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F. Bal
Advies geven met betrekking tot het op te stellen Milieubeleidsplan.
Het Milieubeleidsplan 2008-2012 is vastgesteld op 14 februari 2008
en liep tot 2013. Met het opstellen van een nieuw Milieubeleidsplan is
gewacht tot de nieuwe collegeperiode.
Voor de periode 2015-2020 dient een nieuw Milieubeleidsplan
opgesteld te worden. Het Milieubeleidsplan geeft invulling aan artikel
4.16 van de Wet milieubeheer en bepaalt de kaders van het door de
gemeente te voeren milieubeleid en de richting van te nemen
beslissingen op het gebied van milieu. De periode tot 2020 sluit aan
bij de Rijkdoelstellingen op het gebied van (duurzame) energie voor
2020.
In de afgelopen tijd zijn vele ontwikkelingen gaande met raakvlakken
en consequenties voor het gemeentelijk milieu- en
duurzaamheidsbeleid. Landelijke ontwikkelingen en de dynamiek in
de IJmond vragen om een actualisering van het Milieubeleidsplan.
Het Milieubeleidsplan dient als overkoepelende paraplu de, voor
gemeentelijk milieubeleid, relevante ontwikkelingen en beleidsvelden
te bundelen.
Het Milieubeleidsplan zal via een open planproces worden opgesteld.
Na diverse verkennende gesprekken met enkele ambtenaren op de
voor milieu relevante deelgebieden, worden nu de raadsleden
geïnformeerd over de grove contouren van het Milieubeleidsplan en
wordt om hun reactie en input gevraagd ten behoeve van verdere
uitwerking. Na deze raadsessie wordt aan externe stakeholders om
hun input gevraagd en worden ambities en doelstellingen uitgewerkt
naar concrete activiteiten en projecten. Het streven is het ontwerpmilieubeleidsplan voor het eind van het jaar aan de raad aan te
bieden ter besluitvorming.
►Presentatie plan van aanpak en raamwerk milieubeleidsplan met
kader/uitgangspunten, randvoorwaarden, prioritaire thema’s,
specifieke kansen en (voorzet) ambities en doelstellingen.
►Fracties maken opmerkingen en stellen vragen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun advies over het plan.
►Voorzitter vat mogelijke afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► voor nadere informatie / bijstelling terug naar college

