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Geachte raad,

Naar aanleiding van vragen van de commissie Ruimte over ons voorstel voor het verlengen van
het Milieubeleidsplan met een periode van z jaar is gewaagd om een evaluatie van de wettelijke
taken uit de wet Milieubeheer. Wij hebben deze evaluatie uitgevoerd en bieden u deze aan om te
gebruiken bij uw besluitvorming voor het verlengen van de werkingskracht van het
Milieubeleidsplan voor een periode tot en met zo16.
Nader onderzoek hierna heeft het volgende opgeleverd:

1.

Het Milieubeleidsplan 2oÍ-2or4Duurzaamheidsagenda en
Meerjarenuitvoeringsprogramma Milieu "Samenwerken en verbinden" is in zijn geheel
nooit integraal geëvalueerd. Ook bij de andere gemeenten van de Omgevingsdienst is
geen evaluatie uitgevoerd van hun milieubeleidsplannen over dezelfde periode.

2.

Het Milieubeleidsplan gaat qua doelen over wettelijke taken m.b.t. milieu, advisering
ruimtelijke ordening, (milieu)vergunningen, toezicht en handhaving. Een Hein deel
bevat wijheden, zoals bijvoorbeeld 'het wagenpark van de gemeente verduurzamen,
waarmee zowel luchtlcwaliteit (wettelük milieu), geluid (wettelijk milieu) en klimaat
(niet-wettelijk) worden verbeterd'. Deze ruimte is aanleiding geweest voor meerdere
gemeenten waaronder Oegstgeest om het milieubeleidsplan in 2011 op te waarderen
naar een duurzaamheidsagenda. In het uitvoeringsprogramma is onderscheid gemaakt
in duurzaamheidsdoelen en wettelijke taken.

3.

Het Milieubeleidsplan bestaat uit een hoofddocument en een uitvoeringsprogramma. In
het uiwoeringsprogramma is aangegeven hoe de ambities van Oegstgeest in de periode
tot en met zor4 worden gerealiseerd en wie verantwoordelijk is. Het eerste deel van het
uitvoeringsprogramma heeft als trekker de gemeente. Daarin worden met name de
duurzaamheidsambities benoemd. Deze ambities zijn opgenomen in de nota
Duurzaamheid, zoals vastgesteld in januari zor3. Het tweede deel van het
uiwoeringsprogramma heeft de ODWH als uitvoeringspartner en bevat de wettelijke
taken. De ODWH heeft in haar jaarverslagen zorrtf m zot4 verantwoording afgelegd
over de uitvoering. De jaarverslagen 2o1l t/m zorg zijn vastgesteld en openbaar. Het
jaarverslag zor4 wordt vastgesteld en openbaar gemaakt.
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4.

Indebijlagendejaarverslagen zott tf m2o13voorwatbetreftdeverantwoordingvan
de ODWH voor de uitvoering van de gemeentelijke taken vanuit de wet Milieubeheer.

S.

Het klimaatbeleid (initiatief van Holland Rijnland, uitgevoerd door ODWH) liep af in
zotz. Hoewel er geen kader meer is wordt in de praktijk wel uitgegaan van de
geformuleerde doelen uit dat klimaatbeleid. Het gaat dan om doelen op het gebied van
energie (elektriciteit/warmte/brandstoÐ en klimaat (COz/overige
broeikasgassen/effecten zoals wateroverlast).

6.

Duurzaamheidsbeleid 2oLg-2ot7 is, apart van het Milieubeleidsplan zorr-zor4,
vastgesteld door de raad injanuari zor3. De tussenevaluatie is in de raadsvergadering
van december 2or4 behandeld. Er wordt nu een uitvoeringsprogramma voor 2o1S en
zot6 opgesteld. Daarin wordt opgenomen de voornemens uit de coalitie-agenda over
duurzaamheid en de aangenomen moties over duurzaamheid.

T.

De omgevingsdienst houdt op 'Mijn leefomgeving' de stand van zaken over

milieuonderwerpen bij. Zie

8.

In de bijlage de evaluatie Milieubeleidsplan zorr-zor4 met
omgevingsdienst zorr tf m zotg.

9.

Het Milieubeleidsplan is geen wettelijke verplichting. Echter als de gemeente een
vastgesteld Milieubeleidsplan heeft kan de raad besluiten dit te verlengen met een
periode van z jaar. Dat voorstel tot verlenging is eerder voorgelegd aan de raad. Het
heeft geen gevolgen voor de wettel¡"ke milieueisen waaraan voldaan moet worden. Die
zijn alle wettelijk bepaald.
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