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Samenvatting
Hierbij bieden wij u de Agenda Lokaal Milieubeleid 2006 - 2010 aan. De Agenda Lokaal Milieubeleid
2006 - 2010 agendeert de belangrijkste milieuthema's op gemeentelijk gebied voor de komende jaren.
De VNG zal gemeenten ondersteunen bij de implementatie van de Agenda Lokaal Milieubeleid.
Bovendien zal de uitvoering ervan als thema in de VNG Agenda 2007 worden opgenomen.
De VNG verzoekt u de Agenda Lokaal Milieubeleid 2006 - 2010 onder de aandacht van de raadsleden
te brengen en adviseert u gebruik te maken van de Agenda om zodoende de kracht en kwaliteit van
het lokaal bestuur te verhogen.
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Geachte raad,
Het afgelopen halfjaar heeft de VNG gewerkt aan een Agenda Lokaal Milieubeleid 2006 - 2010. De
Agenda is het resultaat van een intensieve discussie met de gemeentelijke achterban. Een aantal
leden van de ambtelijke werkgroep milieu heeft de aanzet gegeven, waarna bestuurlijke toetsing met
wethouders milieu heeft plaatsgevonden. De VNG-commissie milieu heeft de Agenda in haar
vergadering van 2 maart 2006 vastgesteld en op 13 april is dit door het Algemeen Bestuur bekrachtigd.
Ruimtelijke ontwikkeling en milieubeleid zijn beide gericht op de verbetering van de kwaliteit van de
leefomgeving. Ook op lokaal niveau dienen ruimtelijke plannen en kansen voor het milieu vroegtijdig
op elkaar te worden afgestemd. De VNG roept gemeenten op om milieubeleid expliciet op de lokale
agenda te plaatsen.
De Agenda Lokaal Milieubeleid geeft aan dat gemeenten de eerst aangewezen overheid is om
samenhang en kwaliteit te leveren in ruimtelijke en milieuontwikkelingen. Gemeenten beschikken al
over diverse instrumenten om dit te doen. Voorbeelden daarvan zijn de werkwijzen Stad en Milieu en
Milieu in de Leefomgeving (MILO).
De Agenda Lokaal Milieubeleid agendeert de belangrijkste milieuthema's op gemeentelijk gebied voor
de komende jaren. De VNG zal gemeenten ondersteunen bij de implementatie van de Agenda Lokaal
Milieubeleid. Bovendien zal de uitvoering ervan als thema in de VNG Agenda 2007 worden
opgenomen.
De VNG adviseert u gebruik te maken van beide documenten om zodoende de kracht en kwaliteit van
het lokaal bestuur te verhogen.
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Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

\i t x .
mr. R.J.J.M. Pans,
voorzitter directieraad

Deze brief inclusief bijlage staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven.
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Agenda lokaal milieubeleid
2006-2010
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 wordt de lokale
agenda voor de komende vier jaar vastgesteld. Welke rol speelt het
milieubeleid in de politieke agenda? Wat doen gemeenten aan de kwaliteit van de leefomgeving? Wat is de relatie tussen milieu en het ruimtelijk beleid? Waar zijn gemeenten goed in? En hoe moeten gemeenten
door het rijk gefaciliteerd worden? Dat zijn de vragen waarop wij u in
dit manifest antwoord willen geven.
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Ruimtelijke ontwikkeling en milieubeleid zijn beide

grote kansen om de lokale leefomgevingkwaliteit

gericht op de verbetering van de kwaliteit van de

te verbeteren. Veel gemeenten zijn in het verlengde

leefomgeving en beïnvloeden elkaar. Specifieke

van het professionaliseringstraject bezig met deze

functies, zoals bijvoorbeeld natuur en wonen, vra-

verbrede professionaliseringsslag.

gen om op maat toegesneden milieucondities. Daarmee kunnen echter beperkingen worden opgelegd

Randvoorwaarden voor lokaal milieubeleid

aan ruimtelijke ontwikkelingen óf moeten hoge kos-

Circa 80% van het milieubeleid van het rijk is een

ten worden gemaakt. Een vroegtijdige afstemming

nationale vertaling van eisen die vanuit de EU

van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op

worden gesteld. Het is de taak van belangenorga-

lokaal niveau leidt ertoe dat strijdigheden voorko-

nisaties, zoals de VNG, om samen met het rijk in

men kunnen worden. Dit geldt vooral op de thema's

Brussel tot goede wetgeving voor lokale overheden

externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, water en

te komen. Op het moment dat de Europese regel-

energiebesparing. Daarnaast biedt het formuleren

geving eenmaal is doorvertaald, is dit een gegeven

van milieuambities bij de ruimtelijke ontwikkeling

waar gemeenten mee moeten werken.

ook kansen om een optimale leefkwaliteit te reali-

Uitgangspunt in de Nota Ruimte is 'decentraal wat

seren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke

kan, centraal wat moet'. De Nota Ruimte onder-

kosten. Om die samenhang en kwaliteit te realiseren

steunt gebiedsgerichte, integrale ontwikkelingen

zijn gemeenten de eerst aangewezen overheidslaag

waarin alle partijen participeren. Dit motto dient

om dat te realiseren. In deze agenda lokaal milieu-

ook van toepassing te zijn op milieubeleid.

beleid wordt aangegeven waarom gemeenten hier
goed in zijn, wat er nodig is van het rijk en hoe

Decentrale overheden wordt de ruimte voor lokale

burgers en bedrijfsleven nauw worden betrokken
kunnen worden bij het vaststellen van de lokale

keuzes en maatwerk geboden als het gaat om het
beleid gericht op het lokale leefmilieu. De Rijksover-

milieuagenda.

heid geeft in dit proces richting, ondersteunt waar
nodig en ontwikkelt interventies waar beleidstekor-

Gemeenten willen de ervaringen uit het professio-

ten ontstaan. De volksgezondheid is een belangrijk

naliseringstraject milieuhandhaving gebruiken voor

argument voor het oplossen van milieuproblemen.

horizontale verbreding. De professionalisering van

Er is nog nooit een milieuprobleem opgelost zonder

de milieuhandhaving wordt uitgebreid met de be-

dat daar een gezondheidsprobleem aan ten grond-

leidsvelden bouwen, wonen en ruimtelijke ordening.

slag lag. Het karakter van het gebied kan andere

Integraal werken binnen de VROM-terreinen biedt

eisen of/ normen rechtvaardigen en deze vervolgens

stemmingsplannen en gebiedsvisies. Lokaal kunnen

Stad en Milieu en MILO
(milieu in de leefomgeving)

verschillende normen worden gehanteerd. Dit wordt

Gemeenten kunnen MILO goed gebruiken bij de

mogelijk door deze normen met burgers en bedrij-

invulling van de Stad en Milieubenadering. Voor

ven goed te communiceren en ter goedkeuring aan

elk ruimtelijk ontwikkelingsproject wordt dan een

de raad voor te leggen. Zo worden lokale normen

(milieu)gebiedsvisie opgesteld. Centrale vraag in

geaccepteerd. Ruimtelijke ontwikkeling is ontwik-

deze gebiedsvisie is welke kwaliteit van de leefom-

kelkracht. Milieu dient hierbij aan de voorkant in

geving in een plangebied hiermee wordt bereikt

te vertalen naar milieunormen in gemeentelijke be-

de afweging te worden meegenomen. Milieuambi-

en of deze voldoende is om de gewenste functies

ties moeten geïntegreerd worden met de plannen

te realiseren. In de handreiking MILO is beschreven

en ambities van andere sectoren die ook invloed

hoe een integrale (milieu)gebiedsvisie kan worden

hebben op de leefomgeving. Projectontwikkelaars

opgesteld.

hanteren een programma van eisen, hierin dient het
milieu te worden geïntegreerd. Voor het bestuur

Hiermee worden de volgende voordelen gehaald:

moet inzichtelijk zijn in hoeverre een plan voldoet

- de milieu-inzet is duidelijk en gestructureerd.

aan de door de raad vastgelegde milieuambities. Het

- de kansen en risico's voor het plangebied worden

college moet gemotiveerd verantwoording afleggen
aan de raad waar en waarom van de oorspronkelijke
milieuambities is afgeweken.

snel duidelijk.
- de voor het plangebied geldende milieunormen
zijn in een vroeg stadium bekend.
- het ruimtelijk vertalen van milieuambities zorgt

Een schoon milieu draagt bij aan de kwaliteit van
het leven. Een schoon milieu is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van mensen en heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de leefomgeving
en de natuur. De gemeente is verantwoordelijk voor

voor een betere afstemming tussen RO en milieu.
- bewoners en omwonenden worden betrokken bij
het formuleren van de ambities, wat de communicatie vergemakkelijkt.
- er ligt een gedegen basis voor zorgvuldige afwe-

het beheer van de openbare ruimte. De gemeente

gingen en uiteindelijk voor een betere leefomge-

is dan ook de aangewezen instantie om invulling te

ving in het plangebied.

geven aan lokaal milieubeleid.
Gemeenten hebben met Stad en Milieu en MILO
Lokaal milieubeleid begint met een bestuurlijk pro-

instrumenten in handen om een gedragen lokaal

gramma voor de gemeenteraad. Dit wordt gevolgd

leef omgevingsbeleid te voeren.

door een plan voor de uitvoerende diensten. De
in een concrete aanpak. Deze bestuurlijke doel-

Milieucommunicatie naar burgers en
bedrijven

stellingen dienen te worden meegenomen in het

Verbetering van de dienstverlening naar burgers en

programma van eisen bij ruimtelijke ontwikkelings-

bedrijven is een noodzakelijke voorwaarde voor een

projecten. De kost gaat hierbij voor de baat. Immers

effectief lokaal milieubeleid. De verantwoordelijk-

in een goed onderhouden groene woonwijk:

heid voor het leefmilieu kan alleen worden waarge-

- is er minder zwerfvuil;
- is er minder kleine criminaliteit;

maakt als alle maatschappelijke partners (burgers,

bestuurlijke doelstellingen zijn in dit plan vertaald

bedrijfsleven en gemeente) bij het ontwikkelen van

-

is er een betere luchtkwaliteit;

milieubeleid gezamenlijk keuzes maken en zich

-

is er een beter microklimaat;

gezamenlijk inspannen om resultaten te bereiken.

- neemt de waarde van de woningen toe;

Milieubeleid kan niet zonder maatschappelijk

- zijn de beheerskosten lager.

draagvlak en betrokkenheid van burgers. Bij het

Verschillende (samenwerkende) gemeenten hebben

singen speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol.

ontwikkelen en toepassen van innovatieve oploseen checklist voor het stellen van milieubeleidska-

Duurzaam ondernemen is in dit kader een belangrijk

ders opgesteld voor de gemeenteraad. Deze voor-

speerpunt bij de oplossing van vraagstukken van

beelden zullen aan alle gemeenten ter beschikking

milieu en economie.

worden gesteld.

De communicatie speelt een belangrijke rol bij

zijn gemoeid moeten dan ook waargemaakt wor-

de beeldvorming van gemeentelijk milieubeleid.

den!

Gemeenten worden dan ook opgeroepen om actief
haar burgers te informeren over de betrokkenheid

Het rijk dient zich primair te richten op Europese

bij de vormgeving van het milieubeleid en de uitvoe-

regelgeving en hierbij een vertaling te maken naar

ring daarvan. Daarnaast moet de gemeente laten

de consequenties voor het decentrale niveau. De

zien welke successen er zijn bereikt. Hiervoor zijn

kaders van het milieubeleid worden op dit moment

goede communicatiemiddelen vereist. Van belang in

grotendeels vastgesteld in Europees verband.

de communicatie is om grote milieuthema's (bijvoorte maken voor de lokale situatie.

Prioriteiten lokaal milieubeleid voor de
komende jaren

Milieucommunicatie wordt daarom op een nieuwe

Verbeteren leefomgevingkwaliteit (integraal en

beeld Kyoto-afspraken) hanteerbaar en herkenbaar

leest geschoeid. Veel sterker dan voorheen zal de

locatiegericht)

communicatie bestaan uit informatie over de ach-

De afgelopen jaren is gebleken dat het nemen van

tergronden van het beleid in termen die aanspreken

sectorale maatregelen (bv. aanpak van zwerfafval

voor de burgers en aansluiten bij hun informatie-

en huishoudelijk afval, realiseren van geluidsdichte

behoefte (communicatie op wijkniveau). De onder-

gevels en onderhoud van de openbare ruimte) al-

werpen dienen aan te sluiten bij de belevenis van

leen niet voldoende is om een goede leefomgeving-

mensen die meer in brede zin denken over de kwali-

kwaliteit te realiseren of de bestaande kwaliteit te

teit van hun leefomgeving. De uitleg over het beleid

verbeteren. De ruimtelijke dynamiek in gemeenten

zal meer inzicht geven in de bereikte resultaten en

biedt kansen die nog niet altijd voldoende benut

ingaan op de inspanningen van burgers, bedrijven

worden om de milieukwaliteit te verbeteren.

en overheden die tot deze resultaten hebben geleid.

De komende jaren wordt prioriteit gegeven aan

De dilemma's waarmee de gemeente te maken heeft

het stimuleren en verbeteren van het proces binnen

worden via de milieucommunicatie kenbaar ge-

gemeenten dat milieu en ruimtelijke ordening nog

maakt. Centraal in de boodschap zal het zogenaamd

meer op elkaar afstemt. Op dit moment doen veel

praktisch idealisme - het doen van verantwoorde

gemeenten ervaringen op met integraal en klant-

keuzes zonder verlies aan comfort en vaak gekop-

gericht (burgers en bedrijven) werken. Dit leidt de

peld aan een commercieel product - staan. Dit dient

komende jaren tot een goed inzicht in aanwezige

als leidraad en als katalysator. Bovendien zullen

knelpunten in de milieuregelgeving en een mogelij-

gemeenten zelf het goede voorbeeld geven. Zoals

ke behoefte aan aanpassingen van wet- en regelge-

duurzaam inkoopbeleid van de gemeente en het

ving en nieuwe instrumenten.

vergunnen en handhaven van de eigen gemeentelijke inrichtingen.

Verbeteren dienstverlening (klantgericht en
efficiënt)

De gemeenten zullen lokale milieuambities zichtbaar maken in hun communicatie met burgers.

Gemeenten zijn aanspreekpunt voor burger en
bedrijven ten aanzien van het verlenen van milieuvergunningen en het uitvoeren van de handhaving.

Positie Rijk

De gemeente wil transparant, efficiënt en slagvaar-

Het rijk dient zich te richten op de aanpak van

dig werken waardoor ergernissen van burgers en

bronmaatregelen, op innovaties maar dient ook te

bedrijven en stagnatie van bv. bouwprocessen wordt

faciliteren bij innovaties op lokaal niveau. Lokale

voorkomen. Om te laten zien dat de gemeente een

initiatieven dienen gefaciliteerd en gestimuleerd

betrouwbare partner is voor burgers en bedrijven

worden.

zijn het afgelopen jaar door gemeenten veel inspan-

Het rijk dient een standvastig beleid te voeren als

vergunningverlening en handhaving.

het gaat om wet- en regelgeving. De spelregels voor

De komende jaren zal verder prioriteit gegeven wor-

subsidies moeten voor een lange periode worden

den aan de uitvoering van de afspraken betreffende

vastgesteld. Beleidsafspraken, waarmee subsidies

de professionalisering met als doel een verbetering

ningen verricht om te komen tot professionalisering

te realiseren van het proces en de procedures binnen

beleid in het ruimtelijk kader wordt geïntegreerd en

gemeenten op het gebied van vergunningverlening

er een financieringsstelsel dan wel een verevenings-

en handhaving. Daarnaast wordt de omgevingsver-

fonds voor waterberging komt.

gunning vormgegeven en uitgevoerd en kansen die
de nieuwe Wro gemeenten te bieden heeft inzich-

Klimaat en energie

telijke gemaakt en benut. Een belangrijk instrument

De realisatie van energiebesparing, het toepassen

richting de burgers is de een-loketfunctie voor

van innovatieve energietechnieken en het toepassen

dienstverlening vanuit een integrale aanpak.

van duurzame energiebronnen zal op gemeentelijk
niveau moeten worden gerealiseerd in afspraken

Thema's

tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en
projectontwikkelaars zowel bij nieuwbouw- als bij

Externe veiligheid

renovatieprojecten. Van het rijk worden de rand-

In het externe veiligheidsbeleid is eenduidige en

voorwaarden verwacht die gemeente de mogelijk-

krachtige normstelling nodig die strikt gehandhaafd

heden geven dit beleid invulling te geven.

wordt om de veiligheid van burgers te waarborgen,
zonder dat veiligheidscontouren de ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau onnodig beperken.

Verantwoording
De Agenda Lokaal Milieubeleid is het resultaat
van een intensieve discussie met de gemeentelijke

Geluid en luchtkwaliteit

achterban. Een aantal leden van de ambtelijke VNG-

Het beleid gericht op geluidsoverlast en gezonde

werkgroep milieu heeft de aanzet gegeven, waarna

lucht vraagt, behalve om een stevig bronbeleid van

een bestuurlijke toetsing met wethouders milieu

het rijk en minimum eisen vooral om ondersteuning

heeft plaatsgevonden. De VNG-commissie milieu-

van lokale initiatieven, wettelijke ruimte voor lokaal

beheer heeft de Agenda Lokaal Milieubeleid in haar

beleid, en impulsen voor innovatie.

vergadering van 2 maart 2006 vastgesteld.

Water

Meer informatie

Lokaal waterbeleid moet zich richten op het binnen

Meer informatie is te vinden op www.vng.nl > milieu

de gemeentegrenzen oplossen van de waterber-

en water. Voor inhoudelijke vragen over de Agenda

gingsproblematiek en het realiseren van de wa-

Lokaal Milieubeleid kunt u contact opnemen met

terkwaliteitseisen. Dit is alleen mogelijk indien dit

het VNG Informatiecentrum: 070-3738020.

