Milieubeleidsplan
In vervolg op de behandeling in oktober 2011 ligt thans voor een aangepast
Milieubeleidsplan 2012 – 2013. Dit aangepaste plan vormt ėėn van de vier onderdelen
van de oplegnotitie die gemaakt is naar aanleiding van de behandeling in oktober
2011.
Vastgesteld wordt dat met de aanpassingen tegemoet is gekomen aan de opmerkingen
uit oktober 2011, maar dat er thans wel een heel “ krakkemikkig” voorstel voorligt.
Portefeuillehouder dhr. Bax geeft aan dat ook naar zijn opvatting het voorstel van de
vorige keer geïntegreerd had moeten worden in het voorliggende voorstel. Het
voorstel moet in die zin nog worden aangepast.
Ondanks de aanpassingen in het plan, zijn er toch nog wat vragen en opmerkingen bij
het plan. Er wordt wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- bij het plan, behoort een uitvoeringsprogramma. In dit programma zijn alle
producten en projecten opgenomen. Steeds is aangegeven of ze ten laste van het
reguliere budget voor milieu of ten laste van een specifiek budget worden
gefinancierd. Is met name het reguliere budget toereikend?
Portefeuillehouder dhr. Bax geeft aan: “ wij hebben geen extra geld nodig voor dit
uitvoeringsprogramma”. De budgetten zijn dus toereikend;
- bij het taakveld natuur en landschap wordt onderscheiden het project “ Het
realiseren van een alternatief fiets- en wandelpad om de recreatiedruk op de Malpie
op te vangen” (P 5.6). Aangegeven wordt dat hier nog een studie naar zal worden
verricht.
Vanuit de commissie wordt er op gewezen dat hier in het verleden ook al studie naar
is verricht.
Tevens blijkt dat fractie H&G uitgesproken opvattingen heeft over de tracering van
een evt. pad.
Meer in zijn algemeenheid wordt er vanuit de commissie op gewezen dat
terughoudendheid met de aanleg van paden in de natuur gewenst is.
Portefeuillehouder de heer Bax geeft aan dat er nog voor de raadsvergadering “
schriftelijke duidelijkheid zal worden gegeven over de aanpak van P 5.6”.
- in het verlengde van het vorige punt, wordt gevraagd naar de stand van zaken van de
plannen voor een fietspad naar Waalre (over de oude spoorbaan).
Toegezegd wordt dat de raad schriftelijk zal worden geïnformeerd over de stand van
zaken.

