Milieuverslag 2016
Bij de vaststelling van het Milieubeleidsplan 2016-2019 is afgesproken om jaarlijks een milieuverslag op te stellen en aan de raad toe te sturen.
In onderstaande tabel staat de stand van zaken weergegeven van de activiteiten uit het Milieuprogramma 2016-2019.
Activiteit
Bebouwde
omgeving

Inhoud/doel

Looptijd

Trekker

Partners

Voortgang

1

Slimmer organiseren
taken VTH

Zichtbaarheid toezicht
vergroten, kosten neerleggen
bij veroorzaker, participatieve
klachtenafhandeling,
wijziging systematiek
vergunningverlening
kader: omgevingsbeleidsplan

2016

KCO

communicatie

2

Gebiedsontwikkeling
Natuurpoort De
Malpie

2016-2019

RBP

communicatie

3

Groen centrum

Ecologische en economische
kwaliteit van het gebied
inclusief infrastructuur
verbeteren
kader: LOP 2011-2020
Groen voor beleving én als
absorptiemiddel voor
vervuiling, geluid en city heat
kader: masterplan centrum

Controles zijn ingepland en uitgevoerd op basis
van de risico's van de bedrijfsvoering van een
bepaalde branche. In het kader van
participatieve klachtenafhandeling en zichtbaar
handhaven is de klager over het Eurocircuit
betrokken bij de geluidsmetingen waarbij is
uitgelegd hoe te werk wordt gegaan.
Verslag vindt plaats in het jaarverslag
Landschapsontwikkelingsplan

2016-2019

RBP

communicatie

In het kader van het Masterplan Centrum is de
westzijde van de Markt nieuw ingericht. De
werkzaamheden zijn in het voorjaar 2016
afgerond. Met vermindering van het aantal
parkeerplaatsen is in de nieuwe inrichting meer
verblijfsruimte gecreëerd voor voetgangers en
terrassen. Aan de opgave van meer groen in het
centrum is voldaan door het plaatsen
van bomen. Het arsenaal groen wordt nog
verder uitgebreid aan de westzijde van de Markt
zodra de N69 is overgedragen en er met een
nieuwe, smallere inrichting van de weg ruimte
is voor aanleg van nog een tweede bomenrij.

4

5

Lucht
Reconstructie
Europalaan

6

Geluid
Sanering
wegverkeerslawaai

7

1

Activiteit
Bodem
Bodeminformatie in
SquitXO

Energie- en
materialentransitie e.a.
Projecten
Metropoolregio
Eindhoven
(VMK)

WKO = Warmte Koude Opslag

Inhoud/doel

Looptijd

Trekker

Partners

Voortgang

Actualisatie bodeminformatie
Toegankelijk maken via
internet
Registratie WKO1 systemen
Kader: bodembeleid

2016-2018

RBP

communicatie

De omzetting van Squit XO naar Squit Ibis heeft
plaatsgevonden in 2016. We hebben nu de
mogelijkheid om WKO systemen op te nemen in
het bestand.
Bodeminfo toegankelijk maken via internet is
nog niet gerealiseerd omdat er onvoldoende
documenten zijn verbonden aan Squit IBIS.
Daar wordt de komende tijd aan gewerkt.

Reconstructie Europlaan ter
verbetering luchtkwaliteit en
sanering wegverkeerslawaai:
kader: mobiliteitsplan 2014

2016-2017

RBP

ODZOB,
gemeente
Waalre,
communicatie

Uitvoering verloopt volgens planning en
oplevering is voorzien in de zomer 2017.

RBP

ODZOB,
communicatie

In Valkenswaard (Dommelen en Dommelseweg)
zijn in 2016 in totaal 85 woningen gesaneerd. 27
woningen zijn van de lijst afgevoerd omdat er
geen woning meer was, omdat het binnenniveau voldoende was of omdat het na 1986 is
herbouwd. 38 eigenaren hebben de sanering
geweigerd.

RBP

gemeenten,
Cure, ODZOB,
communicatie

Energietransitie: Er zijn voorbereidingen
getroffen voor deelname aan het regionale
zonnepanelenproject.
Materialentransitie: Er is door Cure hard
gewerkt aan de voorbereiding van de
businesscase REnescience, een innovatieve
manier van nascheiding van huishoudelijk afval.
Naar verwachting wordt in het najaar van 2017
een besluit genomen over de businesscase
RVMK: Op basis van het verkeersmodel van
RHDHV zijn nieuwe geluidcontouren gemaakt
voor 2017 en 2027.

Projecten:
Europalaan
Eindhovenseweg
B-lijst en eindmelding
Luikerweg

Energietransitie
Materialentransitie
Regionale
verkeersmilieukaart
en luchtkwaliteit
Externe veiligheid
Werkprogramma
Agrofood en
Leefomgeving
Evaluatie voor deelname
2017-2019
-

2016-2017
2016-2017
2016-2019
2016

2016

Luchtkwaliteit: NSL Monitoringstool is
geactualiseerd voor 2016, 2020 en 2030 en er is
een regionale rapportage opgesteld.

8
9

Activiteit
Bouwplan terrein
Hoeks
Deelname proef
waterstof-hybride
vuilniswagen

Inhoud/doel
Voorbeeldplan met 14 energie
neutrale woningen
Proef met zero-emissie
ophalen van oud papier in
Cure-gebied

Looptijd
2016

Trekker
RBP

2016-2019

Cure

2016-2019

Sport

2016-2019

BOR

Partners
Kees
Tempelaars
Gemeenten,
E-Trucks

Voortgang
Project is grotendeels uitgevoerd. Oplevering
voorzien begin 2017.
Proef is in 2016 succesvol beëindigd en heeft
een vervolg gekregen met het starten van
een proef met “2de generatie elektrische
zijladers met range-extender”. De testritten
zijn voorzien in de 2de helft van 2017 en Cure
kan daarbij eigen chauffeurs inzetten (i.t.t.
de eerdere proef).

Halt, politie,
communicatie
IVN,
basisscholen,
communicatie

Bijna alle scholen (300 leerlingen) hebben dit
project in het najaar 2016 uitgevoerd.
Samen met de gemeente en het IVN
Valkenswaard en Waalre hebben leerlingen
van groep 8a Basisschool/Bso T Smelleken
op 16 maart 2016 een mooie Haagbeuk op
het schoolplein geplant.
Als voorbereiding op de boomfeestdag
hebben vrijwilligers van het IVN een gastles
gegeven aan de leerlingen over het thema
‘bomen en bos’.
In 2016 is meegedaan aan de Keep it Clean
Day. Vanaf 2017 wordt ook aan de Landelijke
Opschoondag meegedaan. Naast deze dagen
vinden andere activiteiten plaats om
bezoekers en bewoners te stimuleren afval in
de bak te gooien zoals tijdens evenementen
en de weekmarkt.
In 2016 niet uitgevoerd.

10

Natuur- en
milieueducatie
Mijn en dijn

11

Boomfeestdag

Milieubewustzijn in groep 8
van basisscholen stimuleren
Leerlingen van basisschool
boom laten planten i.s.m.
gemeente.

12

Nationale
Opschoondag

Met buurtverenigingen
zwerfafval opruimen

2016-2019

BOR

Wijco’s,
Nederland
Schoon,
communicatie

13

Tuintjes

2016-2019

RBP

14

Nationale
natuurwerkdag

Realisatie tuintjes in buurten
en bij scholen
Feestelijke afsluiting van
onderhoud heide door IVN en
vrijwilligers

2016-2019

RBP

IVN, scholen,
buurten
IVN,
communicatie

Heeft plaatsgevonden op 5 november 2016

15

16

17

18

Activiteit
Zon op school

Bedrijfsinterne
milieuzorg
Zonnepanelenproject gemeentewerf
Schoon gemeentelijk
wagenpark, (openbare) verlichting
Communicatie
Communicatiekalend
er milieu

Inhoud/doel
Zonnepanelen op gymzalen
bij scholen, lespakket en
gastlessen op basisscholen

Looptijd
2016-2019

Trekker
RBP

Partners
Valkenswaard
Bespaart,
enkele
basisscholen,
IVN,
communicatie

Voortgang
Installatie van de zonnepanelen op gymzaal
De Smelen is afgerond. Bij andere scholen is
er vooralsnog nog te weinig draagvlak.

Projectvoorbereiding
Subsidieaanvraag
Installatie zonnepanelen op
gemeentewerf
aanschaf elektrische auto:
kader: luchtkwaliteitsplan
2009-2014

2016-2017

RBP

BOR,
communicatie

I.v.m. over inschrijving is de SDE aanvraag
afgewezen. In het najaar 2017 zal opnieuw
subsidie worden aangevraagd.

2016

BOR

communicatie

In 2016 heeft de gemeente een tweede
elektrische auto aangeschaft.
Bij vervanging armaturen en lampen wordt
LED toegepast, zowel buiten als binnen.

Aanwijzen contactpersonen
milieu en communicatie
Opstellen en actueel houden
communicatiekalender milieu

2016-2019

RBP

communicatie

Er is gecommuniceerd over diverse milieu
gerelateerde activiteiten via de reguliere
communicatiekanalen van de gemeente
Valkenswaard:
-de gemeentepagina van het huis-aan-huis
blad Valkenswaards Weekblad
-gemeentelijke
website:www.valkenswaard.nl
-social media: Twitter en Facebook
Ook zijn er naar verschillende doelgroepen
gecommuniceerd waaronder de
gemeenteraad via raadsinformatiebrieven en
persberichten naar de lokale pers.

