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Een oordeel vormen over het Milieubeleidsplan 2015-2020.
Landelijke, provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen vragen om
actualisering en herijking van het gemeentelijke milieubeleid. In
oktober 2014 is de Raad om input gevraagd voor een nieuw
milieubeleidsplan. Op 16 juni 2015 heeft een participatie avond
plaatsgevonden met diverse stakeholders o.a. uit het bedrijfsleven en
wijkplatforms. Op het gebied van de agrarische sector en Natuur en
Milieueducatie (NME) zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd.
Ideeën die naar voren zijn gekomen met betrekking tot de projecten
zullen in de uitvoering worden meegenomen.
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De thema’s waarop dit Milieubeleidsplan zich richt zijn: energie
(besparing en opwekking), leefomgeving (luchtkwaliteit, geluid, geur
en bodem), mobiliteit, klimaatadaptatie en afval. Dit plan laat de
raakvlakken en verbindingen tussen de thema’s zien. Naast de
gemeente Velsen hebben ook de stakeholders een belangrijke rol in
de uitvoering van een groot deel van deze projecten.
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Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het Milieubeleidsplan
2015-2020, het raadsvoorstel en concept raadsbesluit mogelijk
met politieke vragen aan andere fracties.
 Ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de
geuite meningen (aanleiding kan ook een politieke vraag zijn) .
 Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen.
 Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of
de bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het
concept raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad
vast te leggen.
 Voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het onderwerp
voldoende is behandeld en naar de raad kan als hamerstuk
(stemverklaring van 30 of 60 seconden) of debatstuk.
►Portefeuillehouder F. Bal
►Beleidsambtenaar V.C. van Vuuren
Ja
Max. 3 minuten per inspreker

Resultaat sessie

Besluitrijp voor de raadsvergadering van 26 november 2015.



