen woon- en leefomgeving te
betrekken, start de gemeente een communicatiecampagne op het gebied van duurzaamheid. Doel
hiervan is dat dit een bijdrage levert aan de integrale bevordering van het milieubewustzijn. De op 8
november 2008 georganiseerde duurzaamheidsmarkt op de gemeentewerf is hiervan een voorbeeld.
In de raadsvergadering van 25 maart 2008 heeft uw raad besloten het ontwerp milieubeleidsplan vrij te
geven voor de inspraak. Het ontwerpplan heeft vanaf 9 mei 2008 gedurende 6 weken ten behoeve van
de inspraak ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen inspraakreacties binnengekomen. Eventuele
aanpassing van het plan is in verband hiermee daarom niet nodig.

Vervolgprocedure
Na vaststelling van het milieubeleidsplan zal hiervan kennis worden gegeven door publicatie in het huisaan-huis-blad Oostermoer Noordenveld en op de website van de gemeente.
Financiële consequenties
Aan de vaststelling van het milieubeleidsplan zijn geen kosten verbonden.
Adviezen
Niet van toepassing.
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