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1

Inleiding

Voor u ligt het milieuprogramma Brielle 2015-2016. Het milieuprogramma geeft een beschrijving van
de gemeentebrede ambities, maatregelen en acties op het thema milieu voor de komende twee jaar.
Het milieuprogramma is in opzet gelijk aan voorgaande milieuprogramma’s. Het voorliggende milieuprogramma is een vervolg op het onlangs door de DCMR Milieudienst Rijnmond opgestelde Evaluatierapport van het Milieu-UitvoeringsProgramma (MUP) 2013-2014. Deze evaluatie is opgesteld in maart
2015 door de DCMR.
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Milieubeleidcyclus

Het milieuprogramma vormt een essentieel onderdeel van de zogenaamde milieubeleidcyclus. De
kracht van een goed milieubeleid is gelegen in de dynamiek van de beleidscyclus. Figuur 1 geeft de
verschillende onderdelen van de cyclus weer.
De milieubeleidcyclus bestaat uit de volgende onderdelen:
-

milieubeleidsplan;

-

uitvoeringsprogramma;

-

monitoring;

-

verslag;

-

evaluatie.
Figuur 1.
Milieubeleidcyclus

2.1

Milieubeleidsplan Brielle

Het milieubeleid in Brielle is gericht op verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving,
verantwoord natuurbeheer en het verbeteren van de interne milieuzorg. De gemeente heeft
een voorbeeldfunctie als het gaat om het op verantwoorde wijze omgaan met het milieu. Het
streven is om een stap vooruit te maken op de duurzaamheidsladder. Relevante zaken binnen duurzaamheid zijn onder andere: CO2-reductie, EPC en elektrisch rijden.
Het Milieubeleidsplan 2008-2012 en het evaluatierapport 2013-2014 vormen de basis voor het onderliggende uitvoeringsprogramma. Het evaluatierapport geeft inzicht in de stand van zaken welke beleidsdoelen uit het milieubeleidsplan zijn gehaald en welke beleidsdoelen in de toekomst kunnen worden bijgesteld.
De algemene doelstelling uit milieubeleidsplan luidt als volgt:
De gemeente streeft naar een duurzame lokale samenleving waarbinnen evenwicht dient te
zijn tussen wonen, verkeer en recreatie, met respect voor de natuurwaarden. In de uitvoering van het
milieubeleidsplan streeft de gemeente specifiek op het gebied van milieu, ecologie en duurzaamheid
naar duurzaam bouwen en zuinig energieverbruik. Het adequaat niveau van de gemeentelijke milieutaken wordt geborgd met de uitvoering van het milieubeleidsplan. Milieu wordt geïntegreerd in de
andere beleidsectoren, zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en bouw- en woningtoezicht.
In het milieubeleidsplan is een groot aantal thema’s opgenomen. Per thema zijn doelen beschreven en
uitgewerkt in concrete ambities, maatregelen en acties voor de gemeente.
Hieronder zijn de thema`s met het bijbehorende hoofddoel kort weergegeven:
-

Bedrijven: behouden adequate niveau vergunningen en handhaving;

-

Geluid: voldoen aan wettelijke normen voor geluid;

-

Lucht: voldoen aan de wettelijke normen voor lucht;

-

Afval: gescheiden inzameling op niveau brengen van de landelijke normen;

-

Externe veiligheid: het vaststellen van de visie externe veiligheid;

-

Bodem: structureel betrekken van het aspect bodem in ruimtelijke plannen;

-

Water: uitvoeren waterplan;

-

Duurzaamheid: verankering in de gemeentelijke organisatie en de lokale samenleving;

-

Klimaat: het uitvoeren van het klimaatplan;

-

Licht: voorkomen lichtvervuiling en lichthinder;

-

Groen: beschermen open landschap en stimuleren natuur- en milieueducatie.

Voor de specifieke uitwerking van de genoemde thema’s wordt verwezen naar het milieubeleidsplan.
De doestellingen en ambities van de gemeente bij de verschillende thema’s is in het milieubeleidsplan
samengevat in een maatregeltabel. De maatregeltabel kent een onderscheid in prioritering waaraan
acties zijn gekoppeld. De prioritering is gebaseerd op:
-

wettelijke verplichtingen;

-

de urgentie van het milieuprobleem;

-

de mate waarin het onderwerp een voortzetting is van huidig beleid;

-

de mate waarin het onderwerp in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat.

3 Milieuprogramma
In artikel 4.16 van de Wet milieubeheer staat dat de gemeenteraad een gemeentelijk milieubeleidsplan kan vaststellen, dat met het oog op de bescherming van het milieu richting geeft aan door de
gemeenteraad onderscheidenlijk burgemeester en wethouders te nemen beslissingen
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Door de wijzigingswet van de Crisis- en herstelwet (Chw) uit 2010 is een aantal zaken ‘permanent
gemaakt’ die in eerste instantie tijdelijk waren. Bij deze wijziging is ook een aantal aanvullende verbeteringen van het omgevingsrecht doorgevoerd. De wijzigingswet is grotendeels in werking getreden op
25 april 2013. In de Wet milieubeheer is het verplichte gemeentelijke milieuprogramma geschrapt.
Met het oog op het economisch klimaat is besloten geen nieuw milieubeleidsplan op te stellen. Voor
het borgen van het milieubeleid is een milieu uitvoeringsprogramma 2015-2016 opgesteld. Dit milieuprogramma geeft een schematisch overzicht van de acties en de te behalen resultaten, de verantwoordelijke afdelingen en de benodigde capaciteit en/of budget.

3.1

Acties en prestaties 2015 en 2016

De geformuleerde ambities, maatregelen en acties voor de komende twee jaar zijn verwerkt in de
uitvoeringstabel. De uitvoeringstabel sluit aan bij de opzet van de maatregeltabel uit het milieubeleidsplan en het evaluatierapport. In de eerste kolom is een onderverdeling gemaakt in de thema’s, de
tweede kolom beschrijft de hoofddoelstellingen zoals opgenomen in het milieubeleidsplan. Vervolgens
wordt aangegeven met behulp van welke acties en maatregelen in 2015 en in 2016 invulling wordt
gegeven aan de te behalen ambities en welke afdeling hiervoor verantwoordelijk is. Tot slot geeft de
uitvoeringstabel waar mogelijk een overzicht van financiën en capaciteit.

3.2

Personele capaciteit en financiën

De meeste acties uit het milieuprogramma worden uitgevoerd met behulp van al gereserveerd budget
en met de bestaande capaciteit. Een aantal milieutaken zijn gerelateerd aan andere afdelingen binnen
de gemeentelijke organisatie. Taken op het gebied de externe veiligheid, klimaatbeleid, duurzaamheid, bestemmingsplannen en waterplan zijn ondergebracht bij andere afdelingen die zich niet specifiek bezig houden met milieutaken. De beschikbare budgetten en de personele capaciteit zijn in de
tabellen waar mogelijk aangegeven.
Uitvoering milieutaken binnen de gemeente
De gemeentelijke milieu(beleids)taken worden uitgevoerd binnen de afdeling VROM. Ten behoeve van
de functie beleidsmedewerker milieu is 0,75 fte beschikbaar.
Financiën
Voor het product Milieubeheer is in de gemeentelijke begroting voor dit jaar in totaal een budget gereserveerd van € 658.143,- en voor 2016 een bedrag van € 658.143-. Dit is inclusief de personele kosten, het werkplan DCMR en een aanvullend budget ten behoeve van de uitvoering van het milieubeleidsplan. Verder zit in deze bedragen ook budget voor onder andere natuur-milieu-educatie, geluidsen bodemkwaliteitskaarten en lokale klimaatinitiatieven.
Voor het beoogde ambitieniveau binnen de in het milieubeleidsplan opgenomen doelstellingen is binnen bovengenoemde bedragen een budget van € 25.000,- voor 2015 en 2016 gereserveerd.

3.3

Regionale duurzaamheidsagenda 2013 - 2016

De regionale duurzaamheidsagenda 2013-2016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 20082012 van de stadsregio Rotterdam. Hierin hebben de 15 regiogemeenten de krachten gebundeld om
samen te werken aan een forse reductie van de CO2-uitstoot.
De agenda beschrijft de thema’s waarop de regiogemeenten de komende vier jaar willen samenwerken. De doelstelling van CO2-reductie blijft in de vervolgagenda onverminderd van kracht. Wel is na
de evaluatie van de regionale klimaatagenda besloten om de scope te verbreden en meer focus te

leggen op het economisch en maatschappelijk rendement van duurzaamheid. Verder is bepaald meer
de samenwerking met andere partijen aan te gaan om de ambities te realiseren.
In 2015 is de stadsregio opgeheven. De wethouders van de rijnmondgemeenten hebben echter aangegeven dat zij regionaal willen blijven samenwerken.
Inhoudelijke thema’s:
De regionale duurzaamheidsagenda 2013-2016 bestaat uit vijf inhoudelijke thema’s waarop de gemeenten willen samenwerken, te weten:
1. duurzaam gebouwde omgeving;
2. duurzaam energieverbruik;
3. duurzaam ondernemen;
4. duurzame mobiliteit: Schoon op Weg project;
5. verduurzaming gemeentelijke organisatie: uitrollen energiemonitor gemeentelijke gebouwen.
Mogelijke regionale projecten waar de gemeente Brielle op aan kan sluiten zijn:


Windenergie
Het betreft een nader onderzoek naar aanleiding van mogelijke knelpunten bij de uitvoering die in
meerdere gemeenten spelen. In 2015 wordt een Plan-MER opgesteld naar alle mogelijke locaties bij
de Rijnmond gemeenten.



Zonne-energie
Korte inventarisatie van kansen en knelpunten voor zonne-energie bij verschillende doelgroepen (particulieren, VVE’s, corporaties, MKB, grote bedrijven, publieke organisaties), met name op het gebied
van financiering en wet- en regelgeving.

 Energieakkoord
In het kader van het Energieakkoord heeft de VNG de stadsregio, inclusief Goeree Overflakkee, voor
de jaren 2014 tot en met 2016 een bedrag van € 165.295,- per jaar beschikbaar gesteld om de verduurzaming van particuliere woningen, inclusief VVE’s, te versnellen.
Namens de regiogemeenten treedt de gemeente Vlaardingen op als coördinerende en aanvragende
gemeente. In een samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de gemeente Vlaardingen handelt
onder aansturing van de Stadsregionale Stuurgroep Duurzaamheid. Een andere afspraak is dat de
gemeente Vlaardingen op basis van een door de Stuurgroep goedgekeurd bestedingsplan namens het
samenwerkingsverband uitgaven doet c.q. verplichtingen kan aangaan met uitvoerende partijen.
 Elena
In de regio Rotterdam investeren gemeenten jaarlijks stevig in verduurzaming van openbare voorzieningen zoals openbare gebouwen, wagenpark van de overheden, laadpalen voor elektrische auto’s,
openbare verlichting, etc. Soms investeren gemeenten zelf, soms wordt er geïnvesteerd vanuit een
publiek-private samenwerking. Uit ervaring blijkt dat het voorbereiden en opzetten van een goed investeringsprogramma’s een omvangrijk traject is dat veel vooronderzoek en kennis vergt.
De Europese Investeringsbank (EIB) stelt met de ELENA subsidiegelden beschikbaar aan publieke
partijen als gemeenten en provincies om het benodigde vooronderzoek voor duurzame investeringen
te kunnen uitvoeren. De middelen die ELENA beschikbaar stelt kunnen ingezet worden om het benodigde vooronderzoek te financieren voor projecten die gemeenten willen opzetten en uitvoeren.

 Elektrische oplaadpalen
In 2015 worden aanvragen voor oplaadpalen in de openbare ruimte behandeld door de gemeente
Rotterdam. In 2013 hebben alle rijnmond gemeenten een convenant afgesloten met Rotterdam dat zij
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de oplaadpalen in de regio in behandeling zullen nemen en zullen plaatsen. Dit convenant loopt tot
2017.

3.4

Werkzaamheden uitgevoerd door derden

De bedrijfsgerichte milieutaken worden uitgevoerd door de DCMR Milieudienst Rijnmond. Het gaat hier
om het uitvoeren van de wettelijke taken binnen de werkingssfeer van de Wet milieubeheer, zoals
vergunningverlening, toezicht en handhaving en een aantal daaraan gerelateerde milieudoelen. Ook
wordt er een aantal taken in het kader van de ruimtelijke ordening uitgevoerd. Voor het uitvoeren van
deze taken is voor de DCMR een werkplan 2015 opgesteld van € 440.152,De activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie worden uitgevoerd door de Stichting milieu dichterbij. Ten behoeve van het uitvoeren van de activiteitenplannen is voor 2015 en voor 2016
een budget gereserveerd van € 7.830, -.
Tot slot worden de doelstellingen en ambities op de thema’s Groen en Externe veiligheid, mede uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollandse Delta en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit
milieuprogramma gaat niet in op de concrete afspraken met deze diensten. Hiertoe wordt verwezen
naar de betreffende werkplannen dan wel activiteitenplannen. Een overzicht van de meest relevante
werk- en activiteitenplannen is opgenomen in bijlage 1.

3.5

Regionale samenwerking Voorne-Putten

In het collegeprogramma 2014-2018 is aangegeven dat op Voorne Putten ingezet wordt op verbetering van de beleidsmatige/strategische samenwerking. Dit houdt in dat het college deel neemt aan de
Stuurgroep ISVP en de diverse portefeuillehoudersoverleggen op Voorne-Putten. Ambtelijk heeft de
werkgroep duurzaamheid maandelijks een overleg welke wordt vertegenwoordigd door de milieumedewerkers van Voorne-Putten.
Op 15 december 2014 hebben de colleges van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
een intentieverklaring ondertekend, waarbij is afgesproken dat zij de mogelijkheden voor een nauwere
ambtelijke samenwerking laten onderzoeken. Op dinsdag 27 januari hebben de colleges van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne een volgende stap gezet in het onderzoek naar de mogelijkheden voor een nauwere ambtelijke samenwerking. De colleges van B&W hebben een principebesluit genomen over de startnotitie “Voortaan Voorne”.
Ambtelijk is op het gebied van milieu al veel samenwerking op Voorne. In 2014 zijn de voorlichtingsavonden over zonnepanelen gezamenlijk georganiseerd en voert Hellevoetsluis energiescans uit bij
huishoudens van de gemeente Brielle. Bij regionale overleggen wordt door de milieumedewerkers
onderling afgestemd wie er bij welk overleg aanwezig is, zodat er altijd een vertegenwoordiger aanwezig is van Voorne. Collegeadviezen worden ambtelijk onderling op elkaar afgestemd en wordt afgestemd wie welk advies zal opstellen, zodat deze door de andere milieumedewerkers overgenomen kan
worden. In 2015-2016 zal deze samenwerking voortgezet en geïntensiveerd worden.

3.6

Uitvoeringstabel milieu taken

Thema

Doelstelling

Actie

Bedrijfsgerichte

Behouden adequate niveau ver-

Uitvoeren werkplan DCMR, in het bijzonder

milieutaken

gunningen en handhaving

milieudoelen energie en geluid en het con-

Verantwoorde-

Financiën

Capaciteit

DCMR Milieu-

Werkplan 2015 &

Afgestemd op het werk-

dienst Rijnmond

2016

plan

Vormgeven integrale handhaving door be-

Afdelingen BOA

Begroting VROM

Medewerkers BOA en

vordering samenwerking tussen handha-

en VROM

en BOA

VROM

Afdeling VROM

n.v.t.

Medewerkers VROM

n.v.t.

Medewerkers grondgebied

n.v.t.

Medewerker milieu

Begroting VROM

Medewerker milieu in sa-

lijk

troleren glastuinbouwbedrijven

vingspartners
Eén keer per maand bouwberaad met de
DCMR, RO, BWT en milieu
Geluid

Voldoen aan wettelijke normen

Up to date houden van het beleid geluid

Sector grondge-

voor geluid

hogere waarden

bied

Opstarten project saneren B-woningen

DCMR Milieudienst Rijnmond

Volgen verplaatsing Calandspoorlijn

VROM

menwerking met Nissewaard
Convenant geluid havenbedrijf

VROM

n.v.t

Medewerker milieu in samenwerking met VoornePutten

Structureel betrekken van het

Inbedden geluidsonderzoek bij reconstructie

Sector grondge-

n.v.t.

Medewerkers grondgebied

aspect geluid in ruimtelijke

van wegen

bied

Voldoen aan de wettelijke nor-

Eén keer per drie jaar inschatting van over-

men voor luchtkwaliteit

schrijding grenswaarden Wm

DCMR Milieu-

Werkplan 2015 en

n.v.t.

dienst Rijnmond

2016

Voorkomen van toename van sluipverkeer

Afdeling BOR

In begroting BOR

plannen
Lucht

Medewerkers BOR

door Brielle
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Thema

Doelstelling

Actie

Verantwoorde-

Financiën

Capaciteit

In begroting afde-

Medewerker DCMR

lijk
Externe veilig-

Visie Externe veiligheid

heid

Controleren kwetsbare objecten (i.v.m.

BOA

verplaatsen schoolgebouwen)

ling Openbare
orde en veiligheid

Bijhouden risicoregister

DCMR Milieu-

Begroting VROM

Medewerker DCMR

n.v.t.

Medewerker VROM en

dienst Rijnmond
Route gevaarlijke stoffen mogelijk aanpas-

BOR en VROM

sen

BOR in samenwerking
met Westvoorne

Bodem

Voorkomen nieuwe vervuiling

Bodemonderzoeken laten beoordelen door

VROM

Begroting VROM

Medewerker DCMR

DCMR Milieu-

Geraamd €3.090,-

n.v.t.

VROM

Nv.t.

Medewerker VROM

Uitvoeren Besluit bodemkwaliteit op ade-

DCMR Milieu-

Werkplan 2015 en

Medewerker DCMR

quaat niveau

dienst Rijnmond

2016

Uitvoeren van en communiceren over wa-

Afdeling BOR,

In begroting BOR

Medewerkers BOR

terplan/waterkwaliteitskaart

onderdeel collegeAfdeling BOR

In begroting BOR

Medewerkers BOR

DCMR Milieu-

Werkplan 2015 &

Medewerker DCMR

dienst Rijnmond

2016

Afdeling BOR

In begroting BOR

Medewerkers BOR

Afdeling VROM

n.v.t.

Medewerkers VROM

de DCMR
Structureel betrekken van het

Up to date houden van gegevens Strabis

aspect bodem in ruimtelijke
plannen

dienst Rijnmond
Communiceren over de bodemkwaliteitskaart

Water

Voldoen aan kaderrichtlijn water

programma
Uitvoering maatregelen “Uitwerking van
doelen, maatregelen en kosten”
Licht

Voorkomen lichtvervuiling en

Handhaven regels Wet milieubeheer

lichthinder
Stimuleren innovaties voor lichtsystemen
en lichtafscherming (ledverlichting)
Aspect licht betrekken bij ruimtelijke planvorming

Thema

Doelstelling

Actie

Verantwoorde-

Financiën

Capaciteit

In begroting BOR

Medewerkers BOR

lijk
Afval

Voldoen aan landelijke normen

Uitvoeren sorteeranalyse van huishoudelijk

Afdelingen BOR

voor afval (zie afvalbeleidsplan

restafval

en VROM

voor concrete acties), onderdeel

Gezamenlijke afvalinzameling op bedrijfs-

Afdeling VROM

n.v.t.

Medewerker milieu

collegeprogramma

terreinen
Gezamenlijk glastour op Voorne

Afdeling VROM

n.v.t.

In samenwerking met

Meedoen aan landelijk compostdag

Afdeling BOR en

Begroting BOR

Voorne.
VROM
Schoonhouden van wegen en

In samenwerking met
Voorne.

Afdeling BOR

n.v.t.

Medewerkers BOR

VROM

Subsidie Nedvang

Medewerkers BOR en

€ 19.000 per jaar

VROM

Subsidie Nedvang

Medewerker VROM +

€ 19.000 per jaar

Stichting Milieu Dichterbij

n.v.t

Medewerker milieu en

terreinen
Stimuleringsbudget zwerfafval

Opschoondag bij twee wijken in Brielle
Extra afvallessen op scholen

VROM

Extra voorlichting op gemeentepagina over

Afdelingen BOR

afvalscheiding.

en VROM

communicatie, en in overleg met Voorne

Duurzaamheid

Duurzaamheid integraal veran-

100% inkoop groene stroom voor eigen

Afdeling BOR en

€ 2.000,- (uitvoe-

Medewerkers BOR

en

keren in de gemeentelijke orga-

gemeentelijke organisatie. Hiervoor zal een

VROM

ring MBP)

leefbaarheid

nisatie (onderdeel collegepro-

cursus worden gegeven aan de inkopers

gramma)

Overschakelen op ledverlichting bij openba-

Afdeling BOR

In begroting BOR

Medewerkers BOR

Registreren energiegebruik gemeentelijke

Afdeling BOR

€ 1.000

Medewerkers BOR

gebouwen

+ VROM

(uitvoering MBP)

80% gebruik hout met FSC keurmerk bij

Afdeling BOR

n.v.t.

Medewerkers BOR

Onderdeel colle-

Medewerker milieu

re straatverlichting

gemeentelijke projecten
Duurzaamheidsmeter

De duurzaamheidsmeter actueel houden en
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invullen
Stimuleren duurzame energie-

geprogramma

Uitvoeren convenant ‘verscherpte energie’:

toepassingen

Convenant, on-

hogere EPL bij nieuwbouw

derdeel college-

-

toetsen EPC

programma

-

strengere eis bij gronduitgifte

Onderzoek naar haalbaarheid zonnepanelen

Stimuleren duurzame mobiliteit

VROM/EZ

-

VROM

€ 1.000,- voor

Medewerker milieu

Medewerker milieu

op gemeentelijke gebouwen. Dit naar aan-

onderzoek. (uit-

leiding van de motie van 11 november 2014

voering MBP)

Uitvoeren energiescans bij huishoudens

€ 2.000 (uitvoe-

Samenwerking met Helle-

ring MBP)

voetsluis

Convenant windenergie

VROM

n.v.t.

Medewerker VROM en RO

Stimuleren duurzame mobiliteit i.s.m. Rot-

VROM

Convenant met

Medewerker milieu

terdam, uitvoeren beleid elektrische op-

Rotterdam

laadpunten.
Meedoen aan de Europese mobiliteitsweek

VROM

in september
Duurzame lokale samenleving

Geraamd 1.000

Medewerker milieu

uitvoering MBP

Duurzame markt tijdens "Brielle Bruist"

Afdeling VROM

Voorlichtingsavond duurzaam bouwen, ge-

Afdeling VROM

Geraamd 4.000

Medewerker milieu

(uitvoering MBP)
Geraamd € 2.000

zamenlijk met Westvoorne en Hellevoet-

In samenwerking met
Voorne

sluis.
Duurzaamheid

Regionale duurzaamheidsagenda

Uitvoeren regionale duurzaamheidsagenda

en leefbaarheid

(onderdeel collegeprogramma

en energieakkoord. Onderzoeken naar mo-

Afdeling VROM

vanuit Klimaatagenda)

gelijkheid Elena.

Integrale planontwikkeling

Tijdig betrekken van alle relevante secto-

Sector grondge-

ren; borging middels checklist of afteken-

bied

Geraamd € 9.000

Medewerker milieu

(uitvoering MBP)
n.v.t.

Medewerkers grondgebied

Afdeling VROM

n.v.t.

Medewerkers BWT

Duurzaamheidaspecten worden zoveel mo-

Sector grondge-

n.v.t.

Medewerkers grondgebied

gelijk meegenomen bij nieuwbouwprojecten

bied

Uitvoeren milieubarometer door Stichting

VROM

Geraamd € 5.000

Stimular

lijst
Duurzaam (ver)bouwen bevor-

Bouwaanvragen worden getoetst op de

deren

Energie Prestatie coëfficiënt

Stimular (eigen organisatie of bedrijven) Bij

(uitvoering MPB)

bedrijven (de CO2 estafette)
Groen

Beschermen open landschap

Monitoren natuurwaardeninventarisatie

Afdeling VROM

n.v.t.

Medewerker milieu

Brielle

2005 buitengebied door derden
Afdeling VROM

n.v.t.

Medewerker milieu

Ontwikkelen natuurlijke oevers/herstel kre-

Waterschap Hol-

In begroting BOR,

Medewerkers BOR

ken, onderdeel van het krekenplan

landse Delta +

obv afspraken

afdeling BOR

Waterschap

Volgen monitoringgegevens
Maasvlakte 2

Stimuleren natuur- en milieu-

Uitvoeren werkplan 2015-2016

educatie

Stichting Milieu

€7.830, - per jaar

Medewerkers SMD

dichterbij

Verminderen bestrijdingsmidde-

Overstappen op milieuvriendelijke alterna-

len.

tieve onkruidbestrijding indien aanwezig

Afdeling BOR

In begroting BOR

Medewerkers BOR
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Bijlage 1
Overzicht van relevante werk- en activiteitenplannen derden
Organisatie

Werkplan of werkafspra-

looptijd

Budget

Werkplan 2015

Jaarlijks

€ 474.671,-

Werkplan 2016

Jaarljks

pm

Werkafspraken 2015

Jaarlijks

€ 7.830 ,-

Werkafspraken 2016 (be-

Jaarlijks

€ 7.830,-

Doorlopend

Eigen begro-

ken
DCMR Milieudienst Rijnmond
Stichting Milieu dichterbij

groot)
Hoogheemraadschap Hollandse

Regulier overleg

Delta
Veiligheidsregio RotterdamRijnmond

ting
Regulier overleg

Doorlopend

Eigen begroting

