Interne memo

Datum

31 juli 2014

Onderwerp

Samenvatting aanpak ‘Ontwikkeltraject milieubeleidsplannen
Velsen & Beverwijk’

Onlangs heeft de Milieudienst IJmond opdracht gegeven aan de bureaus DWA en SME advies voor het
(begeleiden van) het opstellen van nieuwe milieubeleidsplannen voor de gemeenten Velsen en Beverwijk.
In deze memo een puntsgewijze samenvatting van de uitgangspunten en de op basis daarvan
voorgenomen aanpak voor dit traject.
UITGANGSPUNTEN

1. Nieuwe coalitieakkoorden als momentum
2. Twee parallelle trajecten in de gemeenten Velsen en Beverwijk, leidend tot twee separate
Milieubeleidsplannen. Waar gezamenlijk optrekken meerwaarde biedt en thema’s in beide gemeenten
spelen, worden trajecten (en ambities/activiteiten in de Milieubeleidsplannen) aan elkaar gelinkt

3. Milieubeleidsplan als verbindend kader
a. t.b.v. de voor milieu/duurzaamheid relevante beleidsvelden
b. waarin zijn opgenomen op diverse niveaus (Europa, Rijk, provincie, regio) reeds geldende
plannen, ambities en afspraken

4.
5.
6.
7.

Open /participatief planproces
Milieu en duurzaamheidsbeleid
Flexibele en stapsgewijze aanpak
Oogsten en zichtbaarheid aanpak, ten behoeve van uitgangsituatie: ambities en resultaten uit het
verleden tegen het licht houden,

8. Looptijd 20152020, deze periode sluit aan bij de Rijkdoelstellingen op het gebied van (duurzame)
energie voor 2020

9. Uitgaan van mogelijkheden & kansen (“ja, tenzij…”)
10. Afstemming (zowel qua proces als inhoud) met andere beleidsontwikkelingstrajecten (zoals
Structuurvisie en Richtingennota Afvalscheiding)
AANPAK
Fase 1: Verkenning (junibegin oktober 2014)






Startoverleg met Milieudienst IJmond en direct betrokken medewerkers Velsen en Beverwijk
Samenstellen klankbordgroep per gemeente
Analyse vigerend milieubeleid en aanverwante beleidsnota’s
Verkennende gesprekken met belangrijkste interne stakeholders in beide gemeenten (bestuurlijk en
ambtelijk)



Sessie met raadsleden (per gemeente) over hun visie, ideeën en overige input ten aanzien van
ambities, doelstellingen en eventuele dilemma’s rondom de prioritaire thema’s.



Gesprekken en eventueel bredere peiling onder externe stakeholders (bewoners, maatschappelijke
organisaties en bedrijven).
Beverwijk

Velsen

Bedrijven:

Bedrijven:












Ondernemersvereniging IJmond





Energiek Velsen

Ondernemersvereniging IJmond
GreenBiz Beverwijk
Beverwijkse Bazaar
Havenbedrijven
Stichting Beverwijk Centrum

Bewoners:



Energiecoöperatie Wijk aan Zee i.o.

Andere overheden:
Hoogheemraadschap Noorderkwartier

MKB IJmond
Kenniscluster

Enkele ‘grote jongens’ (Crown van Gelder,
NUON, Tata Steel)
Bewoners:
Wijkplatforms
Burgerpanel

Andere overheden:



Hoogheemraadschap
Rijnland/Noorderkwartier



Opstellen startnotitie (raamwerk milieubeleidsplan) per gemeente met kader/uitgangspunten,
randvoorwaarden, prioritaire thema’s, specifieke kansen en (voorzet) ambities en doelstellingen.



Bespreken startnotities in klankbordgroep per gemeente

Fase 2: Verdieping (september – oktober 2014)



Ontwerpatelier (per gemeente) voor eerste verdieping van de prioritaire thema’s (formuleren ambities
en doelstellingen en globale activiteiten) met betrokken interne en externe stakeholders en enkele
raadsleden.



Verwerken uitkomsten raadssessie en ontwerpateliers in eerste concept Milieubeleidsplan per
gemeente met daarin ambities, doelstellingen en aanpak op hoofdlijnen.



Bespreken eerste concept milieubeleidsplan in klankbordgroep en bestuurlijk per gemeente.

Fase 3: Uitwerking (november 2014)



Werksessies per gemeente met interne betrokkenen (en evt. enkele externe stakeholders) waarin
acties en projecten op doelstellingen te realiseren in detail worden uitgewerkt.



Verwerken uitkomsten werksessies in tweede concept milieubeleidsplan inclusief (globaal)
uitvoeringsprogramma per gemeente. Tweede concept milieubeleidsplan gaat ook verder in op de
samenhang en verbinding tussen de verschillende relevante beleidsvelden, interne en externe
communicatie over het milieubeleid en de evaluatie en monitoring van het milieubeleid.



Bespreken tweede concept milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma in klankbordgroep en
bestuurlijk per gemeente.

Fase 4: Oplevering (december 2014)




Verwerken laatste reacties en aanvullingen
Eindredactie en opmaak milieubeleidsplannen voor inspraak en bestuurlijke vaststelling.

