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Samenvatting
In navolging op de voorgaande milieubeleidsplannen is voor de gemeenten Blaricum en Laren
een nieuw gezamenlijk milieubeleidsplan voor de periode 2013-2016 opgesteld. Aan het
opstellen van het nieuwe beleidsplan heeft een Bestuursopdracht ten grondslag gelegen. In de
genoemde bestuursopdracht is aangegeven dat er voor de uitvoering van het milieubeleidsplan
uitgegaan moet worden van de huidige binnen de begroting beschikbare middelen. Het
nieuwe milieubeleidsplan bestendigt vooral de keuzes van de afgelopen jaren.
In het nieuwe milieubeleidsplan worden de werkzaamheden voor de komende 4 jaar
beschreven.
Een groot deel van de activiteiten betreft uitvoering geven aan wettelijke taken. Naast de
activiteiten op het gebied van vergunningverlening en handhaving gaat het hierbij
bijvoorbeeld om het inbrengen van de verschillende milieuaspecten in bestemmingsplannen,
het saneren en beheersbaar maken van historische bodemverontreinigingen, het opstellen van
actieplannen geluid, de energielabeling van gemeentelijke gebouwen en het jaarlijks opstellen
van de milieuprogramma’s en jaarverslagen.
De niet wettelijk verplichte werkzaamheden dragen voornamelijk bij aan het behalen van de
missie die de beide gemeenten hebben benoemd: “een goede en gezonde
leefomgevingskwaliteit realiseren en duurzaam ontwikkelen”.
Activiteiten die hiervoor in het plan zijn opgenomen betreffen specifieke zaken zoals het
meewerken aan het Masterplan Grondwatersanering ’t Gooi, het vervolg geven aan de
onderhandelingen met Rijkswaterstaat over het toepassen van dubbellaags ZOAB op de A27
en het onderzoeken van de mogelijkheid van het realiseren van een gronddepot.
Daarnaast zijn er diverse activiteiten op het gebied van duurzaamheid opgenomen waarbij
onderscheid kan worden gemaakt in activiteiten bedoeld om bewoners en bedrijven bewust te
maken (en te betrekken) en activiteiten die bedoeld zijn om de eigen organisatie verder te
verduurzamen. In het kader van de bewustwording zal in samenwerking met het Gewest Gooi
en Vechtstreek een digitaal energieloket worden ontwikkeld. Ook wordt er voor de gemeenten
een subsidieverordening opgesteld waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om subsidie aan
te vragen wanneer zij energiebesparende maatregelen aan het huis treffen. Door regelmatig
over de activiteiten en resultaten op het gebied van duurzaamheid te communiceren is het de
bedoeling bewoners meer bewust te maken en te enthousiasmeren voor dit onderwerp.
Met betrekking tot het verder verduurzamen van de eigen organisatie gaan we BEL breed aan
de slag met zaken op gebied van duurzaamheid (energiebesparing, inkoop, Fairtrade en
Maatschappelijk verantwoord ondernemen), ervoor zorgdragen dat duurzaam bouwen in
bouwprojecten in een vroeg stadium wordt meegenomen alsmede het monitoren van de eigen
prestaties.
Voor u ligt een milieubeleidsplan dat toeziet op de uitvoering van wettelijke taken, de
activiteiten beschrijft ten behoeve van de verduurzaming van de eigen organisatie (het goede
voorbeeld geven), maar vooral ook bedoeld is als stimulans voor duurzame initiatieven vanuit
inwoners maar ook bedrijven binnen de gemeenten. Immers, een duurzame gemeente kan
alleen ontstaan als iedereen zijn steentje bijdraagt.
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H1 Inleiding
Aanleiding
De huidige Milieubeleidsplannen zijn in 2008 door de afzonderlijke raden vastgesteld.
De geldigheidsduur is toen vastgesteld voor de periode 2008 – 2012 voor Blaricum, voor
Laren was de periode 2008- 2011.
Ondertussen hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan op dit werkveld, zowel op
(inter)nationaal niveau als op lokaal niveau. Te denken valt aan de steeds bredere
omgevingswet- en regelgeving, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de
vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Daarnaast zijn op deelterreinen in
deze periode beleidsplannen gemaakt en vastgesteld (waaronder klimaatbeleid en
geluidbeleid). Dit geeft aanleiding tot het herijken van het overkoepelende milieubeleidsplan
Aan het opstellen van het milieubeleidsplan heeft een bestuursopdracht (BO) ten grondslag
gelegen (BO Nieuw Milieubeleidsplan 2013-2016). Uitgangspunt in de BO was om de
ingezette koers van de hiervoor genoemde milieubeleidsplannen te blijven volgen en verder
naar de toekomst uit te werken. Hierbij rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen op
milieugebied, zowel nationaal als internationaal. Het beoogd maatschappelijke effect is meer
duurzaamheid, een beter milieu en een veilige en gezonde leefomgeving.
Korte terugblik voorgaande periode
De milieubeleidsplannen van beide gemeenten zijn geëvalueerd. In deze plannen komen
speerpunten als ‘Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en gezondheid’, ‘Duurzaam
beheer en Duurzaam wonen, consumeren en recreëren’ aan de orde, waaraan doelstellingen
zijn gekoppeld.
Uit de evaluatie blijkt dat over het algemeen kan worden geconcludeerd dat er grotendeels
invulling is gegeven aan de speerpunten (en doelstellingen) van de beide
milieubeleidsplannen. Echter, de genoemde speerpunten en de daarbij behorende thema’s
vragen om een vervolgaanpak in de toekomst. Om deze reden komen zij in het nieuwe
milieubeleidsplan weer aan de orde: dit nieuwe beleidsplan borduurt voort op de voorgaande
plannen.
Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)
In relatie met de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn in opdracht van de
rijksoverheid de afgelopen jaren diverse commissies aan te werk geweest om de uitvoering
van het brede terrein van de omgevingswetgeving te stroomlijnen. Resultaat hiervan is dat er
per 1 januari 2013 Regionale Uitvoeringsdiensten zijn (en deels nog worden) gerealiseerd die
in eerste instantie de wettelijke basistaken op milieugebied zullen uitvoeren. Later zal dit
worden verbreed naar het uitgebreidere gebied van de omgevingswetgeving.
De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek vormen samen met de provincie Flevoland en
de daarin gelegen gemeenten de Regionale Uitvoeringsdienst Flevoland en Gooi en
Vechtstreek (OFGV). Voor de gemeenten Blaricum en Laren betekent dit dat werkzaamheden
zoals milieubedrijfscontroles, afhandelen van meldingen in het kader van de Wet
milieubeheer en milieuvergunningverlening vanaf 2013 worden uitgevoerd door medewerkers
van de RUD.
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Doelgroep en opbouw van de nota
Een milieubeleidsplan heeft zowel een externe als interne functie. De gemeente laat daarmee
aan de ene kant haar burgers en betrokken organisaties zien welke ambities en activiteiten zij
op het gebied van milieu wil ondernemen. Aan de andere kant heeft een milieubeleidsplan een
intern sturende en kaderstellende functie. In een jaarlijks op te stellen milieuprogramma
worden planning en benodigde capaciteit aangegeven.
Vanuit verschillende invalshoeken wordt het beleid in termen van speerpunten, doelstellingen
en actiepunten beschreven. Een beleidscyclus is daarbij een continu proces. Na het opstellen
van het beleid (plan) volgt het uitvoeren ervan (do). Daarop volgt een evaluatie waarin
bekeken wordt of de gestelde doelen daadwerkelijk zijn bereikt (check). Dit kan leiden tot het
bijstellen van de beleidsdoelstellingen of van het uitvoeringsprogramma (act).

Procedure
Het ontwerp van het milieubeleidsplan zal, op grond van de Awb en de inspraakverordening
2008, eerst zes weken ter visie worden gelegd. Gedurende die periode is inspraak mogelijk.
Na eventuele aanpassingen (naar aanleiding van de inspraak) wordt het definitieve
milieubeleidsplan opgesteld. Deze zal vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad worden
aangeboden.
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Leeswijzer
Dit plan is compact van vorm. Hier is bewust voor gekozen: geen lappen tekst maar concreet,
wat gaan we doen!
Na dit inleidende hoofdstuk volgt een hoofdstuk over de visie en de missie van de beide
gemeenten. Daarna zullen de speerpunten per hoofdstuk worden behandeld. In eerste instantie
wordt daar het kader geschetst, vervolgens de doelstelling benoemd en de daarbij behorende
actiepunten voor de komende jaren. De genoemde acties vindt u ook weer terug in het
jaarlijks op te stellen milieuprogramma.

6

H2 Missie
In navolging van de voorgaande milieubeleidsplannen hebben de gemeenten Blaricum en
Laren de volgende missie:
De gemeenten Blaricum en Laren willen een goede en gezonde leefomgevingskwaliteit
realiseren en duurzaam ontwikkelen
Deze missie bestaat uit een aantal pijlers, te weten:
Een goede en gezonde leefomgevingskwaliteit.
Dit betekent dat de kwaliteit van de leefomgeving rondom de woning, en in de
woonomgeving, in orde is. Juist op die plek waar het dagelijks leven zich afspeelt, mensen tot
rust komen, kinderen opgroeien, moet men geen gezondheidsrisico’s of andere risico’s lopen.
Overlast en hinder dienen tot een minimum beperkt te zijn.
Duurzame ontwikkeling.
Dit is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder daarbij de
mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar
te brengen of af te wentelen op mensen die elders leven. Duurzame ontwikkeling is een
ontwikkelingsproces gericht op het bevorderen van evenwichtige groei (in balans) van de
veerkracht en kwaliteit van de natuur (het ecologisch kapitaal ofwel Planet), van het
lichamelijke en geestelijke welzijn van mensen (het sociaal culturele kapitaal ofwel People)
en een gezonde economische ontwikkeling (het economisch kapitaal ofwel Profit). Duurzame
ontwikkeling houdt in dat bij projecten, plannen en handelingen de aspecten People, Planet,
Profit worden afgewogen.
Samenwerking en communicatie.
Het milieubeleid komt tot stand in samenwerking met de inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Uitvoering van het milieubeleid vergt namelijk ook de inzet
van andere partners. We moeten het samen doen en communicatie speelt daarbij een
belangrijke rol. De gemeenten zullen over het milieubeleid communiceren (voortgang en
resultaten). Daarnaast spelen voorlichting en natuur- en milieueducatie hierbij een belangrijke
rol.
Om de missie te verwezenlijken is een 5-tal speerpunten van het milieubeleid benoemd.
1. Een beter klimaat
2. Gemeente als voorbeeld
3. Afval is geen afval
4. Samen met inwoners
5. Schoon en veilig
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H3 Speerpunten en acties
In het hiernavolgende worden de genoemde speerpunten achtereenvolgens behandeld. In
eerste instantie wordt het kader geschetst, vervolgens de doelstelling benoemd en tot slot
aangeven met welke acties deze doelstelling zal/kan worden behaald.
3.1 Een beter klimaat
Kader
Dit speerpunt gaat uit van het verminderen van het energieverbruik en het opwekken van
duurzame energie (o.a. op het gebied van bedrijvigheid, woningbouw, landbouw, verkeer en
vervoer en de eigen organisatie).
In 2009 hebben beide gemeenteraden het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2010-2013
vastgesteld. Doelstelling van dit uitvoeringsprogramma is om in 2013 een CO2-besparing van
1 tot 3% te realiseren ten opzichte van 2009. Het betreft geen wettelijke verplichting.
Het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid eindigt in december 2013. Geconstateerd is dat het
onderscheid tussen klimaatbeleid en duurzaamheid een door de tijd achterhaalde constructie is
en dat activiteiten vaak niet aan één van beide toe te schrijven zijn. Daarom is er voor
gekozen om voor de periode na 2013 niet een apart klimaatprogramma op te stellen. De
klimaat- en duurzaamheidsambities vormen in dit plan een integraal onderdeel van het
milieubeleid.
Maatregelen uit dit uitvoeringsprogramma die reeds zijn uitgevoerd en in 2013 nog worden
uitgevoerd:
 De gemeenten zijn overgestapt op groene energie voor openbare verlichting en
gemeentelijke gebouwen
 De gemeente Blaricum heeft specifiek parkeerbeleid vastgesteld.
 De gemeente Laren en Blaricum hebben in 2011 subsidie gehad voor het treffen van
energiebesparende maatregelen woningen. Deze subsidie krijgt een vervolg in 2013.
 Bewoners van de BEL gemeenten kunnen bij het energieloket terecht voor vragen over
energiebesparende maatregelen, duurzaam bouwen en voor divers foldermateriaal
zoals de Menukaart Duurzaam Bouwen.
 Met de woningcorporaties in Laren en Blaricum zijn duurzaamheidsafspraken gemaakt
en opgenomen in prestatieafspraken.
 De woningen in de Blaricummermeent zijn bij oplevering in 2012 getoetst op de
vereiste Energieprestatiecoëfficiënt.
 In 2013 worden bedrijven benaderd om hun te stimuleren de CO2 uitstoot te
verminderen
 Het gebruik van energiezuinige openbare verlichting wordt momenteel verwerkt in het
Beleids- en beheersplan Openbare verlichting en vanaf 2013 tot uitvoer gebracht.
De landelijke overheid wil in 2050 een duurzame energievoorziening hebben. Om dit te
bereiken verplicht zij dat nieuwbouwwoningen in 2020 energieneutraal moeten zijn (Energie
Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0). De huidige EPC is 0,6 en wordt in 2015 verlaagd naar 0,4.
Conform het Bouwbesluit 2012 moeten nieuwbouwwoningen groter dan > 100m2 per 1
januari 2013 bij de omgevingsvergunning een milieuprestatieberekening bijvoegen.
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Mensen moeten gestimuleerd worden om energie te besparen door of hun gedrag aan te
passen of hun woning te gaan isoleren (besparing gas). Blaricum (€ 22.059,-) en Laren (€
25.054,-) krijgen van de provincie Noord Holland subsidie voor het project "Energiebesparing
particuliere woningeigenaren". Subsidie geeft mensen vaak net een juist zetje. De subsidie is
geldig van 1 januari 2013 tot en met 30 november 2016. De subsidieregeling zal medio 2013
van kracht worden en uitgevoerd worden tot 30 november 2016.
Doelstelling
Het in 2009 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid zal tot en met 2013 worden
uitgevoerd. In aanvulling op dit klimaatbeleid programma willen de gemeenten Blaricum en
Laren zich uitspreken om in 2020 een extra CO2-reductie van 2% realiseren (ten opzichte van
2013).
CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. CO2 komt
vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen Daarnaast zijn er nog andere broeikasgassen
zoals methaan, lachgas en cfk’s. Bij klimaatneutraliteit worden deze overige broeikasgassen
ook meegenomen. In Laren en Blaricum richten we ons op CO2 omdat dit het belangrijkste
broeikasgas is en we ons daarnaast vooral willen voorbereiden op het opraken van de fossiele
brandstoffen en het betaalbaar houden van de energievoorziening. Energieneutraliteit gaat nog
wat verder dan CO2-neutraal. In dat geval moet alle duurzame energie ook daadwerkelijk
binnen de gemeentegrenzen zijn opgewekt. Dit wordt niet haalbaar geacht.
2% is niet een hoge ambitie. Echter, makkelijke en goedkope maatregelen zijn vaak al
toegepast. Voor een verdubbeling zijn vooral meer moeilijke en dure maatregelen nodig.

In gebruikname elektrische oplaadpunten in 2012

Actiepunten
Welke acties gaan we uitvoeren aanvullend op het huidige uitvoeringsprogramma
klimaatbeleid om die extra 2% te realiseren in 2020 ten opzichte van 2013?
Beleid
 Lid worden van het klimaatverbond. Hiermee zet je je als gemeente in om samen te
werken aan de energietransitie naar een duurzame energievoorziening
Woningbouw
 Een praktische beleidsregel duurzaamheid opstellen waaraan
de vergunningaanvragen getoetst worden. De beleidsregel duurzaamheid omvat de
principes duurzaamheid die bij de gemeenten hoog in het vaandel staan
 Controleren op de bouwplaats of bij alle nieuw te bouwen woningen en
utiliteitsgebouwen of er is voldaan aan de beleidsregel duurzaamheid.
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Oprichten van een digitaal energieloket (in regionaal verband).
Wijkgerichte acties opzetten en uitvoeren om bewoners te stimuleren energie te
besparen (in regionaal verband).
 Opstellen subsidieverordening Energiebesparing particuliere woningeigenaren en
vervolgens deze uitvoeren.
 Bestaande energieloket uitbouwen en zichtbaarder maken. Er zal relatie gelegd
worden met regionaal energieloket Gewest Gooi en Vechtstreek.
 Energieteams opleiden en vervolgens jaarlijks een activiteit uitvoeren.
Bedrijven
 Bijeenkomst organiseren voor en door bedrijven over duurzaamheid (lezing MVO)
en hierbij aansluiten bij al bestaande ondernemingsverenigingen.
 Uitvoeren van energiescans bij midden- en kleinbedrijf
Vervoer
 Elektrisch vervoer stimuleren door middel van communicatie
 Op regulier vervangingsmoment overwegen om tot aanschaf van elektrische
dienstauto’s over te gaan.
 Evaluatie van het gebruik van de oplaadpalen in 2014 en besluitvorming over
mogelijke overname (De gemeente kan in 2014 de in 2012 geplaatste Elaadpalen
overnemen).

3.2 Gemeenten als voorbeeld
Kader
Het betreft geen wettelijke verplichting. In het Klimaatakkoord tussen Rijk en gemeenten is
afgesproken dat gemeenten in 2010 voor 75% duurzaam inkopen en in 2015 voor 100%.
In het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2010-2013 zijn in dit kader een aantal
activiteiten opgenomen en uitgevoerd.
Door deze ambitie neer te leggen neemt de gemeentelijke organisatie haar
verantwoordelijkheid en minimaliseert haar bijdrage aan het versterkte broeikaseffect, maar
dat is niet de enige reden. Een belangrijke functie van een gemeente is die van
voorbeeldfunctie voor haar inwoners, bedrijven en instellingen. Door zelf ook in te zetten op
energie-efficiëntieverbetering, energiebesparing en duurzame energie geeft zij het belang van
deze ambitie aan.
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Energielabel BEL-gebouw

Binnen BEL organisatie zal een projectgroep Duurzame Eigen Organisatie worden
geformeerd. Deze werkgroep zal zich bezig houden met duurzaamheid, Fairtrade en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Doelstelling
De gemeentelijke organisaties vervullen een voorbeeldfunctie naar inwoners en bedrijven.
Daarom zal de gemeentelijke organisatie haar eigen voortgang op het gebied van duurzaam
inkopen, energiebesparing onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen
zichtbaar moeten maken aan de inwoners en bedrijven. Nieuwe gemeentelijke gebouwen
worden in 2020 energieneutraal gebouwd. In 2015 kopen we voor 100% duurzaam in en
hebben we in de kantine van de BEL Combinatie Fairtrade producten te koop. In 2025 is de
gemeentelijke organisatie CO2 neutraal, waarbij we streven dit zonder compensatie van CO2
uitstoot te doen.

Actiepunten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 In 2013 wordt een projectgroep geformeerd om duurzaamheid, Fairtrade en MVO in
de organisatie onder de aandacht te brengen, te verankeren, acties te coördineren en
uit te voeren.
Duurzaam inkopen
Doel: 100% duurzaam inkopen conform de Landelijke duurzaamheidscriteria voor inkoop
(AgentschapNL) in 2015
 Opstellen nieuw duurzaam inkoopbeleid conform de nieuwe aanbestedingsregels (In
2013 komt er vanuit de landelijke overheid een nieuw aanbestedingsbeleid).
 Monitoren van de eigen prestaties van duurzaam inkopen door middel van een
jaarlijkse duurzaam inkopenscan (uitkomsten worden opgenomen in de jaarlijkse
milieuverslagen).
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Energiebesparing gemeentelijke gebouwen
Doel: Per jaar 2% energiebesparing bij bestaande gemeentelijke gebouwen.
 Duurzaam bouwen toepassen bij gemeentelijke gebouwen
Bij onderhouds- of verbouwingswerkzaamheden energiebesparende maatregelen
toepassen bij gemeentelijke gebouwen.
 Opstellen energielabels gemeentelijke gebouwen. Op basis van de resultaten en
wettelijke ontwikkelingen bepalen welke verbetermaatregelen kunnen worden
toegepast.
 Uitvoering geven aan Beleids- en beheersplan Openbare verlichting (op termijn
toepassen van energiezuinige openbare verlichting).
 Betrekken van milieumedewerker bij ruimtelijke projecten/bouwprojecten om
duurzaamheid in het project te verankeren.
Energiebesparing gemeentehuizen Blaricum, Laren en BEL kantoor
 CO2 compensatie van gas- en elektra verbruik van BEL Combinatie en de
gemeentehuizen in Laren en Blaricum
 Inzicht krijgen in het eigen energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen en op
basis hiervan een energiebesparingsplan opstellen.
Communicatie
 Communiceren over goede bedrijfsinitiatieven (gemeenten ism KvK en
ondernemers).
 Communiceren over duurzaamheidsprestaties van BEL Combinatie.

3.3 Afval is geen afval
Kader
Onze natuurlijke hulpbronnen slinken. Het winnen van natuurlijke hulpbronnen legt een
beslag op de ruimte en heeft effect op flora en fauna. Dit vraagt om een slimme inzet van deze
bronnen en om afval optimaal te benutten. Het scheiden van afvalstromen speelt hierbij een
belangrijke rol.
De gemeenten werken in regionaal verband samen via de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst
(GAD). De GAD sluit contracten af voor diverse afvalstromen en ondersteunt de gemeenten.
De taken die de GAD uitvoert vloeien voort uit de Wet milieubeheer en de Gewestelijke
Afvalstoffenverordening. De GAD volgt in haar beleid de landelijke doelstellingen die zijn
opgenomen in het Landelijk Afvalbeheer Plan LAP2 (2009-2015, met een doorkijk tot 2021).
Eind 2012 is de VNG akkoord gegaan met de raamovereenkomst verpakkingen en het
bijbehorende addendum. Nadere uitwerking van bepaalde procesafspraken zullen hierbij
nadrukkelijk de aandacht van de GAD en gemeenten vragen.
Meer hergebruik zorgt naast meer hergebruik van grondstoffen ook voor een aanzienlijke
vermindering van de CO2 uitstoot, minder restafval en lagere afvalverwijderingskosten.
Het is de bedoeling om eind 2014 minimaal 60% van het huishoudelijke afval te hergebruiken
Momenteel is dit percentage 55 % (GAD).
In 2012 hebben de gewestgemeenten zich uitgesproken om zich duurzaam te ontwikkelen en
dat afval, of beter gezegd duurzaam grondstoffenbeheer, hieraan bij kan dragen. Er is breed
draagvlak voor het realiseren van een trendbreuk en de doelstelling om de lat voor
huishoudelijk afval op minimaal 70% te leggen. In 2013 zal dit nader worden uitgewerkt.
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Organische afvalstromen zijn interessant als biomassa voor het opwekken van warmte of de
productie van groene en schone brandstof. Met de houtachtige biomassastromen, het Grof
Tuinafval en het GFT afval kan groen gas, warmte en elektriciteit worden geproduceerd. De
overeenkomsten van de groene afvalstromen in de regio G&V lopen eind 2014 af. In 2013 zal
BEL-breed bekeken worden op welke wijze de aanbesteding duurzaam en rendabel kan
worden aanbesteedt.
In 2013 zal ook de wijze van inzameling van grof huishoudelijk afval in relatie tot
kringloopbedrijvigheid binnen de BEL gemeenten nader worden beschouwd.
Grondstoffen en afval zijn een speerpunt vanuit de gedachte dat er ontworpen en gebouwd
moet worden vanuit een gesloten kringloop. In de ideale situatie betekent dit “afval bestaat
niet”.
Doelstelling
Het realiseren van een efficiënt en effectief afvalbeheer, gericht op verbetering van
hergebruik, het gescheiden aanbieden van huishoudelijk afval en bestrijden van zwerfafval.
Actiepunten
Grondstoffen
 Informatie geven aan bewoners over duurzaam bouwen (o.a. via energieloket).
 Toepassen van duurzaam geproduceerd hout volgens de Meetlat Duurzaam Hout in
eigen werken en nieuwbouw
 Toepassen van secundaire grondstoffen in reconstructies en nieuwbouw
Afval
 Handhaven op de aanbiedregels van het huishoudelijk afval.
 Geven van deskundige voorlichting op gebied van aanbiedregels.
 Het verbeteren van de toegankelijkheid en uitbreiden van de inzamelstructuur.
 Intensiveren van de voorlichting over gescheiden inzamelen. In 2012 is de campagne
duurzaam keukenmanagement gestart en deze loopt tot en met 2014.
 Definitieve inzamelstructuur voor kunststofverpakkingen implementeren (in 2013)
 Jaarlijks sorteeranalyses uitvoeren die de basis vormen voor het evalueren van de
milieuprestaties.
 Uitwerken mogelijkheden voor het vergisten van groenafval en het rijden op groen
gas. 2013 koers bepalen voor periode na 2014.
 In juni 2016 eindigt het contract met de huidige verwerker van het restafval: in 2012
is gestart met de voorbereiding van een nieuw te sluiten overeenkomst (2013, 2014,
2015).
 Nadere beschouwing inzameling grof huishoudelijk afval in relatie tot
kringloopbedrijvigheid
 Opstellen van een nieuw model duurzaam grondstoffenbeheer (2013).
 Voorbereiding nieuwe inzamelmodel (aanschaf middelen, communicatie inwoners
etc).(2014)
 Nieuwe systematiek duurzaam grondstoffenbeheer uitvoeren (2015)
 Projecten opstarten met scholen over zwerfafval.
 Onderzoek duurzame aanbesteding Biomassa BEL breed.
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Aanbesteding biomassa.

3.4 Samen met inwoners
Kader
De gemeenten werken voor de inwoners van Blaricum en Laren. De inwoners zijn belangrijk
voor het behalen van de milieudoelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van
energiebesparing of afvalscheiding.
Door aan te sluiten bij landelijke campagnes (zoals het klimaatstraatfeest, zwerfafval) wordt
een groot publiek bereikt. Daarnaast is de beschikbaarheid en duidelijkheid van digitale
milieu informatie een belangrijk middel om bewoners te bereiken/betrekken.
De gemeenten vinden het belangrijk dat mensen al in hun jeugd respect voor de natuur wordt
bijgebracht. Uit onderzoek blijkt dat zij als volwassenen dan meer oog hebben voor de
milieuproblematiek en zich verantwoordelijk voelen voor een duurzame oplossing ervan. De
voornaamste doelgroep is dan ook de jeugd, zowel in schoolverband als daarbuiten
(buitenschoolse opvang, jeugdclubs). Het NME-centrum Het Spookbos speelt hierbij een
belangrijke rol. Het natuur- en milieu educatie centrum verzorgt diverse activiteiten. Scholen
en andere groepen hebben de mogelijkheid om bij Het Spookbos gedurende een dagdeel een
les in het veld te komen volgen. Dit zijn praktische lessen over verschillende natuur en milieu
onderwerpen. Daarnaast biedt het Spookbos de leerkrachten de mogelijkheid omdeel te
nemen aan diverse projecten in de klas of pakketten levend materiaal in de klas.
Daarnaast willen de gemeenten inwonersparticipatie (verder) ontwikkelen. Met betrekking tot
milieubeleid is dan de insteek het ondersteunen en faciliteren van duurzame initiatieven.
(gemeentelijke) financiële regelingen kunnen duurzaam consumeren en milieuvriendelijk
gedrag stimuleren.
Doelstelling
Een toename te krijgen van milieuvriendelijk gedrag, draagvlak voor het milieubeleid, kennis
en waardering voor natuur en milieu bij inwoners van de gemeenten, met name bij de jeugd.
Actiepunten









Aansluiten bij landelijke campagnes.
Ontsluiten van milieu-informatie via de websites.
Organiseren nationale boomplantdag.
Organiseren Nacht van de Nacht samen met NME Het Spookbos.
Het ontwikkelen van nieuwe acties samen met NME Het Spookbos.
Verstrekken jaarlijkse subsidie aan NME Spookbos.
Ondersteunen/faciliteren van duurzame initiatieven van wijkorganisatie en
maatschappelijke organisaties
Uitreiken van een jaarlijkse milieuprijs en hiermee duurzame initiatieven uitdragen
en stimuleren
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3.5 Schoon en veilig
Kader
De gemeenten Blaricum en Laren willen een goede en gezonde leefomgevingskwaliteit
realiseren. In die zin moet het schoon en veilig zijn. Mensen moeten bijvoorbeeld niet ziek
worden ten gevolge van een bodemverontreiniging of overmatige geluidhinder.
De volgende thema’s vormen een onderdeel van de leefomgeving: bodem, water, lucht,
geluid, externe veiligheid en bedrijvigheid.
Voor deze verschillende thema’s gelden wettelijke normen, die in verschillende wetten zijn
vastgelegd (o.a Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Waterwet, Wet luchtverontreiniging,
Wet bodembescherming).
Doelstelling
Het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving op minimaal wettelijk niveau maar
daarnaast streven naar een bovenwettelijk niveau.
In het hiernavolgende worden de verschillende milieuaspecten behandeld.
Bodem
In de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de Wet milieubeheer zijn regels
opgenomen met betrekking tot bodem(verontreiniging).
De provincie Noord-Holland heeft in de ‘Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013’ vijf
onderwerpen uitgewerkt, gebaseerd op verwachte (ruimtelijke) ontwikkelingen de komende
jaren, deze zijn:
 Stimuleren aanpak ernstige bodemverontreiniging
 Afstemmen ruimtelijke functies en bodemeigenschappen
 Aanpakken grondwaterverontreiniging door gebiedsgericht beheer
 Stimuleren van energiewinning uit de bodem (bijvoorbeeld door geothermie en
warmte-koudesystemen)
 Verbeteren regulerende bodemfunctie in het landelijk gebied
Deze onderwerpen betreffen niet alleen het werkveld van de provincie, maar ook over dat van
gemeenten en waterschappen. De provincie wil met de bodemvisie ook deze partijen
stimuleren duurzaam bodemgebruik onderdeel te maken van hun (ruimtelijke) plannen.
Masterplan Grondwatersanering ’t Gooi (MpGs ’t Gooi) is zo’n samenwerking tussen het
Ministerie van I&M, de provincie Noord-Holland, gemeenten uit het Gooi,
waterleidingbedrijven en het Waterschap.
In het verleden zijn op de hoger gelegen gronden in het Gooi bodemverontreinigingen
ontstaan. Deze zijn in het grondwater tot meer dan 60 meter diep terecht gekomen. Het
verontreinigde diepe grondwater stroomt onder andere in de richting van de
drinkwaterwinningen in het Gooi. Zonder maatregelen zal hier de kwaliteit van het
opgepompte grondwater afnemen en dienen extra zuiveringsmaatregelen te worden toegepast
om drinkwater te maken.
Het convenant MpGs ’t Gooi vormt de juridische basis voor de samenwerking tussen de
deelnemende partijen ter uitvoering van MpGs ‘t Gooi. Het Gebiedsgerichtbeheersplan MpGs
‘t Gooi beschrijft de technische aspecten, zoals de omvang van de verontreiniging, het
monitoringsprogramma en het beleidskader.
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Voor het MpGs ’t Gooi is in 2005 al eerder een convenant afgesloten tussen gemeenten en de
provincie. In 2011 is het nieuwe convenant gebiedsgericht beheer het Gooi (2012-2021) door
betrokken partijen ondertekend. De beide gemeenten dragen jaarlijks financieel bij aan de
uitvoering van het project. Er wordt deelgenomen aan de werkgroep die nadere invulling aan
het convenant moet geven.

Ondertekening Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi in 2011

In 2013 wordt voor beide gemeenten een Asbestverwachtingenkaart opgesteld. Doel hiervan
is de situatie ten aanzien van asbest in de bodem inzichtelijk te maken
Bij grondverzet binnen de gemeenten wordt getoetst aan de bodemfunctieklassenkaart die
voor beide gemeenten is opgesteld.
Momenteel is er geen officieel gronddepot in de gemeenten aanwezig. Er zal worden
onderzocht op welke wijze (BEL breed of per gemeente apart) en op welke locatie(s) een
gronddepot kan worden gerealiseerd. Hieraan gekoppeld wordt duidelijk inzichtelijk wat de
aard en hoeveelheid toegepaste grond en bagger binnen gemeentelijke werken is.
De gemeente Blaricum heeft een relatief schone bodem. De saneringen zijn afgerond en
gesteld kan worden dat voor het huidige gebruik de situatie in orde is. Bij ruimtelijke
procedures/ bouwplannen etc. zal de situatie opnieuw moeten worden beoordeeld.
In de gemeente Laren is in 2012 onder regie van de provincie een lijst van zgn. spoedlocaties
onderzocht op ernst en omvang. Op grond van de uitkomsten van historisch en fysiek
onderzoek wordt beoordeeld of verder onderzoek noodzakelijk is.
Er zijn momenteel twee verontreinigingen bekend die in aanmerking komen voor sanering.
Het betreft een grondwaterverontreiniging aan de Torenlaan 35 afkomstig van een historische
lekkage van oplosmiddelenhoudend rioolwater. Deze zaak is aangemeld bij het projectbureau
van Gebiedsgericht Grondwater Beheer, alwaar de te voeren strategie verder wordt
uitgewerkt. De tweede sanering heeft betrekking op de voormalige camping De Molshoop aan
de dr. A. Sweitzerlaan. Hier is een aanzienlijk oppervlak verontreinigd met olie en zware
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metalen. Momenteel wordt in samenspraak met de provincie, het bodemkundig bureau, de
gemeente en de eigenaar (GNR) een saneringsaanpak uitgewerkt.
Daarnaast is in Laren een aantal locaties verontreinigd (8). De verontreinigen zijn hier
weliswaar min of meer ernstig, maar er hoeft niet gesaneerd te worden. Dit hangt ondermeer
samen met de mate van overschrijding van de normen cq. bodemvolume en/of de mate van
verspreiding. Indien er zich op de locaties ruimtelijke ontwikkelingen voordoen (bv.
bouwplannen), wordt de noodzaak van sanering nader bekeken.
Op grond van de nieuwe Monumentenwet is de gemeente verantwoordelijk voor de omgang
van archeologische waarden in het gemeentelijk grondgebied. Er moet rekening gehouden
worden met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische resten. Om een
goede afweging van het archeologische belang te kunnen maken hebben de gemeenten Laren
en Blaricum –samen met de gemeente Eemnes – in 2011 een eigen gemeentelijk
archeologiebeleid vastgesteld. In een nota archeologiebeleid worden een archeologische
verwachtings- en waardenkaart, een beleidskaart en bestemmingsregels uiteengezet. De
kaarten geven inzicht in gebieden met een lage-, middelhoge of hoge archeologische
verwachting en de daarbij behorende beleidsmaatregelen. De nota dient te worden
geïmplementeerd in nieuwe bestemmingsplannen.
Doelstelling is een duurzaam gebruik van de bodem. De bodem is als drager van vele functies
de basis voor een gezonde en veilige functievervulling, zoals voedselproductie, ecologie en
energiewinning.
Actiepunten









Voorkomen van nieuwe bodemverontreinigingen door preventieve maatregelen.
Saneren en beheersbaar maken van historische bodemverontreinigingen.
Onderzoek mogelijkheden gronddepot (2013) en realisatie van gronddepot (2014)
Opstellen duidelijk overzicht van de aard en hoeveelheid toegepaste grond en bagger
binnen de gemeentelijke werken.
Informeren van bewoners en bedrijven door bodeminformatie via de website
beschikbaar te stellen (Bodeminformatiesysteem).
Deelname aan Gebiedsgericht grondwaterbeheer ’t Gooi.
Vaststellen en implementeren asbestverwachtingenkaart.
Toetsen ruimtelijke plannen op bodem en archeologieaspecten.

Water
In de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet gemeentelijke watertaken zijn de regels met
betrekking tot de waterkwaliteit en kwantiteit vastgelegd.
In 2007 is in Blaricum het gemeentelijk waterplan vastgesteld. In het plan zijn activiteiten
voorzien voor de periode 2010-2015. Nog niet uitgevoerde activiteiten worden in het kader
van het nieuwe GRP (zie hierna) of het operationeel waterbeheer opgepakt.
Voor Blaricum en Laren is er een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. De
looptijd van het plan is van 2012 t/m 2017. Het plan is in Blaricum eind 2012 vastgesteld en
in Laren begin 2013 door de raad vastgesteld.
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Het speerpunt ‘afval is geen afval’ heeft een directe relatie met de hemelwaterzorgtaak binnen
het GRP speerpunt ‘hemelwater- en grondwatertaken: beleid en uitwerking op orde’.
In het kader van de hemelwatertaak wordt in Blaricum Dorp in de periode 2013 t/m 2018 6,5
ha verhard oppervlak in de openbare ruimte afgekoppeld van de gemengde riolering en
vervolgens geïnfiltreerd in de bodem. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon
hemelwater zich vermengd met stedelijk afvalwater.
In de Blaricummermeent wordt deze gescheiden inzameling direct toegepast.
In het kader van de hemelwatertaak is in Laren in de periode 2006-2012 in de openbare
ruimte 4 ha verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering. Het hemelwater wordt
grotendeels geïnfiltreerd in de bodem en deels geloosd op oppervlaktewater. Op deze manier
wordt voorkomen dat schoon hemelwater zich vermengd met stedelijk afvalwater en dat de
rioolwaterzuiveringsinstallatie daar onnodig door wordt belast.
In de planperiode zal hemelwaterbeleid verder worden vormgegeven, waarbij ook de
mogelijkheid van afkoppelen van hemelwater buiten de openbare ruimte (op perceelniveau)
en hergebruik van hemelwater zal worden beschouwd.
In het kader van het GRP wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma GRP opgesteld, waarin
concreet wordt aangegeven welke activiteiten in een jaar worden uitgevoerd. Gelet op de
onderlinge raakvlakken zal afstemming tussen dit uitvoeringsprogramma GRP en het jaarlijks
op te stellen milieuprogramma plaatsvinden.
De waterkwaliteit van het Gooimeer moet in 2015 voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.
Daarnaast is 2008 is het project Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren en Eemmeer
(BEZEM) verder uitgewerkt tot de zgn. Ontwikkelingsvisie Zuidelijke Randmeren. In de
afgelopen jaren is het vervolgconvenant uit 2008 verder uitgewerkt: nu onder de naam
Blauwe As. Het gemeenschappelijk belang van schoon zwem- en boezemwater is door alle
betrokken gemeenten, waaronder Blaricum, opnieuw uitgesproken. In 2013 wordt onderzocht
in hoeverre het mogelijk is om het fysieke beheer van het gebied onder te brengen bij het
Recreatieschap VeluweRandmeren. Hierbij moet ondermeer gedacht worden aan gericht
maaibeheer en het onderhoud van steigers e.d. Namens de gemeente Blaricum wordt er
deelgenomen aan de werkgroep.
De gemeenten Blaricum en Laren hebben sinds 1961 de gemeenschappelijke regeling
Rioolwaterzuiveringsinrichting Gooyergracht vastgesteld. De gemeenten hebben de wens om
deze GRG op te heffen. Dit met het oog op een striktere scheiding van taken van de
verschillende participanten. Er moet inzicht komen in de financiële consequenties indien dit
dossier wordt gesloten. In 2013 zal een inventarisatie plaatsvinden en zullen gesprekken
worden gevoerd met Waternet. Op basis hiervan kan een strategie worden opgesteld.

Actiepunten






Uitvoering geven aan het verbreed GRP.
Deelname werkgroep Blauwe As.
Afstemmen uitvoeringsprogramma GRP en Milieuprogramma.
Toetsen ruimtelijke plannen op wateraspecten.
Opstellen strategie in verband met het beëindigen van de GRG

Lucht
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In de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit, de Wet milieubeheer en de Wet luchtkwaliteit
zijn de regels met betrekking tot luchtverontreiniging vastgelegd. In 2009 is het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Voor dit programma
hebben alle overheden grote ruimtelijke plannen geïnventariseerd en hebben ze alle
uitvoerbare en kosteneffectieve maatregelen in kaart gebracht om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Jaarlijks moeten de invoergegevens voor dit programma worden gecontroleerd
door de gemeenten.
De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen zijn stikstofdioxide en fijn stof. Deze stoffen
zijn met name afkomstig van het verkeer. Dit thema heeft samenhang met het thema geluid
De luchtkwaliteit van de gemeenten Blaricum en Laren voldoet aan de normen. Er worden
geen inwoners blootgesteld aan concentraties luchtverontreinigende stoffen die hoger zijn dan
de wettelijke normen, ook niet voor fijn stof. De gemeenten streven ernaar deze situatie te
behouden.
Actiepunten




Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden knelpuntsituaties ten aanzien van
luchtkwaliteit voorkomen.
Jaarlijkse controle van gegevens NSL.
Toetsen ruimtelijke plannen op luchtaspecten.

Geluid
In de EU richtlijn omgevingslawaai, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder zijn regels
met betrekking tot geluid(hinder) opgenomen.
Voor beide gemeenten zijn in 2012 de nota’s geluidbeleid vastgesteld. In deze nota’s geven de
gemeenten aan hoe zij voor de periode 2012-2015 met het aspect geluid omgaan.
In deze nota’s worden de beleidsuitgangspunten ten aanzien van wegverkeerslawaai en
industrielawaai (bedrijvigheid) benoemd. Daarnaast wordt geregeld hoe met horeca en
evenementen wordt omgegaan. Sinds januari 2007 is de bevoegdheid tot het vaststellen van
hogere grenswaarden (grotendeels) van de provincie naar gemeente overgegaan. In de nota’s
wordt aangegeven hoe aan deze nieuwe bevoegdheid invulling wordt gegeven.
Geluid is afkomstig van verschillende bronnen. Zo kan er sprake zijn van wegverkeerslawaai,
industrielawaai, horeca- en festiviteitenlawaai maar ook van burenlawaai.
Wegverkeerslawaai
Binnen de gemeenten Blaricum en Laren heerst op sommige plekken een aanzienlijke mate
van verkeerslawaai. Hoewel er geen sprake is van wettelijke knelpunten streven we wel
naar verbeteringen. Zo gaan we onderzoeken of er nog saneringssituaties kunnen worden
aangepakt. Ook zullen we geschikte gelegenheden op vermindering van geluid zo veel
mogelijk benutten. Zo zal er bijvoorbeeld bij herinrichting van gemeentelijke wegen een
afweging plaatsvinden van geluidmaatregelen (bijv. 30 km/uur zone, stiller wegdek).
In 2012 zijn de geluidkaarten op grond van de EU richtlijn omgevingslawaai door de
gemeentebesturen vastgesteld. Er wordt gewerkt aan het opstellen van de verplichte
actieplannen.
Uit de geluidkaarten is gebleken dat er ten gevolge van het verkeer op de gemeentelijke
wegen. Op basis van dosis-effectrelaties sprake is van 409 ernstig gehinderden in Laren
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en 266 in Blaricum. In juli 2013 moeten de actieplannen worden vastgesteld, en vervolgens
iedere 5 jaar worden geactualiseerd. In de actieplannen wordt verwoord hoe met de
geluidhindersituatie wordt omgegaan en op welke wijze de geluidhinder in de toekomst
wordt beteugeld en waar mogelijk ingeperkt.
Het geluid afkomstig van de rijkswegen A1 en A27 wordt binnen de beide gemeenten als
hinderlijk ervaren. In het verleden zijn wettelijke maatregelen getroffen en in de nabije
toekomst zullen in het kader van nieuwe ontwikkelingen (Blaricummermeent) de benodigde
geluidwerende maatregelen worden getroffen.
De gemeenten willen echter dat het geluid door de wegbeheerder Rijkswaterstaat bij de bron
wordt aangepakt: door het toepassen van bijvoorbeeld stiller asfalt (dubbellaags ZOAB) op
deze wegen. In 2012 heeft bestuurlijk overleg met RWS plaatsgevonden.
Er zal worden gezocht naar mogelijkheden om gezamenlijk tot oplossingen te komen door het
inzichtelijk maken van lopende projecten in de nabijheid van deze wegen. Een afweging kan
dan gemaakt worden in de te treffen geluidreducerende voorzieningen (bijvoorbeeld
combinatie schermen en dubbellaags ZOAB op de weg).
Industrielawaai
Geluid afkomstig van bedrijven. In beide gemeenten is er geen sprake van structurele overlast
ten gevolge van bedrijvigheid. Het kan incidenteel voorkomen dat er een geluidklacht bij de
BEL binnenkomt van bijvoorbeeld een horeca-inrichting. Dit wordt middels het reguliere
handhavingstraject behandeld.
Actiepunten






Vaststellen actieplannen geluid.
Evalueren geluidnota’s/actualiseren geluidnota’s (2014.)
Vervolg aan onderhandelingen met RWS geluidreducerende voorzieningen, in
samenspraak met provincie.
Toetsen ruimtelijke plannen op geluidaspecten.
Uitvoeren hogere grenswaardenprocedure.

Externe veiligheid
Wet milieubeheer, Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Regeling externe veiligheid
inrichtingen (Revi), Registratiebesluit risico’s gevaarlijke stoffen (Rrgs), Wet vervoer
milieugevaarlijke stoffen, Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo), Besluit risico’s zware
ongevallen (Brzo), AMvB Buisleidingen.
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik,
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen zoals vuurwerk, lpg en munitie over weg, water en
spoor en door buisleidingen.
In de gemeenten zijn er geen bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen
vallen. Vanwege risicovolle onderdelen is er op een locatie sprake van een risicocontour nl:
De zuurstoftank bij Tergooi ziekenhuizen in Blaricum. De contour van Tergooi wordt in het
nieuw op te stellen bestemmingsplan opgenomen.
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Externe veiligheid wordt onder regie van het Gewest Gooi en Vechtstreek uitgevoerd. Er
komt een nieuwe subsidieregeling waarbinnen projecten externe veiligheid kunnen worden
uitgevoerd in gewestelijk verband.
Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (zgn. risicoregister) geeft inzicht in de
risico’s van gevaarlijke stoffen binnen een gemeente. Dit register wordt jaarlijks up to date
gehouden.
In het kader van de AMvB buisleidingen zijn alle transportleidingen getoetst aan de normen
en er worden geen grenswaarden overschreden.
Actiepunten





Toetsen ruimtelijke plannen op externe veiligheidsaspecten.
Participeren (gewestelijk verband) in projecten externe veiligheid
Participeren in rampenbestrijding
Actueel houden Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (zgn. risicoregister)

Milieuvergunningen en handhaving
Het op adequaat niveau houden van milieuvergunningen/meldingen en de handhaving
daarvan. Als de milieuregels niet juist worden toegepast en nageleefd heeft dit zijn effect op
de omgevingskwaliteit. Om deze reden moeten de vergunningen actueel zijn, en bedrijven
voldoen aan deze regels danwel de algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit.
In Blaricum zijn ongeveer 150 bedrijven aanwezig waarop de Wet milieubeheer van
toepassing is. In Laren zijn dit er ongeveer 145. De meeste bedrijven vallen onder de werking
van het Activiteitenbesluit Wm en hebben geen vergunning nodig.
Zoals aan het begin van dit milieubeleidsplan al werd aangegeven zijn deze activiteiten door
de gemeenten overgedragen aan de RUD OFGV.
De handhaving zal door de OFGV programmatisch worden uitgevoerd. De OFGV zal jaarlijks
in overleg met de beide gemeenten een handhavingsprogramma opstellen en eveneens op
jaarbasis verslag hierover uitbrengen aan de gemeenten.
In BEL verband wordt op basis van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2010-2014
jaarlijks een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Afstemming tussen deze beide programma’s
zal plaatsvinden.
Het Handhavingsbeleid zal in 2014 worden geëvalueerd en zonodig worden geactualiseerd.
Actiepunten





Opstellen integraal handhavingsprogramma op basis van het Handhavingsbeleid
Omgevingsrecht 2010-2014 (jaarlijks)
Opstellen milieuhandhavingsprogramma per gemeente (OFGV) (jaarlijks)
Verslaglegging aan gemeenten (OFGV) (jaarlijks)
Evalueren Handhavingsbeleid Omgevingsrecht en zonodig actualiseren
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H4 Financiën
Voor de uitvoering van het milieubeleidsplan 2013-2016 zijn uren en budgetten benodigd.
Uren
Voor de gemeente Blaricum en Laren is per gemeente 0,7 fte aan formatie beschikbaar voor
het uitvoeren van de werkzaamheden zoals bedoeld in dit milieubeleidsplan. Deze
medewerkers maken onderdeel uit van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.
De formatie die benodigd is voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van
vergunningverlening en handhaving voor beide gemeenten (1,2 fte: 0,5 fte Blaricum en 0,7 fte
Laren) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de OFGV en is budgettair opgenomen in de
begroting van de afdeling Vergunningen en Handhaving.
In het jaar 2013 is niet de volledige formatie bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling
beschikbaar. Hier is in het DVO 2013 rekening mee gehouden. Overigens heeft dit geen
consequenties voor de uitvoering van wettelijke taken. Deze kunnen binnen deze formatie
worden uitgevoerd. Voor 2014 e.v. wordt weer gerekend met 0,7 fte per gemeente.
Over de uren benodigd ter ondersteuning van de in dit plan opgenomen ambities bij andere
afdelingen dan Ruimtelijke Ontwikkeling zullen jaarlijks met deze afdelingen afspraken
worden gemaakt.
Werkzaamheden waar deze afdelingen leidend in zijn (zoals bijvoorbeeld de uitvoering van
het GRP door de afdeling A&B), zijn opgenomen in de DVO’s van de betreffende afdelingen.
In de jaarlijks op te stellen milieuprogramma’s worden activiteiten, uren en budgetten voor
dat jaar specifiek inzichtelijk gemaakt.
Budgetten 2013
Blaricum
Beschikbaar is :
€ 10.000,- Klimaatbeleid
€ 2.131,- Budget NME subsidie (is structureel in de begrotingen opgenomen)
Benodigd is:
€ 1.000,- voor klimaatactiviteiten.
€ 2.131,- NME subsidie
Laren
Beschikbaar is:
€ 12.500,- Klimaatbeleid
€ 4.500,- NME subsidie (is structureel in de begrotingen opgenomen)
Benodigd is:
€ 3.000,- voor klimaatactiviteiten .
€ 4.500,- NME subsidie
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Voor 2013 is er derhalve voldoende budget om de geplande werkzaamheden uit te voeren.
Budgetten 2014 e.v.
Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 is op jaarbasis € 6.000 per gemeente nodig voor de
duurzaamheid-activiteiten uit het milieubeleidsplan.
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H5 Procesverantwoording
Het proces is gestart met het opstellen van een startnotitie. Hierin zijn de voorgaande
milieubeleidsplannen geëvalueerd en is aangegeven wat de missie en speerpunten van de
beide gemeenten voor de komende planperiode zijn. Deze startnotitie is tijdens een
gezamenlijke informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden (3 juli 2012) met de
commissieleden besproken: kan men zich vinden in de geformuleerde missie en speerpunten?
Vervolgens is gesproken met de betrokken afdelingen binnen de BEL Combinatie alsmede
met externe partners (waaronder GAD en NME-centrum). Middels een persbericht in de Hei
en Wei en Het Larens Journaal is bekend gemaakt dat er gewerkt werd aan het nieuwe plan en
werden inwoners opgeroepen ideeën en/of opmerkingen naar aanleiding van de startnotitie
kenbaar te maken.
Met deze input is het ontwerp van het milieubeleidsplan en bijbehorend
uitvoeringsprogramma opgesteld en in de colleges van 26 februari 2013 vastgesteld.
Vervolgens is het ontwerp gedurende zes weken ter inzage gelegd (conform de
inspraakverordeningen van de beide gemeenten en de Awb). In deze periode is het ontwerp
tevens schriftelijk voorgelegd aan de omliggende gemeenten, de provincie Noord-Holland, de
GAD en het NME-centrum.
Op basis van de inspraakreacties en de reacties van de bovengenoemde actief benaderde
partijen, is het Milieubeleidsplan 2013-2016 door de gemeenteraden vastgesteld op …... De
milieuprogramma’s 2013 voor beide gemeenten zijn in dezelfde raadsvergadering vastgesteld.
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