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Voorwoord.

Geachte leden van de raad.

Voor u ligt het milieubeleidsplan 2011 — 2014 inclusief visie 2011 - 2020, verder de

beleidsnota. De beleidsnota volgt het milieubeleidsplan 2005 — 2008 op dat destijds op uw

verzoek is opgesteld.

Voortzetting van een kaderstellend milieudocument ligt met het oog op de snelle wijzigingen

in milieuwet- en regelgeving inclusief beleidsvrijheid en samenloop met andere

beleidsvelden, in het bijzonder met ruimtelijke ontwikkeling, voor de hand. In het vorige

milieubeleidsplan stond en in de beleidsnota staat het streven naar milieuduurzaamheid

centraal. De beleidsnota kent een visiegedeelte met een doorkijk naar 2020 en het bevat

beleidsambities voor de periode 2011 — 2014. Afstemming is gezocht en gevonden bij uw

raadsinitiatief naar een duurzame Hof en met de strategische visie.

De beleidsnota heeft een overwegend sober en consoliderend karakter. Dit met het oog op

de beperkte financiële ruimte voor de komende jaren.

Wij bieden u het milieubeleidsplan aan ter vaststelling.
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1  Inleiding

1.1 Waarom.

In 2009 is het oude milieubeleidsplan 2005 — 2008 geëvalueerd middels een rapportage

doeltreffendheid en doelmatigheid. Kort samengevat is de uitkomst van de evaluatie dat in de

beleidsnota de beleidsambities zo concreet mogelijk worden benoemd. Ontwikkelingen in wet-

en regelgeving en de veranderende verhoudingen tussen overheid, burgers en bedrijven

moeten betrokken worden. Ook moeten de ruimtelijke gevolgen van Europese en nationale

milieuregels inzichtelijk zijn.

De hoofdfunctie van de beleidsnota is dat het de kaders, de hoofdlijnen en de richting

aangeeft van te voeren milieubeleid. De beleidsnota beschrijft de samenhang met het

beleidsveld ruimtelijke ontwikkeling. De beleidsnota stemt het eigen milieubeleid af met het

milieubeleid van andere overheden. De beleidsnota is tevens de basis voor het jaarlijks

wettelijk verplicht te maken milieuprogramma.

1.2 Hoe tot stand gekomen.

De gemeentelijke inspraakverordening en de afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht zijn van toepassing. De beleidsnota is voorbereid door het college. Het college

heeft met het ontwerp voor dit milieubeleidsplan op 23 augustus 2010 ingestemd. Het

ontwerpmilieubeleidsplan is gepubliceerd in het Hofweekblad van 1 september 2010 en heeft

gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Het ontwerpmilieubeleidsplan is

onder andere voor advies aangeboden aan direct belanghebbende bestuursorganen zoals

omliggende buurgemeenten. Er zijn geen adviezen en of inspraakreacties binnengekomen.

Voorliggend milieubeleidsplan is ambtshalve tekstueel aangepast met het oog op gewijzigde

wetgeving zoals de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Op verzoek van de verantwoordelijke portefeuillehouders zijn beleidsambities aangepast

naar aanleiding van koerwijzigingen in het Rijksbeleid alsmede met het oog op de financiële

haalbaarheid ervan in het kader van bezuinigingen..

1.3 Leeswijzer.

Hoofdstuk twee start met een algemene inleiding over de gemeentelijke milieuvisie 2011 —

2020 en over de beleidsambities 2011 — 2014. Onder andere met het oog op samenhang

tussen een aantal beleidsthema's zijn deze in groepen bijeengebracht.

De volgende gegroepeerde thema's worden besproken:

e klimaat en energie;

natuur, water, bodem en asbest;

lucht, geur, mobiliteit, geluid, stilte en licht&donker;

gezondheid;

duurzaam bouwen en wonen;

afval en verrommeling, en;

e  externe veiligheid.

Per groep wordt per thema de visie benoemd met daaronder de beleidsambities.

Hoofdstuk drie heeft het opschrift “voor wie, met wie”. Begonnen wordt met een inleiding.

Vervolgens wordt ingegaan op burgers, bedrijven en wordt de hand in eigen boezem

gestoken. Hoofdstuk vier behandelt de uitvoering en monitoring van het te voeren beleid.

Bijlage 1 is de activiteitenkalender voor 2011 — 2014. Bijlage 2 beschrijft hoe de beleidsnota

bijdraagt aan de realisatie van de strategische visie doordat de kernwaarden uit de

strategische visie kort worden besproken.



2 Milieuvisie (2011 — 2020) en beleidsambities (2011 - 2014)

21 Algemeen.

Hof van Twente neemt haar verantwoordelijkheid als bevoegd orgaan, als opdrachtgever en

initiatiefnemer op milieugebied en gaat voor milieuduurzaamheid. Dit betekent dat zij bij al

haar milieuactiviteiten bewust is van de consequenties voor huidige en toekomstige

generaties en zet zich in voor behoud en ontwikkeling van een gezonde fysieke

leefomgeving.

22 Klimaat en energie.

Visie 2011 — 2020

Hof van Twente streeft naar een klimaatneutrale huisvesting van de eigen organisatie en op

langere termijn (na 2030) naar een CO2-neutrale gemeente.

Beleidsambities 2011 - 2014

Hof van Twente heeft de ambitie om de inzet van eindige fossiele brandstoffen te

verminderen, de inzet van de oneindige en hernieuwbare bronnen van energie en

grondstoffen te vergroten en de uitstoot van kooldioxide te verkleinen. Het gaat hierbij om

concrete projectrealisatie op lokaal en/of regionaal niveau. De basis is daarvoor gelegd in het

door de gemeenteraad op voordracht van de raadswerkgroep duurzaamheid, vastgestelde

projectvoorstel duurzaamheid. Hof van Twente staat positief tegenover de opwekking en het

gebruik van hernieuwbare energie.

Voor het opwekken van duurzame energie, zoals biogas en zonne-energie wordt

planologische en milieuhygiënische medewerking actief gestimuleerd, in ieder geval wanneer

aansluiting wordt gezocht bij bedrijventerreinen.

Met woningbouwverenigingen en corporaties worden afspraken gemaakt over

energiezuinige, klimaatbestendige en levensloop bestendige nieuwbouw. Hof van Twente

ziet reële mogelijkheden om op termijn invulling te geven aan het maken van afspraken met

woningbouwverenigingen en corporaties over energiebesparing in de bestaande

woningbouw. Daarnaast bouwt de gemeente zelf duurzaam.

Met diverse partijen wordt ingezet op het binnenhalen van subsidies voor energie- en

klimaatprojecten. Lokale pilots worden uitgevoerd. Bij het maken van ambitiekeuzen wordt

aansluiting gezocht bij de landelijke prestatiekaarten waarop actiepunten uit het

klimaatakkoord tussen Rijk en VNG concreet zijn beschreven en vertaald naar acties op

verschillende ambitieniveaus.

Hof van Twente zet zich in op het gebied van duurzaam inkopen via de op 15 september

2008 getekende intentieovereenkomst waarbij de gemeente zich heeft aangesloten bij het

landelijke programma Duurzaam Inkopen.

Hof van Twente zet daarnaast in op energiebesparing bij verwarming en verlichting en op

energiezuinige apparatuur in gemeentelijke gebouwen zodra deze aan vervanging toe zijn.

Bij vervangingsinvesteringen van eigen materieel wordt aandacht besteed aan de

energiezuinigheid van het nieuwe materieel.

Hof van Twente heeft een initiërende rol gericht op het clusteren van de energievraag en het

energieaanbod in netwerken en de opwekking en afname van duurzaam geproduceerde

energie.

Op de gemeentelijke website wordt in 2011 een energieloket ingericht.



2.3 Natuur, water en bodem (asbest)

2.3.1 Natuur.

Visie 2011 — 2020.

Groen zorgt voor een gezond, leefbaar, rendabel, schoon en mooi leefklimaat in de stad en

op het platteland en heeft bestaansrecht vanuit zichzelf.

Beleidsambities 2011 — 2014

Uitgangspunt is het behoud en ontwikkeling van bestaande aaneengesloten

natuurcomplexen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met in acht name van de

uitkomsten tussen het overleg tussen Rijk en het IPO (Inter Provinciaal Overleg) over de

herijking van de EHS zoals die worden vastgelegd in het nieuw te sluiten bestuursakkoord

tussen Rijk en IPO. Aan de realisatie van nieuwe natuur buiten de door de provincie

aangewezen nieuwe natuur in de EHS, wordt planologisch medewerking verleend voor zover

deze geen onredelijke beperkingen oplevert voor bestaande en nieuwe economische

dragers in het buitengebied. Natuur die verloren gaat vanwege zware maatschappelijke

belangen wordt gemitigeerd of gecompenseerd, waarbij de “EHS-spelregels” geformuleerd

door het Ministerie van LNV als leidraad worden gebruikt.

De totstandkoming en inhoud van de beheersplannen voor en de definitieve aanwijzing van

de Natura 2000 gebieden, De Borkeld en Het Boddenbroek wordt actief gevolgd en zo nodig

wordt gebruik gemaakt van bezwaar en of beroepsmogelijkheden. Dit in het kader van

opname van haalbare en betaalbare doelen in de beheersplannen ter voorkoming van

onredelijke zware beperkingen van economische bedrijvigheid en sociale gevolgen.

Economische (innovatieve) bedrijvigheid in al haar verschijningsvorm als drager van het

landelijk gebied wordt gestimuleerd mits individuele ondernemers en/of vanuit de branche

wordt aangetoond dat die activiteit(en) tevens bijdragen aan behoud of ontwikkeling van de

natuur of dat een ander positief milieueffect optreedt, bijvoorbeeld de productie van

duurzame energie.

2.3.2 Water.

Visie 2010 — 2020.

Een adequaat waterbeleid op basis van de Waterwet is van levensbelang met het oog op

diverse klimaatscenario's inclusief overstromingrisico’s en de taken op het gebied van

vuilwater, hemelwater en grondwater. Een vitaal en robuust watersysteem en waterketen zijn

onmisbaar voor de instandhouding en ontwikkeling van natuur. Zichtbaar water en beleving

van water dragen bij aan een positieve beleving van de kwaliteit van de fysieke

leefomgeving.

Beleidsambities 2011 — 2014

De bestaande gemeentelijk waternota's (het verbreed rioleringsplan, de

basisrioleringsplannen en het Waterplan), bevatten het gemeentelijk relevant waterbeleid

voor de komende jaren. De lange termijn visies uit het Waterplan vanuit drie invalshoeken

(Twents landschap, ruimte voor water en beleving van water), waarin is aangegeven hoe het

watersysteem er in één generatie er uit zou kunnen zien, worden in ruimtelijke plannen

meegewogen in het kader van stedelijke vernieuwing en plattelandlandsontwikkeling.

Het verbreed rioleringsplan en de basisrioleringsplannen geven aan hoe de gemeente

invulling geeft aan haar wettelijke plichten op het gebied van hemelwater, grondwater en

afvalwater.



2.3.3 Bodem

Visie 2011 — 2020

De bodem is een productiemiddel, een opslagvoorziening, een warmtebron en een

archeologische schatkamer.

Beleidsambities 2011 — 2014

Het bestaande generieke gemeentelijke bodembeleid is te vinden in onder andere het

bodembeleidsplan. Het ingezette beleid van functionele gerichte sanering van verontreinigde

locaties en het voorkomen van nieuwe vormen van verontreiniging geldt onverkort. Het

opheffen van bodemverontreinigingen waar mens en ecosysteem actuele risico’s

ondervinden of lopen krijgen hierbij prioriteit.

Ruimtelijke ordening van de ondergrond krijgt de komende jaren vorm doordat de

bodemfuncties (ecologische, economische en sociale) via een beslisboom wordt mee- en

afgewogen in ruimtelijke besluiten.

Het toepassen van koude-, warmteopslag (KWO) wordt mogelijk gemaakt indien dit leidt tot

synergievoordelen (b.v. in combinatie met functiegerichte grondwatersanering) onder de

voorwaarde dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de diverse functies van de bodem.

Het in gang gezette beleid tot beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

in gemeentelijk groen, op verhardingen en in nabijheid van oppervlaktewater wordt

doorgezet. Alternatieve aanpak van onkruidbestrijding zoals branden en vaker vegen wordt

gecontinueerd. In grondwaterbeschermingsgebieden worden geen bestrijdingsmiddelen

gebruikt met het oog op de drinkwaterbescherming.

24 Lucht, geur, mobiliteit, geluid, stilte, licht en donker.

24.1 Lucht, geur, mobiliteit.

Visie 2010 — 2020.

Bestaande en nieuwe economische activiteiten leiden niet tot verslechtering van de

bestaande kwaliteit van de lucht.

Beleidsambities 2011 — 2014

Bestaande reguliere instrumenten zoals vergunningverlening en handhaving en ruimtelijke

ordening worden ingezet om de luchtkwalliteit in Hof van Twente blijvend te laten voldoen

aan de eisen uit de Wet luchtkwaliteit en de Wet geurhinder en veehouderij

Bij ruimtelijke ingrepen die een potentieel risico (bijvoorbeeld nieuwe wegen, nieuwe

agrarische bouwpercelen) met zich meebrengen voor de volksgezondheid (geurhinder,

astma, luchtverontreiniging) wordt een cumulatieve berekening gemaakt van de effecten op

het woon- en leefklimaat.

Het verkeersbeleid in het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt voortgezet waarbij het

mobiliteitsplan een toetsingskader is voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het bestaande

verkeersbeleid draagt bij aan het realiseren van geformuleerde doelen op het gebied van

geluid en leidt niet tot nieuwe geluidsaneringssituaties.

Gebruik van de hoofdverkeerroutes door gemotoriseerd verkeer via geleiding is het

uitgangspunt. Het bestaande gemeentelijk mobiliteitsbeleid met onder andere

snelheidsverlaging in kernen en buitengebied wordt gecontinueerd en draagt bij aan de

beperking van de toename van luchtverontreiniging door gemotoriseerd verkeer.



Met het oog op de voorbeeldfunctie van de gemeente hebben nieuwe gemeentelijke

voertuigen een milieuvriendelijk label en rijden deze bij voorkeur op alternatieve

brandstoffen. De haalbaarheid van een oplaadpunt voor elektrische auto's op een publiek

toegankelijke (parkeer)plaats wordt onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd om elektrisch

rijden binnen handbereik te hebben voor iedereen. De verkrijgbaarheid van biobrandstoffen

(aardgas) en alternatieve brandstoffen bij tankvoorzieningen in de gemeentelijke omgeving

worden in overleg met de belanghebbende tankstations binnen de gemeente bevorderd.

Afstemming met externe veiligheid is daarbij geborgd zodat geen nieuwe saneringssituaties

ontstaan.

Fietsgebruik, openbaar vervoer en carpoolen wordt gestimuleerd onder de medewerkers om

te komen tot een milieuverantwoord mobiliteitsgedrag en -management. Dit gebeurt door

aan te sluiten bij de landelijke actie “Fiets naar je werk” en door personeelsleden te

stimuleren om aan de actie deel te nemen. Eigen chauffeurs volgen de cursus “het nieuwe

rijden:”

24.2 Geluid en stilte.

Visie 2010 — 2020

Geluid hoort bij het leven waarbij de acceptatie van geluid, de hinderbeleving subjectief is.

Geluid is gebiedseigen, het natuurlijk achtergrondniveau wordt niet onnodig verstoord.

Beleidsambities 2011 — 2014

De gemeentelijke beleidsnota gebiedsgericht geluidbeleid bevat de beleidsambities die de

komende vier jaren via de taken vergunningverlening en handhaving en via het planologisch

spoor worden gerealiseerd. Afstemming met het gemeentelijk mobiliteitsbeleid en het

gemeentelijk vergunningenbeleid rond evenementen is geborgd.

2.4.3 Licht en donker

Visie 2011 — 2020

Licht kent vele functies. Het draagt bij aan veiligheid, het roept een aangenaam gevoel op.

Licht geeft ook aanleiding tot hinder en overlast (schijnwerpers) en verstoring van de

nachtrust bij mens en dier. Verlichting is daarnaast gerelateerd aan energieverbruik.

Beleidsambities 2011 — 2014

Verlichting op maat (tijdstip en plaats in relatie tot functies) is maatschappelijk wenselijk en

krijgt vorm via het in voorbereiding zijnde nieuwe openbare verlichtingsplan met

bijbehorende energiescan.

In het buitengebied worden in principe geen nieuwe lichtpunten gerealiseerd. Uitgangspunt is

het terugdringen van het aantal lichtpunten, met name in het buitengebied, indien dit uit

veiligheidsoogpunt toelaatbaar is zodat lichthindervervuiling wordt verminderd en het

energieverbruik wordt verminderd.

In gemeentelijke gebouwen wordt gebruik gemaakt van energiezuinige verlichting.

In het kader van het strategisch project duurzaamheid wordt het energie- en stroomgebruik

in het gemeentehuis door het plaatsen van slimme meters onderzocht. Een

vervolgonderzoek naar besparingsmogelijkheden (inclusief aanpassing aard en omvang van

de verlichting) vindt plaats

Bestaande contracten voor reclame-uitingen aan lichtmasten worden op basis van het in

voorbereiding zijnde nieuwe Openbare Verlichtingsplan na afloop van de contracten uit

oogpunt van kostenbesparingen en beperken van de lichthindervervuiling niet vernieuwd.



25 Gezondheid

Visie 2011 — 2020

Een vitale gezondheid kan niet zonder een vitaal milieu.

Beleidsambities 2011 — 2014

Hof van Twente zet in op versterking van de bekendheid van de jeugd met natuur en milieu

in samenwerking met scholen via educatieprogramma's.

Grootschalige bouwprojecten waaronder nieuwbouw van scholen of andere gemeentelijke

gebouwen bevatten een gezondheidsparagraaf.

Landelijk beschikbare handreikingen zoals de handreiking “Mogelijkheden en bevoegdheden

van gemeenten en provincies op het terrein van milieu en gezondheid” en de handreiking

“gezondheid in milieueffectrapportages” worden gebruikt bij projecten waarvoor een Milieu

Effect Rapport moet worden gemaakt.

Ontwikkelingen met betrekking tot gezondheidsinzichten in relatie tot elektromagnetische

straling worden nauwgezet gevolgd. Met netwerkbeheerders gemaakte afspraken worden

nageleefd hetgeen onder andere betekent dat het bestaande antenneregister actueel is en

wordt gehouden.

Ontwikkelingen met betrekking tot inzichten van preventie en bestrijding van besmettelijke

dierziekten voor de volksgezondheid vanuit de landbouw worden nauwlettend gevolgd.

Voor besluitvorming plaatsvindt met betrekking tot omvangrijke uitbreidingen van intensieve

veehouderijen wordt de GGD om advies gevraagd. Dit met het oog op mogelijke gevolgen

voor de volksgezondheid (Q-koorts). Er is sprake van een omvangrijke uitbreiding indien de

uitbreiding boven de drempelwaarde ligt van activiteiten die op grond van het Besluit m.e.r.,

merbeoordelingsplichtig zijn. In milieuvergunningen worden voorschriften opgenomen ter

voorkoming en beperking van het aantrekken van ongedierte en ter verspreiding van

veterinaire ziekten.

2.6 Duurzaam bouwen en wonen

Visie 2011 — 2020

Duurzaam bouwen is onontkoombaar om bij te dragen aan het beperken van het gebruik van

op termijn eindige en niet hernieuwbare grondstoffen.

Beleidsambities 2011 — 2014

De gemeente maakt bij planvorming voor het woningbouwprogramma in beginsel gebruik

van het Nationaal Pakket Stedenbouw waarbij per bouwproject de kansen voor

milieuduurzaamheid in beeld worden gebracht. Uitgangspunten zijn lage EPC (energie

prestatie coëfficiënt) -waarden en energiezuinige maatregelen, namelijk 10%-20%

energiezuiniger ten opzichte van de wettelijke vereisten uit het Bouwbesluit.

Bij planvorming voor woningbouw of renovatie geldt als uitgangspunt dat de mogelijkheden

van zongerichte verkaveling (opgenomen in stedenbouwkundig programma/ bestemmings-

plan) en andere duurzame (innovatieve) alternatieven zoals gebruik van zonne-energie

zoveel mogelijk worden toegepast.

De gemeente stimuleert via communicatie duurzaam en energiezuinig bouwen via

toepassing van het cradle tot cradle principe bij nieuwbouw en renovatie, door het maken

van afspraken met ondernemersverenigingen en aannemersbedrijven.



Bij verbouw- en of nieuwbouwplannen voor eigen gebouwen en als opdrachtgever van

andere gebouwen dienen de gebruikte materialen een milieukeur hebben. Een EPA

(energie-prestatie-analyse) wordt daarbij uitgevoerd. Het Nationaal Pakket Duurzame

Utiliteitsbouw wordt gehanteerd om energiebesparende maatregelen wel of niet toe te

passen.

Bij utiliteitsbpouw door derden geldt een stimuleringsbeleid om eveneens maatregelen uit het

Nationaal Pakket Duurzame Utiliteitsbouw te hanteren om energiebesparende maatregelen

wel of niet toe te passen. Pragmatische invulling krijgt vorm tijdens het vooroverleg bij

verzoeken om bouwvergunning.

27 Afval en verrommeling

Visie 2011 — 2020

Het ontstaan van afval is niet te voorkomen. Afval is naast bouwstof steeds vaker een

grondstof. Afvalbeleid draagt bij aan het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen.

Beleidsambities 2011 — 2014.

Het huidige afvalbeleidsplan bevat het afvalbeleid voor de komende jaren.

Uit oogpunt van milieuduurzaamheid wordt naast preventie van het ontstaan van afval

ingezet op het voorkomen van afvalstromen door een goede scheiding ter hergebruik van

afval als bouwstof, als grondstof of als brandstof, met als laatste optie het storten.

(Her)gebruik van groen afval (biomassa) is gericht op productie van (bio)energie en compost.

Hergebruik van houtafval is gericht op én de productie van energie én op hergebruik als

grondstof.

Het algemene stookverbod buiten inrichtingen behoudens ontheffing tot het verbranden van

houtafval geldt onverkort, zo ook voor de preventieve aanpak ter bestrijding van houtziekten.

Traditionele vuren blijven geoorloofd via een vergunningstelsel.

Om de continuïteit en de milieuverantwoordelijke ontwikkeling van de agrarische sector te

versterken staat de gemeente positief tegenover de ontwikkeling van kleinschalige

mestvergistingsinstallaties op het bouwperceel van een agrarisch bedrijf. Installaties met een

grote omvang zijn alleen mogelijk als hiermee synergievoordelen ontstaan voor vele

agrarische bedrijven gelegen in elkaar directe nabijheid en / of op bedrijventerreinen.

Mestvergistingsinstallaties worden daarbij ruimtelijk en landschappelijk zorgvuldig ingepast.

2.8 Externe veiligheid

Visie 2011 — 2020

Het gemeentelijk extern veiligheidsbeleid is een blijvend onderdeel van het integrale

gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Beleidsambities 2011 — 2014.

Het externe veiligheidsbeleid in een nieuwe beleidsnota externe veiligheid of in de actualisatie

van de huidige beleidsnota bevat het relevant beleid voor de periode 2011 — 2014.

Actualisatie of vernieuwing speelt naar aanleiding van ontwikkelingen in wet- en regelgeving

(de komst van basisnetten voor vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en de

AmvB-Buisleidingen). Daarnaast is de actualisatie of herziening vermoedelijk noodzakelijk om

in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de in voorbereiding zijnde nieuwe provinciale

subsidieregeling.

10



Bestemmingsplannen bevatten een adequate externe veiligheidsparagraaf met als

uitgangspunt dat blijvend wordt voldaan aan het plaatsgebonden risico en aan het

groepsrisico. Risicocommunicatie krijgt meer vorm door gerichte campagnes in krant en via de

website. Via vergunningverlening en handhaving voldoen bedrijven aan het Besluit externe

veiligheid inrichtingen milieubeheer.
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3 Voor wie, met wie:

31  Inleiding.

In dit hoofdstuk worden de doelgroepen burgers, bedrijven en de gemeente zelf besproken.

De opbouw van dit hoofdstuk volgt die van het vorige hoofdstuk.

Centraal staat de veranderende rol tussen overheid enerzijds en burgers en bedrijven

anderzijds. De gemeente is aangewezen op de medewerking van haar burgers en bedrijven.

Uitgangspunt is dat burgers en bedrijven zelf hun eigen verantwoordelijkheid kennen,

daaraan invulling geven en bewust zijn/worden van de gevolgen van hun handelen op het

milieu. De gemeente stimuleert en faciliteert haar burgers en bedrijven en fungeert daarnaast

als voorbeeldfunctie voor haar burgers, bedrijven en andere overheden. Tevens geeft de

gemeente invulling aan haar algemene milieutaken vergunningverlening, handhaving,

ruimtelijke ontwikkeling en communicatie.

3.2 Burger

Visie 2011 — 2020

De eigentijdse burger is zelfredzaam, mondig en betrokken. De burgers vormen een

belangrijke doelgroep. Consumptie, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en wonen belasten het

milieu. Burgers ondervinden nadeel van milieuverstoringen, het beïnvloedt hun gezondheid

en de natuurlijke leefomgeving.

Beleidsambities 2011 - 2014

De gemeente zet beschikbare instrumenten (communicatie, financieel en juridisch) in om het

gedrag van bewoners te stimuleren en zo nodig bij te sturen. Uitgangspunt is het invulling

geven aan het beginsel van de vervuiler betaalt.

Milieuklachten worden adequaat afgehandeld en worden structureel geregistreerd.

Door middel van voorlichtingscampagnes worden burgers en bedrijven geïnformeerd over

hetgeen zij kunnen bijdragen aan het behoud van een duurzaam milieu.

Burgerparticipatie wordt gebruikt bij omvangrijke milieuvraagstukken zoals het wel of niet

soepeler of strakker hanteren van milieunormen in relatie tot bijvoorbeeld nieuwe

woningbouwlocaties of nieuwe bedrijventerreinen.

3.3 Bedrijven

Visie 2011 — 2020.

De bedrijven in de Hof van Twente geven blijk van hun eigen milieuverantwoordelijkheid via

zelfregulering en door maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.

Het ondernemerschap is gericht op het voorkomen van onnodige aantasting van het milieu, op

innovatie, op de productie en gebruik van vernieuwbare grondstoffen en ze voldoen aan de

wettelijke milieuregelingen.

Beleidsambities 2011 - 2014

Grootgebruikers van energie worden bewogen tot een zo zuinig mogelijk energieverbruik

doordat in milieuvergunningen de energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaren

terugverdienen, worden voorgeschreven.

De bedrijven hebben een adequate Wabo-vergunning of -melding, met zonodig maatwerk

voorschriften zodat de hoogst mogelijke bescherming van het milieu door toepassing van

best beschikbare technieken of zonodig strengere eisen is verzekerd.
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De gemeente continueert het ingezette handhavingsbeleid zoals verwoord in de nota

‘integrale handhaving’. Bedrijven worden aanvullend via specifiek handhavingsbeleid

gestimuleerd tot het beter naleven van milieuwet- en regelgeving.

Hof van Twente zet in op de kwalitatieve verbetering van bestaande bedrijven- en

industrieterreinen. De bedrijven- en industrieterreinen in Hof van Twente worden gescreend

volgens het kwaliteitsscoresysteem van de Stichting Keurmerk Bedrijventerreinen.

De bestaande ruimte binnen het bedrijventerrein is optimaal ingericht 0.a. door

parkmanagement. Reststromen binnen de terreinen worden benut en de terreinen worden

landschappelijk ingepast in de omgeving. Het gebruik van duurzame energie en restwarmte op

bedrijventerreinen wordt via het gemeentelijk instrumentarium zo goed mogelijk bevorderd.

Regenwater wordt of gezamenlijk ingezameld ten behoeve van infiltratie of hergebruik.

Voor de aanwezige (gezoneerde) bedrijven- en industrieterreinen gelden actuele

bestemmingsplannen met voor zover van toepassing een actuele geluidzone.

Bedrijven worden als ze niet goed gesitueerd zich te hervestigen op één van de

bedrijventerreinen. Vestiging of uitbreiding van bedrijvigheid met grote invloed op het milieu

(groter dan categorie 4 uit het VNG-boek bedrijven en milieuzonering) buiten de bestaande

bedrijventerreinen is niet gewenst binnen de gemeente. Indien dergelijke bedrijven reeds

aanwezig zijn in het buitengebied dan wordt die bedrijvigheid bij voorkeur opgeheven of

worden minimaal de best beschikbare technieken toegepast en zonodig aanvullende eisen

opgelegd.

Hof van Twente bevordert en stimuleert duurzame land- en tuinbouwbedrijven.

Ontwikkelingen bij agrarische bedrijven zoals de verwerking van mest (co-vergisting), de

plaatsing van kleinschalige windturbines en kleinschalige teelt van energiegewassen worden

gefaciliteerd via het gemeentelijk instrumentarium.

3.4 Gemeente

3.4.1 Algemeen.

Visie 2011 — 2020

Hof van Twente is geloofwaardig naar andere doelgroepen door zelf het goede

milieuvoorbeeld te geven.

Beleidsambities 2011 — 2014

De milieuduurzaamheiddoelstellingen uit deze nota zijn de grondslag voor een systematisch

klimaat- en energiebewust handelen als organisatie, als opdrachtgever, als aanbieder, als

bevoegd gezag op eigen initiatief en in samenwerking met andere overheden.

Bij nieuwbouw of renovatie van gemeentelijke gebouwen en infrastructurele werken is

duurzaam bouwen of duurzaam renoveren uitgangspunt.

Hof van Twente stimuleert de markt voor duurzame producten door duurzaam in te kopen.
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3.4.2 Vergunningverlening.

Visie 2011 — 2020

Adequate vergunningverlening is een onmisbare schakel in de beleidcyclus om invulling te

kunnen geven aan de milieuduurzaamheidsgedachte van de beleidsnota.

Beleidsambities 2011 — 2014.

Bij vergunningverlening en het verbinden van nadere eisen aan Wabo-meldingen wordt

getoetst aan het preventie- en voorzorgsbeginsel en worden de best beschikbare technieken

voorgeschreven die in de betreffende branche als haalbaar en betaalbaar worden

beschouwd.

Wabo-vergunningen worden op basis van bestaand beleid geweigerd indien door het

verlenen van de milieuvergunning strijdigheid zou ontstaan met het bestaande

bestemmingsplan. De vergunning wordt niet geweigerd als planologische medewerking aan

het plan wordt verleend blijkend uit een wijziging van het bestemmingsplan.

Er wordt intrekkingbeleid geformuleerd om niet meer in gebruik zijnde Wabo-vergunningen in

te trekken indien gedurende 5 jaren geen bedrijfsmatig gebruik van de vergunning is

gemaakt. Dit met het oog op het onnodig beslag dat “slapende vergunningen” kunnen leggen

op benodigde milieuruimte voor groeiende bedrijven.

3.4.3 Handhaving.

Visie 2011 — 2020.

Bedrijven zien het nut in van naleving van voorschriften uit oogpunt van verantwoordelijk

maatschappelijk ondernemen.

Beleidsambities 2011 — 2014.

De nota integrale handhaving schetst het overkoepelend kader voor de gemeentelijke

handhavingstaken.

Uitgangspunt blijft het streven naar een beter naleefgedrag van bedrijven met betrekking tot

de voor hun bedrijf geldende milieueisen. Invulling aan verbetering van het naleefgedrag

vindt plaats aan de hand van acties in het jaarlijks te maken

handhavingsuitvoeringsprogramma. Focus wordt gelegd bij die bedrijven die het meest

milieubelastend zijn, deze worden jaarlijks gecontroleerd.

De komst van Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) wordt als een gegeven beschouwd.

Het streven is om zoveel mogelijk eigen autonomie met betrekking tot vergunningverlening

en handhaving (direct contact met burgers en bedrijven) te behouden. Met diverse

handhavingpartners worden mede met het oog op de komst van de Wabo en de in werking

getreden Waterwet, afspraken gemaakt hoe aan landelijke kwaliteitseisen betreffende de

verdere professionalisering van de handhaving invulling kan worden gegeven
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3.4.4 Ruimtelijke ordening

Visie 2011 — 2020

Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud en ontwikkeling van een duurzaam milieu.

Beleidsambities 2011 — 2014.

Milieuaspecten en rechterlijk dwingende Europese milieukwaliteitsnormen worden vroegtijdig

aan het begin van ruimtelijke planontwikkeling mee- en afgewogen die met het oog op het

behoud van een acceptabel woon- en leefklimaat. Dit blijkt uit een duidelijk herkenbare

milieutoets in ruimtelijke besluiten waaruit blijkt dat getoetst is aan Europese- en nationale

wetgeving en het gemeentelijk milieubeleid.

3.4.5 Communicatie

Visie 2011 — 2020

Milieucommunicatie wordt gezien als een belangrijk instrument om burgers en bedrijven te

informeren over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan de realisatie van een duurzame

milieuleefomgeving.

Beleidsambities 2011 — 2014.

Diverse doelgroepen (burgers, scholen en bedrijven) worden via voorlichting, geïnformeerd

over de achtergronden van en mogelijkheden voor energiebesparing, benutting van

duurzame energie en de mogelijke maatregelen voor adaptatie op klimaatverandering.

Voorlichting komt bij voorkeur tot stand in samenwerking met andere overheden,

overheidkoepels, belangenorganisaties, standorganisaties en energiebedrijven.

Het plaatsen van artikelen in kranten over duurzaamheid en de gemeentelijk inzet op het

gebied van duurzaamheid vindt plaats.

Actieve communicatie over mogelijke risico's van bijvoorbeeld externe veiligheid vindt plaats

op basis van een communicatieplan met deze beleidsnota als onderlegger.
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4 Hoe doen, uitvoering en monitoring

41  Uitvoering.

Uitvoering van de beleidsnota vindt plaats via het jaarlijks door de raad vast te stellen

milieuprogramma op voordracht van het college van burgemeester en wethouders.

Het milieuprogramma wordt daarbij zoveel mogelijk afgestemd op de in de

programmabegroting benoemde acties op milieugebied.

Jaarlijks tot het moment dat de Regionale Uitvoeringsdiensten daadwerkelijk operationeel zijn

wordt het handhavinguitvoeringprogramma door het college opgesteld en aan de raad

aangeboden als raadsinformatie.

4.2 Monitoring.

Het milieujaarverslag wordt jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders

opgesteld met als eidraad de milieuacties uit de programmabegroting en milieuprogramma.

Het milieujaarverslag wordt aangevuld met relevante informatie over uitgevoerde milieuacties

die zich hebben voorgedaan en niet waren voorzien.

Een verbijzondering van de uitvoering van de handhaving vindt plaats via het jaarverslag

handhavinguitvoeringsprogramma dat door het college wordt vastgesteld en als

raadsinformatie wordt aangeboden aan de raad.

4.3 Personeel en financiën

Uitgangspunt in de beleidsnota is dat uit te voeren activiteiten in beginsel worden gedaan

met de beschikbare financiële middelen binnen de begroting en binnen de bestaande

formatie. Door aan te sluiten bij bestaande projecten blijven de meerkosten van de te nemen

maatregelen zo laag mogelijk.
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Bijlage 1. Activiteitenkalender 2011 — 2014

Klimaat- en energie

duurzaamheidsprojecten: duurzame energie, beperken fossiele brandstoffen,

CO2 verminderi

lanologische en milieu hygiënische medewerki en duurzame energie

‘afspraken met marktpartijen over duurzaam bouwen

meente bouwt zelf duurzaam

binnenhalen subsidies , draaien energie- en klimaatpilots

duurzaam inkopen

energiebesparing gemeentelijke gebouwen

energiezuinigheid materieel bij vervangingsinvesteringen

clusteren energievraag en aanbod in netwerken, opwekking en afname duurzaam

roduceerde energie.

inrichten energieloket

= beheer energieloket

Natuur

behoud en ontwikkeling natuurcomplexen in de EHS

realisatie nieuwe natuur buiten de EHS

aanwijzingsbesluiten Natura 2000 gebieden.

beheersplannen Natura 2000

economische innovatieve bedrijvigheid en behoud of ontwikkeling natuur

Water

watertoets 0.b.v. Waterplan, rioleri lannen in_ruimtelijke besluiten

actualisatie basisrioleringsplannen en uitvoeren

uitvoerin meentelijk rioleri! lan

voorbereiding herzieni! jemeentelijk riolerit lan

= vaststellen verbreed GRP

atertoets 0.b.v. verbreed GRP in ruimtelijke besluiten

itvoeren verbreed GRP

Bodem

voortzetting bodem{(sanerings)- en asbestbeleid

ruimtelijke ordening ondergrond op basis van beslisboom

toepassen koude- warmteopslag eventueel i.c.m. functiegerichte

rondwatersaneri

onkruidbestrijdi

Luel

= behoud van luchtkwaliteit die voldoet aan wettelijke normen

umulatieve berekening gevolgen ruimtelijke ingrepen volksgezondheid

itvoering maatregelen gemeentelijk mobiliteitsplan

milieuvriendelijk label gemeentelijke voertuigen

\aalbaarheid elektrisch oplaadpunt openbare plaats

= biobrandstoffen en alternatieve brandstoffen

ilieuverantwoordelijk mobiliteitsgedrag en -management eigen personeel 
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Geluid en stilte

 

=uitvoering gemeentelijke nota gebiedsgericht geluidbeleid
 

=evaluatie en herziening nota geluidbeleid

 

Licht en donker

 

verlichting op maat op basis van nieuw Openbaar Verlichtings Plan
 

terugdringing lichthindervervuiling en —energieverbruik
 

energiezuinige verlichting gemeentelijke gebouwen
 

 
plaatsing slimme meters in gemeentehuis, vervolgonderzoek

besparingsmogelijkheden
 

= geen vernieuwing contracten reclame-uitingen lichtmasten
 

Gezondheid

 

= natuur- en milieueducatie i.s.m. scholen

 
 

‘gezondheidsparagraaf grootschalige (gemeentelijke gebouwen)
 

 gebruik landelijke handreikingen op het terrein van milieu en gezondheid
 

=relatie tussen gezondheidsinzichten i.r.t. elektromagnetische straling,

antenneregister
 

= ontwikkelingen m.b.t. inzichten in en preventie van dierziekten
 

= GGD-advies bij omvangrijke uitbreidingen intensieve veehouderijen
 

= gezondheidsvoorschriften in vergunningen
 

Duurzaam bouwen en wonen

 

planvorming woningbouwprogramma, milieuduurzaamheid bouwprojecten
 

 
zongerichte verkaveling en andere duurzame initiatieven
 

 

= communicatie m.b.t. duurzaam bouwen bij nieuwbouw en renovatie middels

afspraken met ondernemersverenigingen en aannemersbedrijven
 

 

milieukeur materialen bij eigen verbouw:/nieuwbouw en als opdrachtgever
 

 

= toepassing duurzaamheidsmaatregelen bij utilteitsbouw via communicatie
 

Afval en verrommeling
 

= uitvoering gemeentelijk Afvalbeleidsplan
 

= het voorkomen van het ontstaan van afval en preventie afvalstromen via scheiding

en hergebruik
 

= hergebruik van groen afval en houtafval
 

stookverbod buiten inrichtingen met ontheffingsmogelijkheid, tradîtionele vuren
 

 mestvergistingsinstallaties
 

Externe veiligheid
 

beleidsnota externe veiligheid 2011 — 2014 vaststellen
 

 uitvoering extern veiligheidsbeleid via planologie en vergunningverlening en

handhaving
 

= evaluatie beleidsnota externe veiligheid
 

Burger
 

milieuvriendelijk gedrag burgers bevorderen, vervuler betaalt principe toepassen
 

 
milieuklachtenbehandeling
 

 

= milieucommunicatie

 

Bedrijven
 

= energiezuinig gebruik grootgebruikers en vergunningvoorschriften
 

‘adeguate omgevingsvergunning, toepassen best beschikbare technieken
 

 
voortzetting integrale handhavingsbeleid, verbetering naleefgedrag
 

 

= kwalitatieve verbetering en optimaal gebruik_ bedrijven- en industrieterreinen
 

de juiste bedrijven op de juiste plaats
 

 duurzame land- en tuinbouwbedrijven, Kleinschalige duurzame energieproductie
 

Gemeente   
 

‘systematisch klimaat- en energiebewust handelen
   duurzaam bouwen en renoveren
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Vergunningverlening 

=toepassen best beschikbare technieken en toetsing aan preventie: en

voorzorgsbeginsel
 

weigeren vergunning wegens strijd met planologisch regiem
 

  intrekkingsbeleid m.b.t. niet meer in gebruik zijnde vergunningen
 

Handhaving 

  
integrale handhaving op basis van Nota integrale handhaving
 

 

= verbetering naleefgedrag op basis van handhavingsuitvoeringsprogramma
 

regionale Uitvoerings Dienst, behoud eigen autonomie, afspraken maken m.D.t.

invulling kwaliteitseisen
 

Ruimtelijke Ordening
 

= herkenbare milieutoets in ruimtelijke besluiten
 

Communicatie

 

= voorlichting en milieucommunicatie over energiebesparing, benutten duurzame

energie en aanpassing aan klimaatverandering
 

= voorlichting via samenwerking
 

= communicatieplan risico's externe velligheid
 

Uitvoering, monitoring en evaluatie   
 

vaststellen milieuprogramma 2011 (2011)
 

 
vaststellen milieujaarverslag 2010 (2011)
 

 

= vaststellen milieuprogramma 2012 (2011)
 

vaststellen handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2011 (2012)
 

 
vaststellen jaarverslag HUP 2010 (2011)
 

 

= vaststellen HUP 2012 (2013)
 

vaststellen jaarverslag HUP 2011 (2012)
 

 
vaststellen milieuprogramma 2013 (2012)
 

 

= vaststellen milieujaarverslag 2012 (2013)
 

vaststellen HUP 2013 (2012)
 

 
vaststellen jaarverslag HUP 2012 (2013)
 

 

= vaststellen milieuprogramma 2014 (2013)
 

vaststellen HUP 2014 (2013)
 

 
vaststellen jaarverslag HUP 2013 (2014)
 

 

= vaststellen milieuprogramma 2015 (2014)
 

vaststellen milieujaarverslag 2014 (2015)
 

 
vaststellen HUP 2015 (2014)
   = evaluatie milieubeleidsplan en vaststellen nieuw milieubeleidsplan (2014)
 

Rood :later gepland, nog niet gestart

Oranje : gestart, in uitvoering, in voorbereiding.

Groen : gerealiseerd
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Bijlage 2. Toekomstvisie “Hof van Twente, zicht op 2030”

Doel Toekomstvisie.

Doel van de Toekomstvisie “Hof van Twente zicht op 2030” is het schetsen van de grote

economische, sociale en landschappelijke ontwikkelingen vanaf nu tot 2030 in 20

streefbeelden. Het zijn beelden over de mens (1 t/m 9), over ruimte (10 t/m 14) en over

economie (15 t/m 20). Invulling is aan de politiek en burger vanuit een kansenbenadering,

wat kenmerkt onze gemeente nu en straks. Dit krijgt onder meer vorm door de visie te

gebruiken als toetsingskader voor sectorale beleidsontwikkeling. Het gaat er om wat er nu

gedaan moet worden om straks dat perspectief te bereiken. De Toekomstvisie is

beschrijvend van aard en staat los van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

gemeentelijke overheid als actor, omdat ze ook gaat over zaken waar de gemeente geen

speler in is.

Milieubeleidsplan in relatie tot de Toekomstvisie.

Het milieubeleidsplan is het overkoepeld kader voor het algemene milieubeleid. Het bevat én

een “milieuvisie” tot 2020 en concrete ambities (veelal verwoord in aparte beleidsnota’s) voor

diverse milieuthema's: klimaat en energie; natuur; water en bodem; lucht, geur, mobiliteit,

geluid, stilte, licht en donker; gezondheid; duurzaam bouwen en wonen; afval en

verommeling en externe veiligheid. Hieronder wordt de bijdrage voor zover van toepassing

die het milieubeleidsplan levert aan realisatie van de streefbeelden per streefbeeld

beschreven.

Streefbeeld 1: sociale leefgemeenschappen met sociale cohesie, die leefbaar en

levensvatbaar zijn.

Het milieubeleidsplan levert een marginale bijdrage aan de realisatie van dit streefbeeld.

Hoofdstuk 3 van het milieubeleidsplan ziet de burger als individu en als collectief als

doelgroep. Uitgangspunt is dat burgers zelf hun verantwoordelijk kennen, nemen en ook

krijgen. De gemeente is in eerste aanleg een stimulator. Voor zover noodzakelijk neemt de

gemeente wel haar verantwoordelijkheid door inzet van wettelijke instrumenten.

Streefbeeld 2: kleine kernen vernieuwen hun vitaliteit

Andere beleidsvelden zoals bedrijvigheidbeleid, het recreatief-toeristisch beleid en het

sociale beleid dragen primair bij aan de revitaliteit van kleine kernen. Het milieubeleidsplan

draagt in zeer beperkte mate bij aan de realisatie van dit streefbeeld doordat in het

milieubeleidsplan genoemde ambities voor diverse milieuthema's geen onoverkomelijk

drempels opwerpen. Milieunormen zijn gericht ter bescherming van een acceptabel leef- en

woonklimaat.

Streefbeeld 3: nieuwe vitaliteit voor sport, verenigingsleven en vrijwilligerswerk

Het milieubeleidsplan draagt niet bij aan de realisatie van dit streefbeeld. Het werpt evenmin

drempels op aan de realisatie van dit streefbeeld.

Streefbeeld 4: centrale, kwalitatief goede publieke accommodaties

Welke voorziening, b.v. zwembad, waar komt is een politieke keuze waarbij kwaliteit voor

kwantiteit gaat. Als de keuze eenmaal is gemaakt draagt het geschetste milieubeleid met

betrekking tot duurzaam bouwen en wonen en energie en klimaat bij aan het realiseren van

dit streefbeeld.

Streefbeeld 5: digitale netwerken/thuiswerken

Het milieubeleidsplan draagt bij aan de realisatie van dit streefbeeld doordat relevante

milieu-informatie via de gemeentelijke website is te ontsluiten en producten en diensten

digitaal kunnen worden aangevraagd en worden geleverd.
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Streefbeeld 6: optimale participatie

Het milieubeleidsplan gaat uit van een mondige burger die weet wat die wil en de gemeente

weet te vinden. Via communicatie en voorlichting en burgerparticipatie in milieuvraagstukken

worden burgers en bedrijven uitgenodigd om actief te participeren.

Streefbeeld 7: de nieuwe overheid stimuleert innovatie, betrekt burgers, luistert en

faciliteert.

Hier is sprake van overlap en samenloop met het vorige streefbeeld. De gemeente is en blijft

voor burgers en bedrijven het eerste aanspreekpunt via b.v. het waterloket, het energieloket,

voor vele milieuvraagstukken. Het milieubeleidsplan biedt mogelijkheden tot (vernieuwende)

bedrijfsontwikkeling op kleine en grote schaal op daarvoor geëigende plekken voor zover

daarvoor ruimte is binnen wettelijke kaders. Afwijking van normstelling bij milieuvraagstukken

die vele direct belanghebbenden raken vindt plaats via onder meer burgerparticipatie.

Streefbeeld 8: goede scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs

(onderbouw) blijven binnen de gemeente gevestigd

Het milieubeleidsplan heeft marginale invloed op de realisatie van dit streefbeeld.

Milieucommunicatie wordt gezien als een belangrijk instrument om mensen en bedrijven te

informeren over achtergronden van milieubeleid. Natuur- en milieueducatie draagt bij aan de

bewustwording van eigen handelen op het milieu.

Streefbeeld 9 Vermaatschappelijking van de zorg: naar een balans tussen

zelfredzaamheid, lokale solidariteit en professionele zorg

Het milieubeleidsplan draagt niet bij aan de realisatie van dit streefbeeld; het werpt ook geen

drempels op.

Streefbeeld 10: unieke landschappelijke en cultuurlandschappelijke kwaliteiten verder

ontwikkeld.

Het natuurbeleid zoals verwoord in het milieubeleidsplan staat borg voor behoud en

ontwikkeling van vitale bijzondere natuur in de gemeente op die plekken die daarvoor

geschikt zijn en / of zijn aangewezen op basis van Europese richtlijnen en nationale

wetgeving. Het natuurbeleid staat de realisatie van de Europese ecologische hoofdstructuur

niet in de weg.

Het natuurbeleid is op die locaties waar ruimte is voor verantwoorde economische

ontwikkeling één van de afwegingskaders naast economische en sociale belangen.

Het waterbeleid uit met name het Waterplan is ingebed in het milieubeleidsplan en wordt via

plattelandsontwikkeling en stedelijke vernieuwing op termijn gerealiseerd.

Streefbeeld 11: nieuw evenwicht in functies in het buitengebied is ontstaan met een

nieuwe toeristisch-recreatieve publiekstrekker.

Het milieubeleidsplan werpt geen onoverkomelijke bezwaren op tegen nieuwe functies in

bijvoorbeeld vrijkomende gebouwen of tegen nieuwe toeristisch-recreatieve activiteiten.

Het reguliere wettelijke milieukader van Rijk en provincie beperkt de handelingsvrijheid van

de gemeente. Indien wetgeving de mogelijkheid biedt tot vaststelling van strengere of

soepele milieunormen om economische activiteiten waaronder recreatie en toerisme te

stimuleren, vindt dit plaats in overleg met burgers, bedrijven en inwoners via inspraak en

burgerparticipatie.
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Streefbeeld 12: verkeersknelpunten zijn opgelost, mobiliteit is duurzaam,

bereikbaarheid en ontsluiting staan centraal.

In het milieubeleidsplan is aangegeven dat het huidige verkeer- en vervoersbeleid in het

mobiliteitsplan bijdraagt aan betere geleiding en ontsluiting. Verlaging van de snelheid draagt

bij aan beperking van geluidhinder en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

De verkrijgbaarheid van alternatieve en milieuvriendelijke brandstoffen wordt bevorderd.

Een schoon eigen wagenpark laat zien dat de gemeente haar eigen verantwoording kent en

neemt. Eigen medewerkers worden gestimuleerd tot een milieuverantwoordelijk

mobiliteitsgedrag via bijvoorbeeld carpoolen. Het milieubeleid is gericht op een doelmatig

gebruik van bedrijven- en industrieterreinen 0.a. uit oogpunt van parkmanagement,

energiebeheer en (her)gebruik van energie en reststromen.

Streefbeeld 13: Cradle to cradle: duurzame waterafvoer, afvalinzameling en

bodembeheer.

Dit streefbeeld is in het milieubeleidsplan ingebed via de thema's natuur, water en bodem en

afval en verrommeling. Het bodembeleidsplan, het waterplan met de rioleringsplannen, het

afvalbeleidsplan en de ambities met betrekking tot duurzaam bouwen en wonen dragen bij

aan de realisatie van dit streefbeeld.

Streefbeeld 14: kwaliteit woningenbestand is hoog en divers, aansluitend op de

markt/behoefte van inwoners, maar toch betaalbaar gebleven.

De in het milieubeleidsplan opgenomen beleidsambities met betrekking tot klimaat en energie en

duurzaam bouwen en wonen staan borg voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit

betekent 0.a. dat nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn, waar mogelijk wordt energie

geproduceerd. Gebouwen zijn levensloop bestendig en materialen zijn zoveel mogelijk herbruikbaar.

Dit blijkt onder andere uit het feit dat gebruikte materialen een duurzame milieukeur moeten hebben.

Via het ruimtelijk spoor wordt ingezet op een optimale inrichting van nieuwe plannen uit oogpunt van

duurzaamheid. Het milieubeleidsplan gaat ervan uit dat ruimtelijke ordening bijdraagt aan behoud en

ontwikkeling van een duurzaam milieu.

Streefbeeld 15: werkgelegenheid in kernen, concentraties technische en

productiebedrijven in grotere kernen.

Het milieubeleidsplan gaat ervan uit dat bedrijvigheid op basis van een goede ruimtelijke

ordening plaatsvindt op geschikte locaties.

Van oudsher gegroeide situaties die naar huidig inzicht in het kader van behoud van een

acceptabel woon- en leefklimaat en goede ruimtelijke ordening niet meer houdbaar zijn

worden opgeheven. Bedrijven- en industrieterreinen zijn uit milieuhygiënisch oogpunt

optimaal ingericht. Het milieubeleid is bedoeld om te faciliteren daar waar mogelijk en te

beperken daar waar noodzakelijk. Het milieubeleid staat lichte bedrijvigheid, ook in

vrijkomende gebouwen toe voor zover hiervan geen ontoelaatbare nadelige gevolgen

ontstaan voor burgers of andere bedrijven.

Streefbeeld 16: economische impuls door innovatieve duurzame ontwikkeling

Het energie- en klimaatbeleid in het milieubeleidsplan draagt bij aan de realisatie van dit

streven. De gemeente faciliteert economische innovatieve duurzame ontwikkeling door haar

beschikbare instrumenten, zoals planologie daarvoor optimaal in te zetten.

Streefbeeld 17: levendige en levensvatbare winkelconcentratiegebieden in de kernen

Het milieubeleid draagt niet direct bij aan de realisatie van dit streefbeeld. Indirect draagt het

mobiliteitsbeleid bij aan beperking van de overlast door mobiliteit in kernen door

snelheidsremmende maatregelen en geleiding van verkeer. Duurzaam geproduceerde

producten en vermarkting ervan worden niet door het milieubeleid beperkt. Kansen die er

liggen dienen door de ondernemers zelf te worden verzilverd.
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Streefbeeld 18: in omvang en diversiteit gegroeide dienstverlenende sector

Het milieubeleid heeft geen impact op het zorgconcept. Het staat de realisatie van dit

streefbeeld niet in de weg.

Streefbeeld 19: een kwalitatief sterke, maar duurzame agrarische sector gericht op

wereldvoedselproductie en een belangrijke lokaal/regionale functie.

Het milieubeleidplan oefent via vergunningverlening en handhaving invloed op de

duurzaamheid binnen de agrarische sector. Milieueffectrapporten, onder ander als

onderlegger voor ruimtelijke plannen, laten zien hoe de agrarische sector omgaat met het

milieu in relatie tot 0.a. maatschappelijk verantwoord ondernemen en op welke locaties dat

gebeurt. Het milieubeleidsplan onderkent de lopende en komende ontwikkelingen, 0.a.

diversificatie en intensivering en maakt voor beide situaties maatwerk mogelijk binnen harde

wettelijke kaders.

Streefbeeld 20: verbinding in kunst en cultuurhistorie van in, om en buiten de

gemeente bestaande objecten/instellingen

Het milieubeleidsplan draagt niet direct bij aan de realisatie van dit streefbeeld.

Bij grootschalige plannen of projecten waarvoor een milieu effect rapport moet worden

gemaakt krijgt cultuurhistorie aandacht in het kader van archeologische monumentenzorg die

wettelijk in het milieu effect rapport moet worden beschreven.
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