Vragen commissie Milieubeleidsplan

1. Als er bezuinigd moet worden op onderhoud van groenvoorzieningen waarom dan een
milieubeleidsplan dat geld kost voor bovenwettelijke taken?
Reactie:
Het opstellen van milieubeleid is een wens van de coalitie en een besluit van het college. Met de
reorganisatie in 2010 is milieubeleid van team BO&O naar team VTH overgegaan zonder formatie.
Alleen het bestaande en begrote budget voor milieubeleid is mee overgekomen. In formatieve zin is
er dus op milieubeleid al bezuinigd.
2. Waarom een onderzoek naar de mogelijkheid van het inzetten van poolauto’s laten
uitvoeren als dergelijke onderzoeken bij andere instanties of via internet al beschikbaar zijn?
Reactie:
Uiteraard kan vergeleken worden met andere instanties dan wel andere gemeenten, maar er zijn
altijd verschillen in aantal medewerkers, de aard van het werk en af te leggen afstanden voor
dienstreizen.
3. Dit milieubeleidsplan voorziet in het uitvoeren van bovenwettelijke taken waaronder
duurzaam bouwen. Kan er worden aangegeven wat de meerkosten zijn voor de uitvoering
van dit beleid voor wat betreft de bovenwettelijke taken?
Reactie:
Het gaat hier met name om extra activiteiten op het gebied van duurzaamheid, dus het stimuleren
van duurzaam bouwen, energiebesparende maatregelen in de openbare verlichting en duurzaam
inkopen. Het is niet op voorhand te bepalen wat de meerkosten voor de gemeente daarvoor zullen
bedragen. Uit bijv. een energiescan van de openbare verlichting of uit een programma van eisen voor
een door de gemeente te ontwikkelen nieuwbouwlocatie kan dit op een later tijdstip wel inzichtelijk
worden gemaakt.
4. Structureel is EUR 34.000,- beschikbaar, ook voor 2011, is dit in uren of in geld en is dit
bedrag in 2011 dan niet gebruikt?
Reactie:
dit bedrag is bedoeld voor budget om projecten te kunnen uitvoeren, hetgeen is weergegeven onder
projectkosten. Resterend budget kan ingezet worden voor de inhuur van externe uren voor
monitoring van het milieubeleid en het uitvoeringsprogramma. In 2011 is een deel besteed aan
onder andere het opstellen van het milieubeleidsplan door de SRE Milieudienst.

5. Hoe kan het zijn dat in dit milieubeleidsplan een relatie wordt gelegd met plannen en
projecten waarover de raad nog helemaal geen besluiten heeft genomen? Voorbeeld:
Dommelkwartier en het Omgevingsbeleidsplan?
Reactie:
Met het milieubeleidsplan wordt niet getracht te besluiten over andere plannen of projecten maar
daarop aan te sluiten op het moment dat die spelen. Bij Dommelkwartier ligt er een ruimtelijk plan
en is er bijv. voor geluid al een hogere waarde procedure gevolgd. In dit soort situaties wordt via het
milieubeleidplan de intentie geuit in dat plan aan te sluiten bij geformuleerde milieudoelstellingen,
zoals het gebruik van duurzame materialen (zoals bijv. ook in Lage Heide).
Het omgevingsbeleidsplan is overigens in mei jl. door het college vastgesteld en daarna aan uw raad
ter kennisname aangeboden. Hierin staan de uitgangspunten voor de complete vergunningverlening
en toezicht en handhaving, gebaseerd op ingeschatte risico’s. Het plan is van de website te
downloaden en opvraagbaar bij de griffie.
6. Is het de doelstelling dat bij ruimtelijke plannen duurzaam bouwen verplicht wordt gesteld
en zo ja, wat zijn dan de meerkosten voor de huiseigenaar?
Reactie:
Het is niet de bedoeling om duurzaam bouwen verplicht te stellen, echter in de randvoorwaarden
voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing/gebiedsvisie worden dan aan een
projectontwikkelaar de gemeentelijke uitgangspunten meegegeven op basis waarvan een plan of
project ontwikkeld wordt. De meerkosten zijn dan voor de ontwikkelaar die deze al dan niet
gedeeltelijk zal doorberekenen aan de kopers. De kosten voor extra maatregelen zoals zijn vooraf
moeilijk te bepalen en hangen af van de soort voorzieningen (zonnepanelen, warmtepompen,
zongericht verkavelen, de aanleg van een warmtedistributienet, duurzaam materiaalgebruik). Voor
Lage Heide is destijds een energievisie opgesteld waarin indicatief een bedrag van 5.000,- per woning
werd genoemd, maar e.e.a. afhankelijk van de te treffen voorzieningen.
7. Wat betreft de financiering van het milieubeleidsplan staat op p. 1 structureel budget en
projectbudget. Is dit projectbudget dan ook structureel?
Reactie:
Ja, het geraamde budget voor projecten is een onderdeel van de beschikbare 34.000 euro als totaal.
In de meerjarenbegroting is tot 2014 een bedrag van 34.000 euro opgenomen voor milieubeleid. Met
dit beleid wordt deze post dus gedeeltelijk gelabelled aan milieuprojecten. Zie verder reactie 4.
8. Stelt de raad het uitvoeringsprogramma vast of het college?
Reactie:
Het college bereid het milieubeleidsplan voor, de raad stelt vast. Afhankelijk van het besluit van de
raad voert het college de beleidsuitgangspunten aan de hand van het uitvoeringsprogramma.

9. Er worden in het beleidsplan ISV-gelden genoemd. Zijn er die voor Valkenswaard en wat is de
stand van zaken?
Reactie:
Er zijn ISV-gelden beschikbaar voor Valkenswaard op verschillende terreinen. Het is niet de bedoeling
om via het milieubeleidsplan of uitvoeringsprogramma de stand van zaken van deze budgetten weer
te geven. Gepoogd is aan te geven dat bij bepaalde projecten, zoals de Sanering van de A-lijst
woningen, ISV-budget kan worden aangesproken. Met andere woorden er is geen aanvullend budget
nodig om die taak dan uit te voeren.
10. In het uitvoeringsprogramma staan achter sommige projecten bedragen, achter andere p.m.
posten en achter weer andere streepjes. Wat is daarvan de bedoeling?
Reactie:
Zoals in de inleiding bij het uitvoeringsprogramma is aangegeven is alleen budget genoemd bij een
bepaald project of bepaalde activiteit als daarvoor via dit milieubeleidsplan extra budget voor nodig
is (uit de reeds beschikbare 34.000,- per jaar welteverstaan). De p.m. posten zijn verduidelijkt in
bijgevoegd aangepast schema. De streepjes (de lege posten) houden in dat daarvoor via regulier
budget van een ander team of project (bijvoorbeeld onderhoudsbudget team BOR of projectbudget
Lage Heide) budget aanwezig is. Hoeveel daarvan dan vervolgens beschikbaar is voor de
milieucomponent is op dit moment niet aan te geven.
11. Het plan is erg ambitieus en lijkt meer op een verzameling van taken dan op een plan. Kan dit
plan met het genoemde budget wel worden uitgevoerd?
Reactie:
Het betreft inderdaad een groot aantal taakstellingen. Maar vele taakstellingen zitten verweven in
reguliere werkzaamheden bij bijv. team VTH. Als voorbeeld wordt gegeven aandacht besteden aan
energiebesparing tijdens milieucontroles bij bedrijven. Deze activiteit wordt verricht binnen
aanwezige formatie binnen VTH. Hetzelfde geldt voor aandacht besteden aan duurzaam inkopen bij
aanbestedingen. Team centrale inkoop houdt daarmee bij aanbestedingen rekening door dit mee te
geven in een offerteaanvragen en aanbestedingen. Dit geschiedt binnen reguliere uren.
De totstandkoming van dit plan is overigens van tevoren met betrokken medewerkers en alle
teammanagers besproken.
Met het aanwezige budget en beschikbare uren binnen VTH achten wij dat de uitvoering van dit
milieubeleidsplan kan plaatsvinden. De coördinatie geschiedt binnen VTH en de verantwoording via
het milieujaarverslag dat jaarlijks rond april/mei aan de raad wordt aangeboden ter kennisname.

12. Het meten van geluid bij evenementen is in dit plan genoemd maar de raad moet nog
besluiten over het evenementenbeleid.
Reactie:
Het meten van geluid is een reguliere toezichthoudende taak die is opgenomen in het
omgevingsbeleidsplan. Bovendien wordt tegemoet gekomen aan de wensen uit het
coalitieprogramma. Het is niet de bedoeling via dit milieubeleidsplan een ander kader te gaan
scheppen voor geluiddragende evenementen.
13. Ik zie wel wat over geluidmeten bij evenementen maar niet bij de horeca?
Reactie:
Op p. 20 van het milieubeleidsplan staat dat HOLA-metingen zullen plaatsvinden, deze zijn inmiddels
in gang gezet.
14. Het ontbreekt aan kwantitatieve doelen
Reactie:
Qua besparingsdoelstellingen is er een percentage genoemd, maar voor de rest is de uitvoering van
dit beleidsplan niet zozeer in kwantiteit maar vooral in kwaliteit te meten. In het milieujaarverslag
wordt per taak wel aangegeven hoeveel en welke activiteiten er per taakonderdeel zijn uitgevoerd.
15. Welke keuze moet de raad nu maken t.a.v. het op pagina 23 genoemde ambitieniveau voor
klimaatbeleid?
Reactie:
Er kan gekozen worden om alleen het minimale te doen zoals is aangegeven op pagina 23. Dit houdt
in het hanteren van de verplichte EPC-norm (Energie prestatie coëfficiënt) bij woningbouw en
handhaven van energiebesparing via de milieuwetgeving.
Maar rekening houdend met het landelijk milieubeleid zou meer gedaan moeten worden. Dit
meerdere wordt tot uitdrukking gebracht in een aanvullend pakket maatregelen, zoals bijv. het
toepassen van LED-verlichting in de openbare verlichting in plan Lage Heide. Hoeveel meer dat dan is
ten opzichte van de minimale (wettelijke) ambitie is vooraf niet aan te geven. In die zin is dat dus
moeilijk kwantificeerbaar.

16. Waarom is er in dit beleidsplan niets gezegd over schaliegas en ondergrondse opslag van
radioactief afval?
Reactie:
Het milieubeleidsplan is vooral bedoeld voor activiteiten die door de gemeente uitgevoerd kunnen
worden om de doelstellingen te behalen. Dus waar de gemeente vanwege haar rol als bevoegd gezag
en als planontwikkelaar een rol heeft. Bij dergelijke landelijke ontwikkelingen kan de gemeente
uiteraard wel haar zorg uiten en via regionale verbanden haar invloed uitoefenen, maar dit staat los
van het milieubeleidsplan. Uiteraard worden dergelijke ontwikkelingen wel op de voet gevolgd.
Wel wordt getracht bij de actualisatie van bestemmingsplannen de verbodsmogelijkheden voor
boren naar schaliegas te onderzoeken. In het uitvoeringsprogramma staat een bedrag van slechts
10.000 euro opgenomen voor het opstellen van een afvalbeleidsplan. Is dit niet wat te goedkoop
geraamd?
Reactie:
Voor dit plan zijn offertes opgevraagd en de SRE Milieudienst is in staat dit plan voor een bedrag van
ca. 10.000 euro uit te voeren.
17. In het uitvoeringsprogramma staat dat er een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld in
samenwerking met de A2-gemeenten, waarom is dat?
De bodemkwaliteitskaart dient geactualiseerd te worden en dit is mogelijk in A2-verband
kostentechnisch interessanter. Zonder daarmee aan te geven dat er op dit vlak inhoudelijk wordt
samengewerkt overigens.
18. Ik mis de aansluiting van alle taakstellingen en de benodigde budgetten met de begroting.
Kunnen al deze doelen worden gerealiseerd met “slechts” 34.000 euro?
Reactie:
Niet voor alle genoemde taken en activiteiten is budget nodig. Vele activiteiten kunnen worden
uitgevoerd binnen bestaande formatie of binnen budget van een ander team of project (zie ook
reactie 4 en 6.
Het gaat om bestaand, structureel aanwezig budget voor milieubeleid tot en met 2013.
Een deel van dit budget wordt dus middels het uitvoeringsprogramma ingezet voor de uitvoering van
bepaalde projecten waaronder het opstellen van een afvalbeleidsplan en bijv. natuur- en
milieueducatie. Resterend budget kan worden ingezet om de uitvoering van het beleid te monitoren
nu er formatief daarvoor binnen team VTH geen uren zijn.

19. Hoe vindt de verantwoording c.q. evaluatie plaats van milieubeleid en hoe is dit gedaan bij
het vorige milieubeleidsplan 2006-2010?
Reactie:
Dit vindt jaarlijks plaats via het (wettelijk verplichte) milieujaarverslag dat rond april/mei aan de raad
ter kennisname wordt aangeboden. In 2008 is bovendien tevens een samenvatting gegeven van de
jaren 2003-2007.
Op pagina 17 gaat het over luchtkwaliteit. Kan er worden aangegeven op welke punten die in
Valkenswaard niet voldoet en waar en wanneer er wordt gemeten? Hoe vindt monitoring plaats?
Reactie:
In het in 2009 vastgestelde Luchtkwaliteitsplan Valkenswaard-Waalre 2009-2014 zijn de knelpunten
opgenomen, voor Valkenswaard is dat de Eindhovenseweg/N69. Voor deze knelpunten zijn de
concentraties stikstofdioxide en fijn stof berekend. In het plan zijn vervolgens maatregelen genoemd
die ervoor moeten zorgen dat Valkenswaard voor 1 januari 2015 voldoet aan de door de EU gestelde
normen. Er vinden dus geen metingen plaats, maar berekeningen volgens een wettelijk vastgesteld
protocol. Monitoring vindt plaats via een monitoringstool van het ministerie, maar dit is eigenlijk
alleen de monitoring van de uitvoering van de maatregelen. De belangrijkste maatregelen voor
Valkenswaard zijn de aanleg van de Lage Heideweg en de reconstructie van de Europalaan. Maar ook
bijv. de aanleg van fietspaden, de verhoging van bushaltes en communicatie over luchtkwaliteit zijn
verbeteringsmaatregelen. Voor het totaalpakket aan maatregelen is bovendien subsidie beschikbaar
vanuit de provincie via het Brabants Samenwerkingsprogramma Lucht (BSL).
20. Bij het hoofdstuk geluid staat dat de A-lijst woningen gesaneerd worden. Waarom moet dit
12 jaar duren voordat er nu wat gaat gebeuren?
Reactie:
In 2003 is de eerste tranche van de investeringsregeling stedelijke vernieuwing (ISV) voor geluid
opengesteld. Doel van de regeling is het saneren van de geluidsoverlast bij de zogeheten A-lijst
woningen. De A-lijst bestaat uit woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidsbelasting hebben.
Valkenswaard staat redelijk hoog op de regionale prioriteitenlijst voor de sanering van de Awoningen. Er is tot nu nog niet begonnen met de sanering van de A-woningen aan de
Eindhovenseweg, omdat er een relatie ligt met de reconstructie van de Europalaan. Echter in
september jl. is door het SRE gestart met inventarisatie van een gedeelte van de woningen aan de
Eindhovenseweg (met als uitgangspunt dat de Europalaan wordt gereconstrueerd), de Bergstraat en
de Westerhovenseweg.

21. Bij het hoofdstuk afval staat dat overwogen wordt de inzameling van oud-papier op een
andere manier te gaan regelen (niet meer via verenigingen), maar dat het niet de bedoeling
is de verenigingen buiten spel te zetten. Wat moet dit betekenen?
Reactie:
Een alternatieve inzameling van oud-papier wordt onderzocht in het afvalbeleidsplan dat nog moet
worden opgesteld. Of dit in de toekomst niet meer door verenigingen zal geschieden is dus nog
geenszins bepaald. Met de zinsnede dat het niet de bedoeling is om verenigingen buiten spel te
zetten wordt bedoeld dat ALS zou blijken dat de oud-papier inzameling op een andere wijze zou gaan
geschieden, er voor de verenigingen dan een alternatieve inzameling gezocht kan worden, bijv.
kleding. Maar deze opties worden dus uitgewerkt in een afvalbeleidsplan.

