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1 INLEIDING 

De Milieudienst West-Holland heeft een Milieubeleidsplan 2003-2010. Dit is destijds opgesteld samen met de 

toenmalig aangesloten gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Warmond. Warmond is later samengevoegd 

met Sassenheim en Voorhout tot de gemeente Teylingen. Ook later aangesloten gemeenten onderschrijven in 

principe de uitgangspunten van dit Milieubeleidsplan 2003-2010. 

 

Het proces naar een nieuw Milieubeleidsplan 2010-2014 bestaat uit verschillende procesblokken die onderverdeeld 

zijn in processtappen. Deze zijn voorzien deels voor en deels na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. 

De exacte invulling van de processtappen is nog niet definitief bepaald. Als eerste stap in dit proces is een interne 

evaluatie uitgevoerd. Hiervoor zijn interviews gehouden met themaspecialisten en de accountmanagers. De 

resultaten van deze eerste stap zijn beschreven in de bijlage. Voor u ligt de samenvatting daarvan. 

 

Het huidige Milieubeleidsplan 2003-2010 is op hoofdlijnen nog steeds actueel. De lange termijn visie (wensbeelden) 

is niet wezenlijk veranderd. De doelstellingen 2010 en de bijbehorende acties zijn eerder in 2007 met de 

Milieuagenda 2010 tussentijds geëvalueerd.  

 

Voor u ligt versie 2 van de bestuurlijke samenvatting. De eerste versie is besproken in de vergadering van het 

Dagelijks Bestuur op 8 februari 2010. De wijzigingen ten opzichte van versie 1 zijn in de vergadering aangekondigd 

en toegelicht. 

 

De opbouw en het gebruik van smiley’s in deze evaluatie is gebaseerd op de Milieuagenda 2010.



       
 

       

 

 

 3 maart 2010 

 - 2 - 

 

2 EVALUATIE 2003-20101 

Van de ambities uit de Top-5  van de Milieuagenda is veel gerealiseerd. De meeste kernpunten zijn nog actueel. 

Wel is het een overweging om voor de komende periode “nieuwe thema’s” te verwerken in een vernieuwde top 5. 

 

“Bedrijven” 
 

☺☺☺☺ Bedrijven 

 

☺ 
De primaire taak richting bedrijven is vergunningverlening en handhaving. Voor de langer deelnemende gemeenten 

zijn de vergunningdossiers en de mate van handhaving conform ambitie op orde. De achterstanden uit het verleden 

zijn weggewerkt. Voor de nieuw aangesloten gemeenten is veel inspanning nodig (geweest) om op een gelijk 

niveau te komen. 

 

☺ 
De handhaving is goed georganiseerd. Het handhavingsprogramma van de Milieudienst wordt in 2010 herzien.  

 

☺ 
In de gebruikte standaardvergunning zijn lucht en geluid vaste onderdelen waarbij wordt verwezen naar het 

onderliggende beleid.  

 

☺ 
In de afgelopen Milieubeleidsplanperiode is de “verruimde reikwijdte” wettelijk steeds verder versmald. Momenteel 

is daar vrijwel alleen nog energiebesparing van over. De afdwingbaarheid daarvan is juridisch zeer beperkt. 

Gestimuleerd door de uitvoering van het Klimaatprogramma, zijn diverse successen geboekt. Hierbij is ook gebruik 

gemaakt van convenanten als instrument om energieambities te realiseren in specifieke branches. 

 

☺ 
De voorbereiding voor het van kracht worden van de omgevingsvergunning (Wabo) is samen met de gemeenten in 

gang gezet. Veel gemeenten zijn bezig met de ontwikkeling van 1 loket. In de meeste gevallen zal de Milieudienst 

als back-office fungeren.  

 

� 
Ondanks initiatieven is de integrale handhaving niet goed van de grond gekomen. Dit is een prioriteit voor 2010 en 

mede door de inwerkingtreding van de Wabo zal dit een nieuwe impuls krijgen. 

 

� 
Het ontwikkelen van een duurzaamheidsladder zoals genoemd in de Milieuagenda is geen ambitie geweest. Dat is 

in het jaarverslag 2006 vermeld en in de DB- en AB -vergadering medio 2007 vastgesteld
2
.  

                                            
1
 Deze evaluatie is het resultaat van een 12-tal interviews binnen de Milieudienst West-Holland. De thema’s uit het 

Milieubeleidsplan waarvoor de taakstelling voornamelijk bij andere partijen ligt zijn daardoor vooralsnog niet beschouwd (bv: 

Verkeer, Water en Duurzame recreatie). 
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”Prettig gezond en veilig” 
 

☺☺☺☺ Communicatie    

Vooral de websites van de Milieudienst (www.mdwh.nl) en het 

klimaatprogramma zijn belangrijke resultaten. De kaartviewer Mijn 

Leefomgeving op de website geeft inwoners en ambtenaren via een interactieve 

kaart inzicht in wat er voor de verschillende milieuonderwerpen speelt op 

specifieke locaties. Overige integrale en themagerichte communicatie is in 

voldoende mate verzorgd en blijft ook voor de toekomst erg belangrijk. 

☺☺☺☺ Gebiedsafhankelijk milieubeleid    

Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot en succesvolle koerswijziging naar 

gebiedsgericht beleid. Het benutten van kansen die herstructurering en locatie- 

en gebiedsontwikkelingen bieden. Vanuit de 3P’s (people, planet profit), minder 

theoretisch, meer flexibel en met meer samenwerking met de markt. Dit komt 

onder meer tot uiting in het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (zie 

“Duurzame inrichting”) 

���� Lucht 

☺ Met het van kracht worden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) en de uitvoering van de regionale actieprogramma’s 

luchtkwaliteit zijn belangrijke stappen gezet naar het in de gehele regio op alle 

locaties voldoen aan de normen uit het besluit luchtkwaliteit. De grootste opgave 

ligt in Leiden. Daar zijn al belangrijke successen geboekt zoals de milieuzone 

voor vrachtwagens en schone gemeentelijke voertuigen.  

� Van de ambitie om de luchtkwaliteit actief verder te verbeteren dan de 

normen is de afgelopen periode weinig gerealiseerd. 

���� Geluid 

☺ De geluidsbelasting van vrijwel alle woningen ligt onder het beoogde niveau.  

� De gevelsanering van de A-lijst loopt in Leiden nog achter op schema.  

� De regionale ambitie voor een lagere maximale ontheffingswaarde in relatie 

tot grenswaarden voor geluid wordt moeilijk gerealiseerd doordat de steden-

bouwkundigen en projectleiders vaak uitgaan van de maximale grenswaarden. 

☺☺☺☺ Geur  

     ☺ Er is in 2004 geurbeleid vastgesteld door de Milieudienst. Geurbeleid is ook 

onderdeel van het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw. 

☺☺☺☺ Externe veiligheid 

☺ De doelstellingen zijn vrijwel allemaal gerealiseerd.  

� Er zijn echter nog wel (ongewenste) LPG-stations in de bebouwde kom van 

enkele gemeenten.  

 

                                                                                                                                                                                         
2
 In het jaarverslag 2006 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 12 april 2007 en door het Algemeen Bestuur op 21 juni 2007 
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“Duurzame inrichting” 
 

☺☺☺☺ Ordening en inrichting (inclusief Duurzame bedrijventerreinen) 

Er zijn goede resultaten behaald.  

☺ Het in de meeste gemeenten vaststellen van het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS), 

☺ en de DuBo
+
-richtlijn en het door alle gemeenten vastgestelde Klimaatprogramma zijn goede voorbeelden.  

 

Het uitvoeren van het RBDS en het volgen van de DuBo+-richtlijn blijven echter belangrijke opgaven voor de 

toekomst. Voor het RBDS geldt dat dit een belangrijk instrument is om het milieubeleid in de volle breedte uit te 

voeren bij locatieontwikkelingen. Duurzaamheid moet dan wel vanaf het allervroegste moment onderdeel zijn van 

het planproces. Gemeenten zullen zich blijvend hard moeten maken voor de realisatie van de ambities uit het 

RBDS.  

☺ De eerste resultaten van het RBDS zijn in 2009 en 2010 al zichtbaar.  

� In de praktijk blijkt echter ook dat het realiseren van de ambities om te streven naar een optimale milieukwaliteit  

       ook in nieuwe situaties vaak moeizaam is. 

 

Met het van kracht worden van de nieuwe Wro is er het nodige veranderd. Vooral ten behoeve van het nieuwe 

Milieubeleidsplan is het van belang dat er meer sturing wordt gegeven aan de mogelijkheden die structuurvisies 

(provinciaal, regionaal en vooral gemeentelijk) bieden. 

 

☺☺☺☺ Bodem 

Voor “Bodem” geldt dat de het saneringsbeleid landelijk is bijgesteld. De saneringsopgave die resteert, de 

zogenoemde spoedeisende gevallen, is grotendeels in beeld. Handhaving blijft een aandachtspunt. De ondergrond 

(en gebiedsgericht grondwaterbeheer) komt steeds meer in beeld als aandachtspunt ook in relatie tot 

gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld Warmte Koude Opslag). 

 

���� Biodiversiteit / Ecologie 

Deze thema’s zijn vrijwel niet genoemd in het huidige Milieubeleidsplan. In deze evaluatie zijn ze wel duidelijk naar 

voren gekomen als een belangrijke regionale aandachtspunten. In de afgelopen periode zijn diverse initiatieven 

ontstaan waaronder een pilot biodiversiteit in Leiden met medewerking van de Milieudienst. 
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“Duurzame wereld” 
 

☺☺☺☺ Klimaat 

Voor het thema “Klimaat” geldt dat er een succesvolle regionale samenwerking van 15 gemeenten in één “Plan van 

aanpak Klimaatpogramma 2008-2012” is gerealiseerd. Gevolgd een succesvolle vaststelling medio 2008 door alle 

gemeentebesturen. Vanaf 2008 is de uitvoering gestart van het programma dat bestaat uit bijna 20 deelprojecten. 

De eerste resultaten zijn voor iedereen zichtbaar op de door de Milieudienst gecreëerde website 

www.energievoordetoekomst.nl. 

 

☺☺☺☺ Duurzaam bouwen 

Als de gemeente opdrachtgever is voor een bouwproject dan geldt de Regionale Duurzaam Bouwen Plus Richtlijn 

(DuBo+). Deze richtlijn gaat verder dan de wet vereist en levert een onbetwist milieuvoordeel op. Het resultaat 

wordt in school-cijfers van 1 tot 10 uitgedrukt. Een score van 8.0 is de maatlat. Voor woningbouwcorporaties, 

projectontwikkelaars, architecten en aannemers zijn de richtlijnen voor duurzaam bouwen niet verplicht. De 

gemeenten stimuleren deze partijen wel om aan de richtlijnen te voldoen. 

 

���� Gemeenten geven het goede voorbeeld 

 

Voor “Gemeenten geven het goede voorbeeld” geldt dat dit geen specifiek onderdeel is geweest van de evaluatie. 

Duidelijk is wel dat er vorderingen zijn gemaakt bij het duurzaam inkopen, vooral vanuit het Klimaatprogramma en 

daardoor vooralsnog vooral gericht op energieaspecten. In 2007 is vastgesteld dat de Milieuzorg bij de Milieudienst 

op orde is maar bij veel gemeenten nog aandacht behoeft. 

 

☺☺☺☺ Duurzaam consumeren door inwoners 

In de afgelopen periode zijn er vanuit de Milieudienst veel activiteiten ontplooid ter bevordering van duurzame 

voedingsproducten. De Milieudienst heeft daar ook een speciale website voor:  

www.waarkoopjegroeneproducten.nl. 
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3 RICHTING EEN NIEUW MILIEUBELEIDSPLAN: THEMA’S EN 
AANDACHTSPUNTEN 

Algemeen 

De komende periode krijgen de gemeenten te maken met bezuinigingen. Dat zal een rol gaan spelen bij het proces 

naar een nieuw Milieubeleidsplan. Door nauw aan te sluiten bij het recente Klimaatprogramma en het RBDS en 

vooral in te zetten op zoeken naar slimme verbinding met en verbreding naar andere milieuthema’s, kan voldoende 

draagvlak worden gecreëerd voor een realistisch en actueel milieubeleidsplan met daarbij een betaalbaar 

uitvoeringsprogramma. 

 

In de regio zijn nog enkele gemeenten niet aangesloten bij de Milieudienst. Het is niet uit te sluiten dat deze wel 

willen participeren in het Milieubeleidsplan. In het proces naar een nieuw Milieubeleidsplan is het goed om daarmee 

rekening te houden. 

 

Veel gemeenten hebben de wens voor een bepaalde mate van maatwerk in het nieuwe Milieubeleidsplan. Op welke 

manier het beste aan deze wens tegemoet kan worden gekomen is nog niet bepaald. Duidelijk is wel dat 

herkenbaarheid één van de allerbelangrijkste aspecten in dit kader is. 

 

De top 5 uit de Milieuagenda is wellicht voor een groot deel nog actueel. Wel is het een overweging om “nieuwe 

thema’s”  te verwerken in de een nieuwe top 5: denk aan biodiversiteit of klimaatadaptatie. 

 

De hoofdlijnen van het Milieubeleidsplan 2003-2010 kunnen gehandhaafd blijven voor de volgende termijn. Er zijn 

echter wel ontwikkelingen die aandacht vragen in het nieuwe plan, zoals: 

 

Borging uitvoering van het nieuwe Milieubeleidsplan 

Bij de gemeenten kan verbetering in de uitvoering worden gerealiseerd door borging van de doelstellingen in de 

jaarlijkse afdelingsplannen. Een rol hierin voor de accountmanagers van de Milieudienst ligt voor de hand, maar is 

vooralsnog geen vast onderdeel van hun takenpakket. 

Een apart uitvoeringsplan per gemeente kan een belangrijk hulpmiddel zijn. Eventueel in de vorm van een apart 

boekje met herkenbare plaatjes en projecten. De reëel gestelde doelen moeten SMART geformuleerd zijn. Verder 

kan er per gemeente gerapporteerd worden in het milieujaarverslag van de Milieudienst. Voor het jaarverslag is 

namelijk veel aandacht, ook vanuit de gemeenteraden. 

De relatie tussen Milieubeleidsplan en de programma- en productenbegroting van de Milieudienst is belangrijk en 

ontbreekt nu vaak. In het nieuwe milieubeleidsplan zou e.e.a. kunnen worden opgenomen. 

 

Uitvoeringsdiensten 

Door het Rijk wordt landelijk ingezet op het oprichten van Regionale uitvoeringsorganisaties. Deze RUD’s moeten 

delen van de milieutaken (vnl. vergunningverlening en toezicht & handhaving) van zowel de gemeenten als de 

provincies gaan uitvoeren. De Provincie Zuid-Holland gaat hierin verder en wil meer milieutaken naar de RUD’s 

overdragen. Het is de bedoeling dat de Milieudienst deze RUD-taak in onze regio zal gaan uitvoeren. Deze 

ontwikkelingen zullen een rol gaan spelen bij de opstelling van het nieuwe Milieubeleidsplan. 

 

Bedrijven 

Voorop staan de primaire taken: vergunningverlening en handhaving. V.w.b. handhaving is de ambitie om daar heel 

goed in te zijn. Daarom wordt er ook een nieuw Handhavingsprogramma opgesteld. Samen met het op orde 

houden van de vergunningen is dat al een uitdagende ambitie. De energieambitie (Klimaatprogramma) richt zich 

vervolgens vooral op de doelgroep bedrijven die vanuit de Wet Milieubeheer op orde zijn. Daar kan een extra stap 

genomen worden, eventueel ook met behulp van convenanten.  
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De komst van de omgevingsvergunning en de uitvoeringsdiensten zijn belangrijke ontwikkelingen in de nabije 

toekomst. 

 

Leefomgeving: Lucht, geluid geur en externe veiligheid 

De actieprogramma’s luchtkwaliteit blijven aandacht vragen, mede gezien vanuit de verplichtingen die het NSL met 

zich meebrengt. Voor luchtkwaliteit geldt de komende Milieubeleidsplanperiode ook dat geanticipeerd moet worden 

op de normen voor PM2,5 die voor het eerst in 2015 van kracht worden. Luchtkwaliteit blijft een belangrijk 

aandachtspunt voor de toekomst mede gezien de verwachte toename van verkeer. 

 

Voor geluid geldt dat er door autonome groei er blijvend aandacht nodig is in het nieuwe Milieubeleidsplan. 

Specifiek kan daarbij nog worden genoemd: de voortgang van de gevelsaneringen en de deelname van de regio in 

het CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol). De “Hogere grenswaarde procedure” ambitie 

wordt nu vaak niet gehaald. Dat komt vaak ook door de belangenafweging binnen het project: opbrengsten ten 

opzichte van gezondheid). Dit is een punt van aandacht voor de komende periode. Ook de geluidszonering van 

industrielawaai is een aandachtspunt. In de beoogde Crisis- en herstelwet (CHW) is een voorstel opgenomen om 

de Wet geluidhinder te wijzigen. Indien de wijziging doorgang vindt betekent dat een grotere opgave voor de 

Milieudienst voor de uitvoering van zonebeheer. Ten slotte wordt gewezen op het gevaar van verdergaande 

geluidsbelasting in de toekomst als gevolg van de verwachte groei van het verkeer. 

 

Voor externe veiligheid (EV) geldt dat het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2011-2014 input moet worden van het 

nieuwe Milieubeleidsplan. Verder is afstemming met de provinciale structuurvisie nodig waarin gebieden met 

geclusterde EV-bedrijvigheid worden aangewezen. 

 

Communicatie 

Blijvend aandachtspunt, wellicht ook specifiek voor de Top 5, zoals dat nu ook het geval is in de Milieuagenda. 

 

Duurzame inrichting 

Borging van duurzaamheid in projecten: uitgangspunt is het bestaande beleid en het Klimaatprogramma. Betere 

borging is een belangrijk aandachtspunt. Dat kan in structuurvisies, bestemmingsplannen, exploitatie-

overeenkomsten en andere ruimtelijke instrumenten die bij ordening en inrichting worden gebruikt. De uiteindelijke 

Inspanning voor realisatie van de duurzaamheidambities wordt vooral op bestemmingsplanniveau gepleegd 

(veelpartijen aan tafel: afspraken en wensen vastleggen). Dit vraagt regie op lokaal niveau om te zorgen voor meer 

integraal beleid en integrale uitvoering van beleid. Bovendien dienen duurzaamheiddeskundigen (liefst een vaste 

projectbegeleider) per project bij het hele ontwikkelingsproces betrokken zijn om de realisatie van de gewenste 

ambitie te borgen in het project. 

 

Het is gewenst om meer gebruik te gaan maken van prestatie-instrumenten bij de uitvoering van beleid. In dat kader 

is nader onderzoek wenselijk naar de koppeling van het RBDS met DPL. Op gebouwniveau geldt iets soortgelijks 

voor de uitvoering van de DuBo
+
-Richtlijn en het prestatie instrument GPR-gebouw. 

 

Ook is het gewenst om gemeenten zich te laten committeren aan het eigen beleid. In plaats dat de Milieudienst de 

eisen steeds in plannen moet inbrengen. De regiefunctie zoals hierboven genoemd zou bij voorkeur op stafniveau 

moeten liggen. Ook is het raadzaam alle werkprocessen van de gemeente (zowel beleid als uitvoering en eigen 

bedrijfsvoering) beter af te stemmen op de 3P-gedachte. 

 

Verder is voorgesteld om een extra impuls te geven aan het initiatief uit het Klimaatprogramma: de themawerkgroep 

Duurzaamheid en structuurvisie.  
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Klimaat: mitigatie én adaptatie 

Vooralsnog is er in de regio nog beperkte aandacht geweest voor klimaatadaptatie. Naar verwachting zal onze regio 

de gevolgen van klimaatverandering in toenemende mate gaan ondervinden. Het is daarom belangrijk om 

maatregelen te treffen om die gevolgen te beperken.  

Het klimaatbeleid moet na 2012 voortgezet worden, daarom zal er in 2011 een aanvang moeten zijn gemaakt met 

het opstellen van een nieuw Plan van aanpak Klimaatprogramma voor de periode na 2012. Daarbij zou de 

koppeling met klimaatadaptatie kunnen worden gelegd. 

 

Duurzame mobiliteit zou in het nieuwe Milieubeleidsplan prominent als thema moeten terugkomen (ook voor het 

thema Verkeer). Meer aandacht voor scholen waar nog veel te winnen is op het gebied van energiebesparing in 

combinatie met een beter binnenklimaat. Voor het aspect Warmte Koude opslag is extra aandacht nodig. Het gaat 

daarbij om coördinatie en stimuleren van gezamenlijke systemen. Deels is dat al voorzien vanuit RO (aandacht voor 

de ondergrond) Ook bij de afdeling Bodem is hier toenemende aandacht voor. WKO vraagt daarom specifieke 

aandacht in het nieuwe Milieubeleidsplan. Een regionale energievisie die de grootschalige kansen voor duurzame 

energieopwekking kan een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige gebiedsontwikkelingen. 

 

Biodiversiteit 

Het jaar 2010 is daarom door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. Er 

zijn steeds meer geluiden te horen die vragen om specifieke aandacht voor dit thema in het nieuwe 

Milieubeleidsplan. 

 

Duurzaam inkopen 

De “gemeente als marktsturende opdrachtgever” staat al vanaf 2007 in de top 5 van de Milieuagenda. Vanuit het 

Klimaatprogramma is duurzaam inkopen vooral in de zin van duurzame energie en energie besparen al een 

speerpunt. Duurzaam inkopen kan echter veel verder gaan en kan zo de realisatie van de ambities uit het 

toekomstige Milieubeleidsplan verder stimuleren. Het licht voor de hand om dit thema breder te trekken dan alleen 

CO2-reductie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: “Bijlage bij de bestuurlijke samenvatting” Milieubeleidsplan 2010-2014, blok 1 interne inventarisatie 

(Werkdocument met de uitwerking van 12 interviews afgenomen binnen de Milieudienst West-

Holland) 


