Bijlage bij Evaluatie Milieubeleidsplan Tynaarlo 2008-2011

Overzicht mate van uitvoering en invulling van acties en projecten in het kader van het Milieu
Beleids Plan

Thema:
Bestaande bebouwde omgeving
Ambitie: Behoud en waar mogelijk versterking (milieu)omgevingskwaliteit bestaande
bebouwde omgeving
Actie of project

Mate van uitvoering/invulling

Inventarisatie huidige en afstemmen gewenste ambities t.a.v.
omgevingskwaliteit per deelgebied

Niet specifiek.
Ontwikkellocaties mogen niet ten koste gaan van bestaande
omgevingskwaliteit. Hier wordt rekening mee gehouden.

Raadplegen achtergrond niveaukaart geluid

Niet specifiek.

Afname van zwerfvuil in de dorpskernen door het creëren van
adequate inzamelmogelijkheden

Ja.
De transitie van afval- naar grondstoffenbeleid draagt hieraan
bij

Voortzetten project Tynaarlo Schoon

Ja, hoewel het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker wordt

Goede uitvoering uitvoeringsprogramma handhaving

Uitvoeringsprogramma moet nog worden vastgesteld;
uitvoering is wel goed op orde;
Bij de uitvoering spelen de BOA’s een belangrijke rol
Handhaving is een wettelijke taak

Indien noodzakelijk incidentele toetsing van de effecten van
ruimtelijke plannen op de luchtkwaliteit

Ja;
paragraaf in ruimtelijke plannen

Opstellen gemeentelijke bodembeleid

Ja
Is een wettelijke taak

Uitvoeren bodemtoets bij ruimtelijke plannen

Ja
Is een wettelijke taak

Uitvoeren provinciaal bodemsaneringsprogramma

Ja
Is een wettelijke taak

Actueel houden bodemsaneringsprogramma

Ja
Is een wettelijke taak

Aanpak bodemvervuiling/waterbodemsanering

Ja
Is een wettelijke taak

Ontwikkeling nieuw Gemeentelijk Waterplan

Neen, is nog goed;
Besloten is dit als onderdeel op te nemen in het in
voorbereiding zijnde verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Uitvoeren risico-inventarisatie

Ja; via regionaal beleidsplan
Is een wettelijke taak

Actueel houden risico-inventarisatie

Ja, via regionaal beleidsplan
Is een wettelijke taak

Ruimtelijke plannen toetsen op externe veiligheid

Ja, is een wettelijke taak

Wm-vergunningen toetsen op externe veiligheid

Ja, is een wettelijke taak

Actueel houden van het rampenplan waarmee voldoende
wordt geoefend

Ja, via regionaal beleidsplan
Is een wettelijke taak

Actief volgen ontwikkelingen m.b.t. stralingsrisico’s GSM- en
UMTS-masten

Ja
Voortdurend proces

Duurzame inrichting bouwlocaties

Ja, in het bijzonder op de thema’s water en dubo
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Thema:
Nieuwbouw
Ambitie: Behoud en waar mogelijk versterking (milieu)omgevingskwaliteit nieuwe bebouwde
omgeving
Actie of project

Mate van uitvoering/invulling

Ontwikkelen systematiek voor het bepalen van milieuambities
voor ontwikkelingslocaties

Neen, nog niet

Inventarisatie huidige en afstemmen gewenste ambities t.a.v.
omgevingskwaliteit per deelgebied

Neen, nog niet

Raadplegen achtergrond niveaukaart geluid

Niet specifiek

Afname van zwerfvuil in de dorpskernen door het creëren van
adequate inzamelmogelijkheden

Ja.
De transitie van afval- naar grondstoffenbeleid draagt hieraan
bij

Voortzetten project Tynaarlo Schoon

Ja, hoewel het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker wordt

Goede uitvoering uitvoeringsprogramma handhaving

Uitvoeringsprogramma moet nog worden vastgesteld;
De uitvoering van de handhaving is goed op orde;
Bij de uitvoering spelen de BOA’s een belangrijke rol
Handhaving is een wettelijke taak

Indien noodzakelijk incidentele toetsing van de effecten van
ruimtelijke plannen op de luchtkwaliteit

Ja;
Paragraaf in ruimtelijke plannen

Opstellen gemeentelijke bodembeleid

Ja
Is een wettelijke taak

Uitvoeren bodemtoets bij ruimtelijke plannen

Ja
Is een wettelijke taak

Uitvoeren provinciaal bodemsaneringsprogramma

Ja
Is een wettelijke taak
Ja
Is een wettelijke taak

Actueel houden bodemsaneringsprogramma

Ontwikkeling nieuw Gemeentelijk Waterplan

Neen, is nog goed;
Besloten is dit als onderdeel op te nemen in het momenteel in
voorbereiding zijnde verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Uitvoeren risico-inventarisatie

Ja; via regionaal beleidsplan

Actueel houden risico-inventarisatie

Ja, via regionaal beleidsplan
Is een wettelijke taak

Ruimtelijke plannen toetsen op externe veiligheid

Ja, is een wettelijke taak

Wm-vergunningen toetsen op externe veiligheid

Ja, is een wettelijke taak

Actueel houden van het rampenplan waarmee voldoende
wordt geoefend

Ja, via regionaal beleidsplan
Is een wettelijke taak

Energievisie nieuwbouwlocaties

Neen. De Bronnen wel.

EPA-adviezen

Neen.
Geen behoefte; belangstelling voor EPA’s is zeer gering

Wonen++

Ja;
Inmiddels voortgezet in de vorm van stimulering
burgerinitiatieven

Structureel toepassen manifest duurzaam bouwen

Ja;
Bestaat inmiddels niet meer
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Per bouwlocatie exacte ambitieniveau bepalen en monitoren

Niet specifiek; wel in kader van beleidsplan DuBo gebaseerd
op de Menukaart duurzaam bouwen, die vervangen is door
GPR Gebouw-score

Verbetering energieprestatie en binnenklimaat scholen,
openbare gebouwen en gemeentelijke gebouwen

Ja
Via vaststellen extra duurzame maatregelen

Actief volgen ontwikkelingen m.b.t. GSM- en UMTS-masten

Ja
Voortdurend proces

Duurzame inrichting van bouwlocaties

Ja, in het bijzonder op de thema’s water en dubo

Thema:
Bedrijventerreinen
Ambitie: Toekomstgericht en duurzaam ondernemen, met behoud van kenmerkende
natuurwaarden
Actie of project

Mate van uitvoering/invulling

Verduurzaming van bedrijventerreinen

Gedeeltelijk via parkmanagement

Duurzame energiescan

Ja; bij enkele bedrijven in samenwerking met Essent

Actualisatie handhavingsbeleidspan i.h.k.v. wabo 2008

Ja, is een wettelijke taak

Handhaven volgens het jaarlijks vastgestelde
uitvoeringsprogramma

Handhaving is goed op orde.
Uitvoeringsprogramma is nog niet vastgesteld

Toepassen beleidskaders voor vergunningverlening
(omgevingsvergunning, verruimde reikwijdte en nadere eisen)

Ja, via middel-, doel- en maatwerkvoorschriften in kader Wet
milieubeheer

Opstellen gemeentelijke bodembeleid

Ja, is een wettelijke taak

Uitvoeren bodemtoets bij ruimtelijke plannen

Ja, is een wettelijke taak

Saneren integreren ruimtelijk plan

Ja, indien van toepassing een saneringsparagraaf
Is een wettelijke taak

Uitvoeren provinciaal bodemsaneringsprogramma

Ja, is een wettelijke taak

Actueel houden bodemsaneringsprogramma

Ja, is een wettelijke taak

Uitvoeren Bouwbesluit

Ja, is een wettelijke taak

Actualisatie beleid bouwen op vervuilde grond (o.b.v.
bodeminfromatiesysteem)

Ja

Beheer gemeentebrede bodemkwaliteitskaart

Ja

Actualiseren kaart bodembescherming gebieden i.v.m.
waterwingebieden

Ja
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Thema:
Verkeer en vervoer
Ambitie: Bereikbaarheid met behoud van milieukwaliteiten
Actie of project

Mate van uitvoering/invulling

Aanleg extra fietspaden

Neen; wel gedeeltelijke transitie naar snelfietsroutes

Onderhoud van fietsinfrastructuur

Ja

Ontwikkeling van minitransferia in Zuidlaren en Tynaarlo

Ja

Aanpassing wegenstructuur aan wegencategorisering

Neen; wordt meegenomen in het in voorbereiding zijnde
nieuwe GVVP

Bij herinrichting of aanleg van woongebieden wordt rekening
gehouden met eisen en wensen t.a.v. leefbaarheid en
bereikbaarheid

Ja, o.a. 30 km zones

In planfase: zo min mogelijk woningen met te hoge
gevelbelasting realiseren

Ja

Bij (vervangende) nieuwbouw verplichting van geluidisolatie
zodanig dat het binnenniveau niet hoger wordt dan 35dB(A)

Ja; is conform Bouwbesluit

Treffen van inpassingsmaatregelen (schermen of
geluidswallen, verdiept aanlegen van wegen of toepassing
van stil asfalt)

Ja, in voorkomend geval (geluidscherm N34, stil asfalt in
Vries)

Uitvoeren geluidstoets bij ontwikkeling van ruimtelijke plannen

Ja, paragraaf in plannen
Is een wettelijke taak

Het actueel houden van verkeersprognoses en de
doorrekening uit het verkeersmodel naar geluidsbelasting
langs wegen als input voor het geluidsbeleid

Ja

Bij nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen wordt getoetst aan
het Besluit luchtkwaliteit; belangrijkste aandachtspunten zijn
de A28, de N372 en de N386

Ja
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Thema:
Natuur
Ambitie: Handhaven en versterken groene long natte natuur
Actie of project

Mate van uitvoering/invulling

Ruimte voor groen en water als vast uitgangspunt bij
ruimtelijke ontwikkelingen

Ja

Realiseren van duurzaamheidsambities in het programma
Waterberging Peizer-Eeldermaden bij Ter Borch en project
Tusschenwater

Ja

Uitvoeren integrale studie ‘Kanaal en de A28’

Niet specifiek; meegenomen in ander project

Uitvoeren van een watertoets en opnemen van een
waterparagraaf in bestemmingsplannen

Ja, is een wettelijke taak

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Ja

Visie Koningsas

Ja

Behoud van het groene karakter vormt een vast onderdeel in
het programma van eisen van ruimtelijke plannen

Ja, is uitgangspunt

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen wordt een natuur- en
landschapstoets uitgevoerd

Ja

De gemeente levert een actieve bijdrage aan
natuurontwikkelingsprojecten van andere partijen als
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Drents
Landschap

Ja, mede in relatie tot de uitvoering van het LOP

Het “groene karakter” als kenmerkend element hanteren bij
nieuwe ontwikkelingen (woonwijk, bedrijventerrein, verkeer)

Ja, is uitgangspunt

Thema:
Recreatie
Ambitie: Omgevingskwaliteit als kapitaal voor de groei van de recreatie
Actie of project

Mate van uitvoering/invulling

Nieuwe recreatie en uitbreiding van bestaande recreatie
wordt vooraf getoetst op milieudruk

Ja; wordt ook opgenomen in de Kadernota Economie
Tynaarlo verbindt

Milieubelastende recreatieactiviteiten worden geclusterd in de
minder gevoelige gebieden

Nog niet; komt in de Kadernota Economie Tynaarlo verbindt

De gemeente kiest voor extensieve recreatie, die past bij de
milieu- en natuurkwaliteiten in het buitengebied (wandelen,
kanoën, kleinschalige campings)

Nog niet; komt in de Kadernota Economie Tynaarlo verbindt

Organiseren van voorlichtingsactiviteiten in recreatiegebieden
i.s.m. het IVN

Neen

Onderzoek naar recreatievoorzieningen gebied Eelde- en
Peizermaden

Ja

Uitvoering recreatieparagraaf waterplan

Nog niet; komt in verbreed GRP

Uitvoeren acties uit fietsbeleidsplan

Ja, gedeeltelijk
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Thema:
Landschap (Buitengebied)
Ambitie: Een leefbaar buitengebied en gezonde landbouw met behoud van bestaande
landschappelijke kwaliteiten
Actie of project

Mate van uitvoering/invulling

In samenwerking met belanghebbenden opzetten Project
actieve bijdrage landbouw, bij handhaving verruimde
reikwijdte

Neen.
Verruimde reikwijdte bestaat niet zo meer. Dit is inmiddels
meer vertaald in middel-, maatwerk- en doelvoorschriften

Verbeteren toegankelijkheid van het platteland voor
recreanten

Neen.
Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van het GVVP en in
de Kadernota Economie Tynaarlo verbindt

Vergroten bijdrage van de landbouw aan duurzame energie

Ja.
Biomassascan is uitgevoerd. De verdere uitvoering daarvan
moet nog plaatsvinden

Thema:
Communicatie
Ambitie: Vergroten milieudraagvlak bij bewoners en stimuleren milieubewust gedrag
Actie of project

Mate van uitvoering/invulling

Opstellen en uitvoeren voorlichtingsplan

Neen. Niet volgens plan.
Wel is de voorlichting over de diverse milieuonderwerpen
door de betreffende afdelingen/teams uitgevoerd

Realisatie van formatie milieucommunicatie

Ja.
Inmiddels is dit overgenomen door de ‘algemene’
communicatiemedewerkers

Duurzaamheid op de agenda van overleg met
vertegenwoordigers van wijk- en dorpsorganisaties en
schoolbesturen

Neen.
Nagenoeg niet. De wens is wel aanwezig

2 jaarlijks onderzoek / enquête om beleving van burgers te
meten t.a.v. omgevingskwaliteit

Neen.

Programmatisch toezicht en zo nodig handhavend optreden
ter voorkoming van milieuovertredingen, conform
handhavingsbeleidsplan

Ja.
Beleid is vastgesteld. Uitvoeringsprogramma nog niet.
Handhaving is op orde.

Thema:
Bedrijfsinterne milieuzorg
Ambitie: Uitoefenen van een duurzame bedrijfsvoering en daarmee een voorbeeldfunctie voor
burgers en bedrijven vervullen
Actie of project

Mate van uitvoering/invulling

Onderzoeken van de mogelijkheden, alternatieven en
financiële en praktische consequenties van een meer
duurzame inkoop

Ja.
Ook is 100% duurzaam inkopen nagenoeg behaald

Opnemen nationaal pakket duurzaam bouwen in
programma’s voor beheer en onderhoud van de
gemeentelijke gebouwen

Neen. Niet specifiek.
Wel wordt duurzaamheid meegenomen op in aanmerking
komende natuurlijke momenten voor beheer en onderhoud
van de gemeentelijke gebouwen

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van
alternatieve brandstoffen voor gemeentelijke voertuigen

Ja, maar niet specifiek een onderzoek.
Dit onderwerp heeft de aandacht wanneer sprake is van
vervanging van voertuigen (natuurlijke momenten)

Evaluatie van GIM activiteiten

Neen.
Het milieuzorgsysteem is niet meer actueel

Deelname subsidieregeling BANS Klimaatbeleid deel 2
(SLOK)

Ja
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