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1

Inleiding

1.1

Achtergrond en doel

Voor u ligt het Milieuactieplan (MAP) van de gemeente Meppel voor de periode 2007 – 2010.
Dit is alweer het derde gemeentelijke milieubeleidsplan. Met dit plan geven we invulling aan
onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu.
Gedurende de uitvoeringsperiode van het Milieubeleidsplan (MBP) 2003-2006 hebben een
aantal milieuthema’s van rijkswege of door regelgeving vanuit Europa grotere nadruk gekregen
(zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, handhaving en externe veiligheid) waardoor er
accentverschuivingen in de uitvoering hebben plaatsgevonden. Welke ambities uit het MBP
2003-2006 zijn gerealiseerd, kunt u teruglezen in de milieurapportages die jaarlijks zijn
opgesteld. Ten behoeve van dit MAP hebben we alle eerder gestelde ambities nogmaals tegen
het licht gehouden en waar nodig opnieuw opgenomen of bijgesteld.
De grootste uitdaging ligt de komende jaren in het leggen van dwarsverbanden tussen de
evenwichtige groei in Meppel enerzijds en de bescherming van het milieu anderzijds. Het
milieuactieplan geeft richting aan de besluitvorming door het gemeentebestuur. Bovendien
krijgen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden inzicht in wat de
gemeente zelf gaat oppakken maar ook van hen verwacht met betrekking tot het milieubeleid.
Daarnaast is het streven om in de collegeperiode 2006-2010 een innovatief milieuproject uit te
voeren, bijvoorbeeld op het gebied van toepassing van duurzame energie.

1.2

Opzet milieuactieplan

Dit MAP is tot stand gekomen in een interactief proces met betrokkenen van binnen de
gemeentelijke organisatie en daarbuiten. Hiervoor hebben we een aantal werkbijeenkomsten
gehouden waarin inbreng is geleverd door ambities te formuleren en projecten te benoemen.
Het eindresultaat dat voor u ligt is een nieuw milieuactieplan dat helder, beknopt en realistisch
beoogt te zijn, en als basis dient voor de verdere integratie van milieu in andere beleidsvelden
(bijvoorbeeld RO). Ook vormt het de basis voor de jaarlijkse en eventueel meerjarige
(milieu)programmering met actiepunten.
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Het Milieuactieplan 2007-2010 bestaat uit drie onderdelen:
Milieukwaliteitsprofielen, die richtinggevend zijn voor de te realiseren milieukwaliteit bij
ruimtelijke ontwikkelingen en andere aanpalende beleidsterreinen (zoals
infrastructurele, economische en landschappelijke ontwikkelingen). Hierin zijn ambities
en kansen beschreven. Het geformuleerde ambitieniveau per gebied vormt een
streefbeeld wat in beginsel uitgangspunt is. Indien hier in de planvorming niet aan kan
worden voldaan, dient dit te worden verantwoord.
Het Meerjarenprogramma, met de concrete projecten en acties die tussen 2007 en
2010 door de gemeente worden uitgevoerd;
Een bijlage met een toelichting bij de projecten, waarin voor alle milieuthema’s en
instrumenten de gemeentelijke milieukoers en milieuambitie is verwoord. Dit is het
beleidsmatig kader voor de uitvoering van de gemeentelijke milieutaken.

1.3

Milieuambities

Gemeentebreed
In de Ontwikkelingsvisie 2030 hebben we aangegeven te willen ‘zorgen voor volledige
werkgelegenheid met gelijktijdig een duurzame versterking van de kwaliteit van de gemeente
als woon- en leefomgeving’. Met het oog op de kwaliteit van de woonomgeving hebben we
hierop aansluitend voor dit MAP de volgende gemeentebrede milieuambitie geformuleerd:
Belangrijk bij een duurzame versterking van de kwaliteit van de gemeente is daarnaast de
Milieuambitie gemeentebreed
•

•
•
•
•
•

De gemeente Meppel wil voor een aantal thema’s en verder waar mogelijk een betere
milieukwaliteit realiseren dan wettelijk verplicht is. Met het oog op een prettige
leefomgeving voor de inwoners van Meppel geldt dit in ieder geval voor de thema’s lucht,
verkeer en vervoer en geur.
Met het oog op een duurzame toekomst geldt dit in het bijzonder voor het thema klimaat
en sterk bouwen.
De handhaving van milieuvergunningen van bedrijven is blijvend van groot belang.
Dit geldt ook voor het thema afval en de inzet van communicatie.
Om de ambities voor klimaat kracht bij te zetten wil de gemeente deze collegeperiode een
innovatief project opstarten.
Gebiedsgericht worden knelpunten aangepakt en kansen benut.

onderlinge ruimtelijke afstemming van de verschillende functies, die mede in samenhang met
elkaar moeten worden bezien. Het afwentelen van eventuele negatieve effecten naar andere
functies, andere gebieden en naar de toekomst toe, wordt zoveel mogelijk vermeden.
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Ambities per gebied
Verder zijn in de Milieukwaliteitsprofielen in hoofdstuk 2 per gebied prioritaire thema’s
benoemd. Deze thema’s sluiten aan op de kansen die in de gebieden aanwezig zijn om de
milieukwaliteit te verbeteren, om hoge milieuambities te realiseren of om urgente problemen
aan te pakken.
1.4

Integraal, interactief en wijkgericht

Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord en in het Uitvoeringsprogramma 2006 – 2010 wil de
gemeente binnen de ambtelijke organisatie toewerken naar een optimale samenwerking tussen
de verschillende afdelingen. Dit moet leiden tot een goed integraal beleid op onder meer milieu
en handhaving.
Een aantal van de in het Milieuactieplan opgenomen projecten is er op gericht om de kennis
over een specifiek onderwerp te vergroten, zodat de bijdrage en visie vanuit milieu beter vorm
wordt gegeven alvorens inbreng wordt geleverd in het integrale werkproces.

1.5

Leeswijzer

Dit Milieuactieplan (MAP) behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:
Gebiedgerichte aanpak (hoofdstuk 2);
Meerjaren uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 3).
Milieuthema’s (bijlage 1);
Instrumenten waarmee de doelen zijn te bereiken (bijlage 2);
Overzicht betrokken externe en maatschappelijke organisaties (bijlage 3);
Overzicht inspraakreacties (bijlage 4);
Ambitieniveaus Milieukwaliteitsprofielen (bijlage 5).
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2

Gebiedsgericht milieubeleid

2.1

Inleiding

Meppel wil naast een economisch aantrekkelijk vestigingsklimaat vooral een goede
woonomgeving bieden voor haar inwoners. Voor het realiseren van een goede en gezonde
omgevingskwaliteit is het zaak om aansluiting te zoeken bij kansen die zich binnen de
gemeente voordoen om deze te realiseren of te verbeteren. Dit kan door bij ruimtelijke en
infrastructurele ontwikkelingen, en bij de herstructurering van gebieden, vroegtijdig ambities en
specifieke kansen voor milieu te benoemen, en deze in de planvorming mee te nemen. Per
gebiedstype zijn hiervoor in de Milieukwaliteitsprofielen zowel de specifieke kansen als
algemene ambities benoemd. Meppel steekt hiermee haar milieubeleid gebiedsgericht in.
De basishouding van het gemeentelijk apparaat is interactief, wijkgericht en integraal. Voor het
leggen van verbanden hebben we een basis gelegd in het gebiedsgerichte deel van dit
milieuactieplan. Hierin zijn voor de relevante thema’s per gebied specifieke gemeentelijke
ambities opgenomen. Het ambitieniveau heeft als minimum altijd het wettelijk ‘basisniveau’.
Daar waar dit mogelijk en wenselijk is, is de ambitie hoger gesteld. Hierbij is rekening gehouden
met de huidige gebiedskenmerken, voorziene ruimtelijke ontwikkelingen en andere specifieke
kansen voor het verbeteren van de kwaliteit van een wijk. Deze kansen moeten worden
opgepakt, en nader uitgewerkt en geïntegreerd worden bij de daadwerkelijke planvorming.
Gebiedstypen
Binnen Meppel worden vier gebiedstypen onderscheiden: binnenstad (inclusief centrum),
woongebieden, bedrijventerreinen en het buitengebied (landbouw en natuur). De ruimtelijke
visies van de gemeente (onder andere uitgewerkt in de Stadsvisie en het Woonplan Meppel
2005-2015) zijn uitgangspunt geweest voor de gebiedstypering.
*

Figuur 1 geeft de ligging van de gebiedstypen weer. Gebieden met een markeren de
(geplande) ruimtelijke ontwikkelingen tot 2011.
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Figuur 1: Deelgebieden gemeente Meppel

Gedurende de looptijd van het MAP doen zich kansen voor in de volgende plannen:
Herstructurering stationsgebied;
Herstructurering het ‘Vledder’ (tussen Markstraat, Burgemeester Knopperslaan en
Gasgracht);
Herinrichting Kromme Elleboog (binnenstad tussen Prinsenplein, Groenmarkt en
Kromme Elleboog);
Aanleg woonwijk Nieuwveense Landen tussen Meppel en Nijeveen (na 2010);
Herstructurering deel centrum Koedijkslanden (vanaf 2008);
Verdere uitbreiding Industrieterrein Noord;
Transformatie Oude Vaart;
Transformatie Oevers A en C;
Eventuele herstructurering maatschappelijke functies industrieterrein Ezinge;
Aanleg Zuidelijke Ontsluitingsweg Meppel (2009);
Aanleg knooppunt Lankhorst.
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Milieukwaliteitsprofielen
De Milieukwaliteitsprofielen zijn richtinggevend voor de te realiseren milieukwaliteit bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Waar mogelijk is de na te streven milieukwaliteit gekwantificeerd in
vijf ambitieniveaus. Een ambitieniveau van 1 geldt als het hoogste en 5 als het laagste na te
streven niveau. In een aantal gevallen is gebruik gemaakt van de door SenterNovem
opgestelde prestatiekaarten. Het ambitieniveau is hierbij kwalitatief in drie oplopende niveaus
omschreven: actief, voorlopend en innovatief.
Bijlage 5 bevat per milieuthema de beschrijving van alle mogelijke ambitieniveaus.

2.2

Binnenstad en centrum

Gebiedstypering
Menging van functies: winkelcentrum, horeca en wonen. De binnenstad bevindt zich in het
gebied tussen de Reest, het Meppelerdiep, de Buitenhaven, Mallegat, de Ceintuurbaan. Het
centrum omvat het winkelgebied in de binnenring. Kenmerkend zijn de historische gebouwen,
de grachten en de aanwezigheid van veel groen (bomen).

Ontwikkelingen tot 2011
Herstructurering stationsgebied;
Herstructurering het ‘Vledder’ (tussen Markstraat, Burgemeester Knopperslaan en
Gasgracht);
Herinrichting Kromme Elleboog (binnenstad tussen Prinsenplein, Groenmarkt en
Kromme Elleboog).
Problematiek en toelichting
In de binnenstad van Meppel leidt autogebruik tot overlast op het gebied van met name geluid.
Ook de evenementen veroorzaken ‘geluid’.
De kwaliteit van de openbare ruimte is een tweede
probleem. Met name ontstaat overlast als gevolg
van het aanbieden van huishoudelijk en
bedrijfsafval aan de openbare weg en zwerfafval.
Daarnaast is er voorgaande jaren bij ruimtelijke
plannen weinig aandacht geweest voor
stadsecologie en de mogelijkheden voor de
aanleg van stadsparken en overig groen. Dit kan
het verblijf in Meppel echter aantrekkelijker maken
voor recreanten en bewoners.
Foto 1: Kromme Elleboog (binnenstad Meppel)

Mogelijkheden voor waterberging en afkoppeling van (regen)water in de grachten komen aan
bod in de lopende actualisatie van het waterplan (stedelijke wateropgave). Daarnaast verbetert
Meppel de natuurwaarde en belevingswaarde van oevers van grachten (ook door voorlichting)
in het kader van het lopende project ‘natte natuur in de stad’.
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Milieukwaliteitsprofiel Centrum & binnenstad
Thema

Ambitiekwaliteit
(zie bijlage 5)

Doelstelling

Prioritaire thema’s
•
Verkeer

•
•
•

Afval

nvt

Weren van doorgaand verkeer uit de binnenstad door verlaging
maximumsnelheid stadsring (van 50 naar 30 km/uur)
Verbetering fietsvoorzieningen (stallingen en routes) uiterlijk in 2008
Opwaardering van haltevoorzieningen van het OV uiterlijk in 2008
Aanbrengen van
en langdurend)

2

duidelijke verwijzing parkeermogelijkheden (kort-

•
•

Plaatsing 3 ondergrondse afvalcontainers binnenstad
Aanpak zwerfafval (nog vast te stellen in KOM)

•

Verbetering stadsecologie in stadsparken en groene zones. Op
basis van onderzoek in stadsparken worden in 2008-2009 de nadere
ambities bepaald.

nvt
4
Voor 2010
4

Overige thema’s
Natuur
•

n.t.b.
-

Klimaat/energie

•

Toepassing warmte-koude opslag indien zonder risico’s voor
grondwater1
Sterk bouwen: inspanningsverplichting om bij nieuwbouw
(utiliteitsbouw) een verscherping van 8-12% van wettelijke Energie
Prestatie Coëfficiënt te bereiken (Vledder, Stationsgebied)

Geluid

•
•

Binnenniveau woningen max. 33 dB(A) *
Tijdelijk hogere waarden toestaan bij evenementen

1
5

•

Waterkwaliteit op peil houden mede door scheiding (afkoppelen)
afvalwater1 (15% bestaand gebied 60% nieuwbouw)
Behalen doelen Waterplan ten aanzien van ecologische
waterkwaliteit en belevingswaarde van water en oevers van de
grachten
Terugdringen bestrijdingsmiddelen op verhard oppervlak ten
opzichte van de huidige situatie

3

•
Water
•

Voorlopend

2

3

•
•
•

Wonen en intensief groen: bodemgebruikswaarde I *
Extensief openbaar gebruikt groen: bodemgebruikswaarde II
Nieuwbouw: bodemgebruikswaarde kleiner dan streefwaarden

2
3
1

•

Waar mogelijk kwaliteit lager dan de grenswaarden voor NO2
(stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof) *

3

Geur

•

Geen ernstige hinder, 2 – 4 geureenheden / m3 bij 98-percentiel

Externe veiligheid

•

10 – 6 (plaatsgebonden risico bij kwetsbare bestemmingen) *

Bodem

Lucht

* Wettelijk verplicht
1

Precies doelbereik in 2010 (fasering) wordt in 2008 afzonderlijk bepaald in Tweede
Uitvoeringsmodule Waterplan

4/5

4
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2.3

Woonwijken

Gebiedstypering
Beperkte functiemenging: wonen, speel- en onderwijsvoorzieningen, beperkte
winkelvoorziening, sportvoorzieningen. Tot op woonstraatniveau is een groene openbare ruimte
aanwezig. Enkele concentraties in vorm van parken.

Ontwikkelingen tot 2011
Herstructurering deel centrum Koedijkslanden (vanaf 2008);
Aanleg woningen Nieuwveense Landen tussen Meppel en Nijeveen (na 2010);
Aanleg Zuidelijke Ontsluitingsweg Meppel (2009).
Problematiek en toelichting
In de woonwijken vormt met name doorgaand verkeer een belangrijke bron van hinder en
overlast. De aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ontsluitingsweg Meppel ten zuiden van
Berggierslanden, een goede ontsluiting van (nieuwe) woonwijken en de aanwijzing van
routering voor vrachtverkeer moeten de verkeersdoorstroming verbeteren, geluidsoverlast
verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. De realisatie van knooppunt Lankhorst (A28 / A32)
in 2009 verbetert de doorstroming van verkeer langs het Medisch Centrum en Oosterboer.
De woonwijken bevatten veel (belevings)groen,
met een duidelijke plaats voor water. De aandacht
voor recreatie en natuurbeleving nabij en rondom
de woongebieden is momenteel gering. De
overgang van de bestaande woonwijken naar het
aangrenzende agrarisch gebied wordt als abrupt
ervaren. Dit dient ook in nieuwe woonwijken een
aandachtspunt te zijn.
Foto 2: Bergierslanden

Huishoudens hebben veel mogelijkheden om water te besparen. Daarom stimuleert Meppel
waar mogelijk in samenwerking met het Waterschap en Vitens onder meer het gebruik van een
regenton, een infiltratievoorziening voor de afkoppeling van (regen)water en hergebruik van
grijs water van wasmachine, douche en wastafel (met name bij nieuwe wijken).
In 2008 wordt er een beleidsstuk opgesteld over het aansluiten en lozen van (afval)water op het
openbare riool. Hierin zal voor het afkoppelen van het regenwater regels opgesteld worden.
Tevens zal er in 2008 bij de evaluatie van het GRP(Gemeentelijk Riolerings Plan) gekeken
worden naar stimuleringsbijdrage voor het afkoppelen vanuit de gemeente voor particulieren.
Zwerfafval is nog steeds een belangrijk aandachtspunt waar de gemeente wijkgericht en indien
mogelijk met bewoners en organisaties zoals buurtverenigingen en natuur- en
milieuorganisaties mee aan de slag wil. In het kader van het Kwaliteit Op Maat (KOM) project
worden in 2007 (mogelijk gebiedsgerichte) doelen voor de schoonheidsgraad van de openbare
ruimte opgesteld.
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De ontwikkeling van Nieuwveense Landen neemt een bijzondere plaats in het
Milieukwaliteitsprofiel in.
Gezien de omvang van het project kan er veel milieuwinst worden gerealiseerd, onder meer op
het gebied van energie, water, bodem, ecologie, huishoudelijk afval en vervoer. Dit laatste door
de aanleg van fietsroutes en efficiënt openbaar vervoer van en naar de binnenstad. Daarnaast
kunnen de eisen voor sterk bouwen (o.a. vastgelegd in het Ruimtelijk Programma 2020) in het
bestemmingsplan en in het Programma van Eisen worden opgenomen. Verder liggen er
mogelijkheden om hierin de gemeentelijke klimaatambities te realiseren door eventueel de
aanleg van stadsverwarming via een warmtepomp (onttrekken van warmte aan de omgeving,
zoals oppervlaktewater, grondwater, ventilatielucht en buitenlucht), de toepassing van
koude/warmte-opslag, zongericht bouwen, energiezuinige verlichting en isolatie. Mogelijkheden
hiertoe zullen worden onderzocht.
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Milieukwaliteitsprofiel Woonwijken
Thema

Doelstelling

Ambitiekwaliteit
(zie bijlage 5)

Prioritaire thema’s

Verkeer

•
•
•
•

Natuur
•
•

Afval

•
•
•
•

Klimaat/energie

•

Verbetering doorstroming verkeer op verkeersknooppunten in dicht
bewoond gebied
Nieuwveense Landen: fietsroutes / openbaar vervoer naar binnenstad
Behalen doelen Waterplan ten aanzien van ecologische waterkwaliteit
en belevingswaarde van water en oevers van de stadswateren2
Verbetering belevingswaarde van stadsparken en groene zones. Op
basis van onderzoek in stadsparken worden in 2008-2009 de nadere
ambities bepaald.
Aanleg ‘duurzame randen’ bij overgang bebouwde omgeving en
landbouwgebieden met duidelijke rol voor water
Terugdringen bestrijdingsmiddelen op verhard oppervlak ten opzichte
van de huidige situatie.
Wijkgerichte aanpak zwerfafval (nog vast te stellen in KOM)
Stimuleren afvalscheiding om LAP normen te realiseren
(stedelijkheidsklasse 4: 60% bronscheiding) *
Ondergrondse afvalinzameling bij hoogbouw voor 2010
Herstructurering Koedijkslanden: Energie Prestatie op Locatie (EPL,
waarmee besparingen op fossiele brandstoffen is te realiseren) minimaal
6,5
Nieuwveense Landen: EPL tussen 7,2 en 8,0, met
inspanningsverplichting dat Energie Prestatie Coëfficiënt 10-15% onder
wettelijke norm van 0,8 ligt

3
2
1-2
n.t.b.

3
3
3
3
4
Voorlopend

Voorlopend

Overige thema’s

Bodem

•
•
•
•
•

Water

Wonen en intensief groen: bodemgebruikswaarde I *
Extensief openbaar gebruikt groen: bodemgebruikswaarde II *
Nieuwbouw: kleiner dan streefwaarden
Voorkomen bodemverontreiniging (oa calamiteiten bij afgekoppeld
riool) *
Stimuleren waterbesparing en afkoppeling huishoudens. Het doel voor
2010 (Waterplan Meppel 2001) bedraagt 15% afkoppeling voor bestaand
stedelijk gebied en 60% voor nieuwbouw(wijken)

2
3
1
-

4 (bestaand)
1-2 (nieuw)

•
•
•

Wegverkeer: voorkeurgrenswaarde max. 48 dB op de gevel *
Binnenwaarde woningen max. 33 dB *
In beginsel geen hogere grenswaarde bij nieuwbouw Nieuwveense
Landen

3
1
2

Lucht

•
•

Verkeersdoorstroming verbeteren in stedelijk gebied
Waar mogelijk kwaliteit lager dan de grenswaarden voor NO2
(stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof) *

2

Geur

•

Weinig hinder: 1 - 3 geureenheden / m3 bij 98-percentiel

4

Externe veiligheid

•

10 – 6 (plaatsgebonden risico bij kwetsbare bestemmingen) *

4

Geluid

2

Precies doelbereik in 2010 (fasering) wordt in 2008 afzonderlijk bepaald in Tweede
Uitvoeringsmodule Waterplan

2

15
* Wettelijk verplicht
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2.4

Bedrijventerreinen

Gebiedstypering
Binnen dit gebiedstype onderscheiden we diverse typen bedrijvigheid: overslaghaven, grafische
sector, agro-industrie, (groot)handel, transport, bouw en overige industrie. Soms
functiemenging van wonen en werken (Oevers E). Per type bedrijventerrein bestaat verschil in
groenstructuur en uitstraling.
De bedrijventerreinen (lichte bedrijvigheid en kantoren) zijn:
Blankenstein en Ezinge (beiden nabij NS-station), beiden – deels - gericht op zakelijke
dienstverlening;
Noord I en II, langs Drentse hoofdvaart en Oude Vaart tussen Paradijsweg en Hugo de
Grootstraat, gericht op kleinschalige industrie en groothandel;
Oevers E, nog grotendeels onbebouwd met mogelijkheden voor kleinschalige
bedrijvigheid, gemengd wonen/werken;
Lokale bedrijventerreinen Rogat en Spijkerserve, gemengd wonen/werken (Nijeveen).
De industrieterreinen (zwaardere bedrijvigheid) zijn:
Op Steenwijkerstraatweg en Oevers A, B en C aan weerszijden Drentse hoofdvaart en
Meppelerdiep zijn scheepswerven, transport- en logistieke bedrijven gevestigd;
‘Nat’ bedrijventerrein Oevers D aan Meppelerdiep.
Ontwikkelingen tot 2011
Verdere uitbreiding Industrieterrein Noord;
Transformatie Oude Vaart;
Transformatie Oevers A en C;
Eventuele herstructurering Ezinge.
Problematiek en toelichting
De milieuproblematiek rond bedrijventerreinen in Meppel concentreert zich op de aan- en
afvoer van vrachtwagens, geuroverlast en emissie van (fijn) stof. Voor het laatste aspect is uit
uitgevoerde metingen, periode 2006-2007, gedurende 12 maanden gebleken dat de
grenswaarden uit de Wet Milieubeheer alleen werd overschreden in de directe omgeving van
bedrijven op het industrieterrein Oevers. Verder zijn alle industrie- en bedrijventerreinen in
Meppel – met uitzondering van bedrijventerrein Ezinge – voor geluid gezoneerd. Door actief
zonebeheer wordt de woonomgeving zoveel mogelijk beschermd tegen geluidsemissies van
bedrijven. Toch komen soms nog klachten binnen over geluid. Deze worden actief
gehandhaafd door de gemeente. Energieverbruik op de bedrijventerreinen is verder een punt
van aandacht, evenals het beheer van de gezamenlijke ruimte op de terreinen.
De grootste milieuwinst is te behalen bij ontwikkelgebieden zoals Noord III, door (milieu)eisen in
het uitgiftebeleid aan te scherpen en pro-actief te handhaven.
Vanwege de ligging en waterrijkdom van een aantal bedrijventerreinen liggen hier kansen voor
het verder verbeteren van de natuur- en belevingswaarde van het water met haar oevers. Het
betreft onder meer betreft onder meer de terreinen Noord (beek Oude Vaart en zandwinplas),
Ezinge (Reest) en Blankenstein.
De geplande transformatie tot bijvoorbeeld woningbouw van het bedrijventerrein Ezinge en
Oude Vaart / Steenwijkerstraatweg biedt mogelijkheden de milieukwaliteit te verbeteren door de
(milieuhinderlijke) bedrijvenfuncties uit dit gebied te verwijderen.
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Door het actief aantrekken van meer watergerelateerde bedrijven (met name bij Oevers A, B, C
en D), kan de uitstoot van en overlast door wegverkeer verminderd worden. Om het
klimaatbeleid vorm te geven, wil de gemeente in samenwerking met de
parkmanagementorganisaties bedrijven stimuleren tot energiebesparing via onder meer ‘s
avonds en ‘s nachts dimmen van verlichting van
(kantoor)gebouwen, gebruik maken van
energiezuinige (productie)processen, gebruik van
daglicht, isolatie, toepassing duurzame energie,
gebruik restwarmte, enz. Bedrijven op de (nieuwere)
industrieterreinen Noord I, II en III en op de te
transformeren bedrijventerreinen Oevers A en C
hebben hiertoe de meeste mogelijkheden.
Foto 3: ‘Nat’ bedrijventerrein Meppel

Voor een schonere openbare ruimte op de bedrijventerreinen, wil de gemeente Meppel via de
parkmanagementorganisaties eigenaren van bedrijven benaderen om (gezamenlijk) zwerfafval
aan te pakken. Hierbij stimuleert ze bedrijven de verantwoordelijkheid te nemen voor het
schoonhouden van de eigen omgeving. Verder neemt de gemeente het initiatief om in overleg
met ICC/PMM in gesprek te gaan met provincie en waterschap om ervoor te zorgen dat ook de
provinciale/waterschapseigendommen van zwerfvuil ontdaan worden.
Met de op te stellen Nota Gronduitgifte wil Meppel een strategisch uitgiftebeleid voeren. Het is
van belang om in beeld te hebben wat de huidige voorraad bedrijventerrein is en waar en
wanneer uitbreiding aan de orde is. Hier wordt gekeken naar mogelijkheden op bestaande
bedrijventerreinen, maar ook naar nieuwe uitbreidingsgebieden. In relatie tot dit MAP liggen er
met name mogelijkheden op het toekomstige bedrijventerrein Noord III. Hier zullen wij
nadrukkelijk kijken naar de positionering van bedrijven alsmede de "groene" inpassing. Verder
wordt voor een deel van de bedrijventerreinen in 2008 een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Een belangrijk onderdeel is het bepalen van welk type bedrijven we in Meppel willen
toelaten. De discussie rond de vestiging van een asfaltcentrale ligt hier mede aan de basis.
Tenslotte wil de gemeente haar ambitie op het gebied van lucht realiseren via strengere
emissie-eisen via de te actualiseren Wm-vergunningen van bedrijven en waar mogelijk met
verkeerskundige maatregelen.
Milieukwaliteitsprofiel Bedrijventerreinen
Thema

Doelstelling

Ambitiekwaliteit
(zie bijlage 5)

Prioritaire thema’s
•

Water

3

•

Behalen doelen Waterplan ten aanzien van ecologische
waterkwaliteit en belevingswaarde van water en oevers, met name
Ezinge (Reest), Blankenstein en Noord II (Oude Vaart)3
Terugdringen bestrijdingsmiddelen op verhard oppervlak ten
opzichte van de huidige situatie Bij bestaand
bedrijventerrein/industrie wordt 30% van het verhard oppervlak
afgekoppeld, bij nieuw bedrijventerrein/industrie 60%

1-2

3
3 (bestaand)
1-2 (bestaand)

Precies doelbereik in 2010 (fasering) wordt in 2008 afzonderlijk bepaald in Tweede
Uitvoeringsmodule Waterplan
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Ambitiekwaliteit
(zie bijlage 5)

Thema

Doelstelling

Geluid

•
•

Richtwaarde 50 dB(A) op de gevel buiten geluidszonering *
Opstellen zonebeheersplan voor alle industrieterreinen in 2008

Verkeer

•

Bevorderen transport over water (verder uitgewerkt in het GVVP
2008)

nvt

Geur

•

Geen ernstige hinder, 3 – 6 geureenheden / m3 bij 98-percentiel

5

Geluid, geur
en lucht

•

Functiescheiding wonen en zware bedrijvigheid op industrieterreinen

-

•

Samen met parkmanagement stimuleren energiebesparing (met
name bij Noord I, II en III)
Stimuleren sterk bouwen Oevers E, stationsgebied:
inspanningsverplichting om bij nieuwbouw (utiliteitsbouw) een
verscherping van 8-12% van de wettelijke Energie Prestatie
Coëfficiënt te bereiken

Klimaat/energie

•

3
-

Voorlopend

Overige thema’s
Bodem

Lucht

Externe veiligheid

•
•

Bodemgebruikswaarde III, onder groen bodemgebruikswaarde II *
Nadruk op bodembescherming *

2/3
-

•

Geen overschrijding grenswaarden voor NO2 (stikstofdioxide) en
PM10 (fijn stof) *
Realiseren emissie-eisen via actualisatie Wm-vergunning
(ALARA) *

5 (Oevers D)
4 (overig)

•

•

10 –6 (plaatsgebonden risico) *

3

•

Afspraken maken met parkmanagementorganisaties over aanpak
zwerfafval
Het via ICC/PMM aanbieden van collectieve
afvalinzamelingsmogelijkheden
Voeren strategisch uitgiftebeleid (Nota Uitgiftebeleid)
Stimuleren hergebruik bedrijfsafval als grondstof (via
vergunningverlening, handhaving en uitgiftebeleid)

-

•
Afval
•
•

* Wettelijk verplicht

-

-
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2.5

Buitengebied

Gebiedstypering
Naast wonen is in het buitengebied sprake van grootschalige veehouderij en landbouw rondom
Nijeveen en kleinschalige ten noorden van de Reest, hier veelal gecombineerd met een
recreatieve natuurfunctie.
Er komen diverse natuur- en landschapstypen voor, en het buitengebied heeft veelal een
recreatieve functie, met een belangrijke rol voor water. De Ecologische Hoofdstructuur en een
ecologische verbindingszone lopen door het buitengebied.
Problematiek en toelichting
De milieuproblematiek in het buitengebied kenmerkt zich door een aantal onderwerpen. Dit zijn
geuroverlast door de intensieve veehouderij, de relatie tussen bedrijvigheid en natuur en
landschap en de soms beperkte recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. De realisatie
van de geplande ecologische verbindingszone kent bovendien nog een aantal knelpunten.
Het POP II streeft naar het behoud van een aantrekkelijk landschap via het intact houden van
herkenbare cultuurhistorische structuren van bebouwing, waterlopen en wegen,
natuurelementen, natuurgebieden en de
landschapstypen. Meppel wil hieraan bijdragen
door te zorgen voor een betere landschappelijke
inpassing van de (stedelijke) bedrijventerreinen
in het landbouwgebied. Door een duidelijkere
scheiding van bedrijf en natuur - onder meer te
realiseren via de aanleg van brede groenbuffers
– kan de natuurwaarde worden vergroot.
Foto 4: Nijeveense Grift

Daarnaast wil de gemeente de aanwezige natuurwaarden verder verbeteren door het realiseren
van de ecologische verbindingszone en zones van aaneengesloten groen en water vanuit het
centrum naar het buitengebied aan te leggen. Deze verbinding loopt via de grote stadsparken,
bermen en oevers in woongebieden en centrum naar de uitloopgebieden het buitengebied in.
Dit vormt een belangrijk recreatief netwerk voor wandelaars en fietsers. Bovendien streeft
Meppel naar het behoud van de kwaliteit van de huidige stedelijke uitloopgebieden
(Wandelbos, Engelgaarde, natuurontwikkelingsgebied Berggierslanden) en waar mogelijk
verdere uitbreiding met nieuwe gebieden (Bremerbergplas, millenniumbos tussen Nieuwveense
Landen en Nijeveen en stadsrand Meppel-Reestdal).
Een tweede belangrijke kans vormt het stimuleren van een particulier initiatief tot
kwaliteitsverbetering van de zandwinplas nabij Nieuwveense Landen. Meppel kan hierin haar
kennis overdragen die is opgedaan vanuit het vergelijkbare initiatief Engelgaarde.
Het te realiseren knooppunt Lankhorst (A28 / A32) verbetert de situatie met betrekking tot lucht,
geluid en geur tussen de aansluiting A32-centrum en Rogat (Hoogeveense weg). Ter plekke
van het knooppunt kunnen er echter negatieve gevolgen optreden, ook vanwege het kappen
van bos ten behoeve van de aanleg. De gemeente wil Rijkswaterstaat in goed overleg
stimuleren om de geschade (natuur)waarden te compenseren.
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Voor de bodemkwaliteit in de landbouw- en natuurgebieden geldt dat geen verslechtering mag
optreden (stand still). Dit betekent dat de bodemkwaliteit kleiner of gelijk aan de streefwaarden
dient te zijn.
Om de geuroverlast door de intensieve veehouderij te beperken, gaat de gemeente een
geurzonering opstellen rondom deze bedrijven. Tenslotte wil de gemeente energiebesparing op
agrarische bedrijven stimuleren door onder andere beperking van de verlichting van stallen, het
stimuleren van het laten uitvoeren van een energiedoorlichting door het energiebedrijf, etc.
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Milieukwaliteitsprofiel Buitengebied
Thema

Doelstelling

Ambitiekwaliteit
(zie bijlage 5)

Prioritaire thema’s

•
Natuur
•
•

Natuur en water

Realiseren betere overgang natuur en bedrijvigheid via bijv.
groenbuffer en zoeken naar landschappelijke inpassing bedrijven
Behoud en versterking kwaliteit stedelijke uitloopgebieden
Uitvoeren projecten Uitvoeringsplan Buitengebied

•

Aanleg groen-blauwe verbindingen van de stad naar buitengebied,
mede t.b.v. recreatief netwerk wandelaars en fietsers

•
•
•
•

Stand still principe *
Tegengaan verzuring en vermesting *
Voorkomen nieuwe en saneren bestaande bodemverontreiniging *
Bodemkwaliteit afhankelijk van doel type gebied
(landbouw/bewoning/natuur) *

•

Behalen ecologische en chemische waterkwaliteitsdoelen KRW voor
beken en kanalen
Faciliteren ruimte voor tijdelijke opslag water in beekdalen bij hevige
regenval *

3
n.t.b.
3

3-4

Overige thema’s

Bodem

Water

•

1/2

3
3

•

Waar mogelijk verbeteren huidige luchtkwaliteit NO2 (stikstofdioxide)
en PM10 (fijn stof) *

•

Zorgen dat agrarische bedrijven blijven voldoen aan
Ammoniakrichtlijn en nieuwe Wet Geurhinder en Veehouderij (via
vergunningverlening en handhaving)

•

3

•

Wegverkeer landbouwgebieden: voorkeurgrenswaarde max. 48 dB
op de gevel *
Wegverkeer natuurgebieden: max. 45 dB(A)

Externe veiligheid

•

10 – 6 (plaatsgebonden risico landbouwgebied)

3

Afval

•
•

Aanpak zwerfafval (nog vast te stellen in KOM)
Stimuleren afvalscheiding om LAP normen te realiseren
(stedelijkheidsklasse 3: 56% bronscheiding) *

3
3

Lucht

Geur

Geluid

* Wettelijk verplicht

2
-

2
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3
Nr.
ambitie

Meerjaren uitvoeringsprogramma 2007 – 2010
Nieuwe /
lopende Activiteit
activiteit

Uitvoering

Trekker,

Gebiedstype
2007 2008 2009 2010 overigen

Benodigde
uren per
jaar

Benodigd
budget per
jaar

++ / + - / -

(extra tov
reguliere
uren)

(extra tov
toegekend
budget)

(wel/niet
haalbaar)

MILIEUTHEMA'S
I. BODEM

1A

Lopend

Ondersteuning gerichte
handhaving en communicatie
bodembeheer

Hele gemeente

structureel

VVH, Anne

0 uur

€ 5.000

+-

1B

Nieuw

Afstemmen met omliggende
gemeenten over uitwisseling
grond

Hele gemeente

structureel

VVH, Anne

0 uur

€0

+-

1C

Nieuw

Onderzoeken wenselijkheid
creëren tijdelijke opslagplaats
grond

Hele gemeente

REO en VVH,
Helma

0 uur

€0

++

2A

Lopend

Uitvoeren ISV-programma; 4
bodemsaneringen en 100
bodemonderzoeken

Stedelijk gebied

REO, Helma

0 uur

€0

+-

2B

Nieuw

Opstellen en uitvoeren ISV3bodemprogramma

Stedelijk gebied

REO, Helma

0 uur

€ 15.000

++

2C

Lopend

OpstellenPlan van Aanpak
sanering stortlocaties in stedelijk Stedelijk gebied
gebied

x

x

x

REO, Helma

0 uur

€0

++

2D

Lopend

Opstellen en uitvoeren plan van
aanpak illegaal gestorte,
gedumpte of uitgevlakte grond

Hele gemeente

x

x

x

VVH, REO en OW,
Anne

0 uur

€0

++

2E

Nieuw

Opstellen en uitvoeren plan van
aanpak actie Tankslag

Hele gemeente

VVH, Anne

0 uur

€ 30.000

++

x

x

x

x

x

x

x

x
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3

Nieuw

Opstellen functiekaart n.a.v.
Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Hele gemeente

x

x

REO, Helma

0 uur

€ 15.000

++

4

Nieuw
(wettelijk)

Implementatie Bbk in
handhaving en ruimtelijke
ontwikkelingen

Hele gemeente

x

x

REO en VVH,
Helma

0 uur

€0

+-

5

Lopend

Opstellen Nota Bodembeleid
(gebiedsgericht)

Hele gemeente

x

REO, VVH en OW,
Helma

0 uur

€0

++

OW, Carolien

0 uur

PM (bepaald
eind 2007)

++

OW (natte natuur)
en MAZA
(collegeprogramma),
Carolien

0 uur

€0

++

II. WATER

1

Lopend

2

Lopend

3A

Nieuw

3B

Nieuw

4

Lopend

Realiseren ambities ecologische
kwaliteit stedelijk water door
uitvoeren maatregelen KRW en
"Natte natuur in de stad"
(tweede uitvoeringsmodule
Waterplan)
Verbeteren belevings- en
recreatieve waarde van water
door uitvoeren maatregelen
collegeprogramma (bv.
slenterkades, maritieme routes,
recreatief routenetwerk) en
onderzoek '
Natte natuur in de
stad'
Toepassen watertoets door
projectleider en
randvoorwaarden Waterplan bij
ruimtelijke ontwikkelingen
conform '
standaardwatertoetsprocedure
waterschap Reest en Wieden'
Bespreken proces bij ruimtelijke
ontwikkelingen en mogelijke
knelpunten in halfjaarlijks
regulier overleg
gemeente/waterschap
Uitvoeren activiteiten uit GRP en
BRP tbv behalen
basisinspanning

Stedelijk gebied

Stedelijk gebied

structureel

x

x

x

x

Hele gemeente

structureel

OW, Carolien

0 uur

€0

++

Hele gemeente

structureel

OW, Carolien

0 uur

€0

++

OW en REO, Edwin

0 uur

€0

+-

Hele gemeente

x

x

x

x
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5A

Lopend

5B

Nieuw

6

Lopend

7A

Lopend

7B

Lopend

7C

Lopend

8

Nieuw

Realiseren ambities beperken
wateroverlast stedelijk gebied
Stedelijk gebied
door uitvoeren maatregelen
stedelijke wateropgave (eerste
uitvoeringsmodule Waterplan)
Vaststellen welke (bestaande en
nieuwe) gemeentelijke
Hele gemeente
gebouwen vegetatiedaken
krijgen
Implementeren nieuwe
(water)wetgeving conform
Hele gemeente
geactualiseerde Waterplan
(2007) met twee
uitvoeringsmodules
Opstellen gebiedsgericht beleid
baggerspecie
Baggeren prioritaire gebieden
uit Prioritering baggerwerken
Meppel (Stoombootkade,
Bleekerseiland en
Hoogeveensevaart)
Uitvoeren
(onderhouds)baggerwerken en
cyclisch monitoren
waterbodems conform
Baggerplan Meppel
Ondersteunen intentieverklaring
Regionaal Bestuursakkoord
Waterbodems en onderzoeken
(regionale) samenwerking
baggeren

x

Hele gemeente

Hele gemeente

Hele gemeente

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OW en REO,
Carolien

0 uur

PM (bepaald
eind 2007)

+-

FO en OW, Willem

0 uur
(inhuur)

€ 10.000,(inhuur)

+-

OW, Carolien

0 uur
(inhuur)

€0

++

x

REO en OW, Helma

0 uur

€0

++

x

OW, Edwin

0 uur

€0

++

OW, Edwin

0 uur

€0

+-

OW, Edwin

0 uur

€0

+-

REO, VVH en BMO,
Kees

0 uur

€ 20.000

++

VVH, Ade

0 uur

€ 20.000

++

structureel

Hele gemeente

structureel

III. GELUID

1

Nieuw

Opstellen plan van aanpak en
gebiedsgerichte geluidsnota
Hele gemeente
voor te ontwikkelen gemeentelijk
geluidsbeleid

2

Nieuw

Opstellen zonebeheersplan
bedrijventerreinen

Bedrijventerrein

x

x

x
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3

Nieuw

4

Nieuw

Vastleggen geluidzones van alle
gezoneerde bedrijventerreinen
via actualisatie
bestemmingsplannen
Onderzoeken mogelijkheid en
wenselijkheid voor vaststellen
handhaafbare geluidsnormen
(evenementen)

Bedrijventerrein

x

Binnenstad,
woonwijken en
Nijeveen

x

x

REO, Gerben

0 uur

€0

++

x

REO (gesteund door
VVH en MaZa),
Kees

0 uur

€0

++

REO, MAZA, Rik

0 uur

€0

++

REO, Rik

0 uur

€0

++

REO, Rik

0 uur

€0

+-

OW, REO en FO,
Carolien

0 uur

€ 1.000 per
jaar

++

OW, Marko

0 uur

PM (bepaald
medio 2007)

+-

IV. VERKEER EN VERVOER

1

Lopend

2/3

Lopend

4

Nieuw

Onderzoeken verdere
kwaliteitsverbetering OV en
gratis OV
Uitvoeren resterende projecten
uit Fietsvoorzieningenplan en
Convenant Duurzame
Bereikbaarheid (o.a.
concentratie
parkeervoorzieningen aan
binnenring, tariefscheiding
kort/lang parkeren, veilige
rotondes fietsers)
Integreren milieuambities als
verbeteren lucht- en
geluidskwaliteit en besparen
energie bij opstellen GVVP (o.a.
onderzoek verlaging snelheid
stadsring naar 30 km/uur)

Hele gemeente

x

x

Hele gemeente

x

x

Hele gemeente

x

x

x

x

V. NATUUR

1

Nieuw

2A

Lopend

Toepassen natuurvriendelijke
aanpassingen - in overleg met
natuurorganisaties - bij ingrepen
als herinrichting of uitbreiding
Opstellen actiegericht
beheerplan oevers en
watergangen (2008) en
uitvoeren natuurvriendelijk
beheer (vanaf 2009)

Hele gemeente

Hele gemeente

structureel

x

x

x
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2B

Lopend

Opstellen notitie chemiegebruik
vs alternatieven in het
onkruidbeheer

Hele gemeente

2C

Lopend

Faciliteren project '
Samen over
de Reest'

Reestdal

3/4/5A Lopend

Realiseren gemeentelijk
recreatief routenetwerk

Hele gemeente

x

x

x

3/4/5B Lopend

Ontsluiten aanwezig groen voor
korte en lange wandelingen
binnen gemeentelijk recreatief
routenetwerk

Stedelijk gebied

x

x

x

3/4/5C Nieuw

Inventariseren floradiversiteit
binnen grotere stadparken

Stedelijk gebied

x

3/4/5D Lopend

Verbeteren bereikbaarheid
recreatieve trekpleisters door
o.a. opname in regionale
fietsnetwerken (bv. naar
natuurgebieden Dwingelderveld
en Havelterberg)

Hele gemeente

x

Nieuw

Opstellen actieplan verbeteren
luchtkwaliteit op plaatsen met
hoogste emissies

Hele gemeente

x

Nieuw

Maken afspraken met provincie
over verminderen uitstoot
streekvervoer (door eisen
stellen in concessieverlening
OV)

Hele gemeente

Opnemen geurparagraaf bij
ruimtelijke en
bestemmingsplannen

Hele gemeente

x

OW, Marko

0 uur

€0

+-

OW, REO, MAZA,
Carolien

0 uur

€0

++

x

MAZA, OW en REO,
Janny

0 uur

€0

+-

x

MAZA, OW en REO,
Janny

0 uur

€0

+-

OW, Carolien

0 uur

€ 30.000,-

+-

MAZA, OW en REO,
Janny

0 uur

€0

+-

REO, OW en VVH,
Kees

0 uur

€ 5.000

++

REO, Kees

0 uur

€0

++

REO, Gerben

0 uur

€0

+-

structureel

x

VI. LUCHT

1/2

2

x

VII. GEUR

1

Nieuw

structureel
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VIII. EXTERNE VEILIGHEID
Opstellen (2007) en continu
toepassen '
standaard
veiligheidsparagraaf'in
ruimtelijke schetsen,
bestemmings- en
inrichtingsplannen
Opnemen veiligheidscontouren
bij actualisaties / partiële
herzieningen
bestemmingsplannen
(Regionale) brandweer tijdig in
gelegenheid stellen advies uit te
brengen bij bestemmingsplan
procedures en
milieuvergunningprocedures

Hele gemeente

structureel

REO met VVH,
Gerben

0 uur

€0

++

Hele gemeente

structureel

REO, Gerben

0 uur

€0

++

Hele gemeente

structureel

VVH, Eddy

0 uur

€0

++

x

REO/VVH, Rik

0 uur

€0

++

x

VVH, Eddy

0 uur

€0

++

VVH, Eddy

0 uur

€0

++

REO, Gerben

0 uur

€0

++

x

REO, Gerben

0 uur

€0

++

x

VVH, Eddy

0 uur

€0

++

1A

Nieuw

1B

Nieuw

1C

Nieuw

2

Nieuw

Formeel vastleggen routering
vervoer gevaarlijke stoffen

Hele gemeente

3A

Lopend

Verankeren en limiteren LPG bij
actualisatie WM-vergunningen

Hele gemeente

3B

Lopend

Saneren twee LPG-tankstations
(uiterlijk 2010)

Hele gemeente

3C

Lopend

3D

Lopend

4

Lopend

Verankeren 10-6 risicocontour in
bestemmingsplannen en ingaan
Hele gemeente
op verantwoordingsplicht
groepsrisico
(Direct) aanpassen
bestemmingsplannen voor
uitsluiting vestiging
(geprojecteerd) kwetsbare
Hele gemeente
bestemmingen binnen 10-6
risicocontour obv uitspraak
Raad van State op 25 oktober
2006 (nr 200508135/1)
Leveren inhoudelijke bijdrage
externe veiligheid t.b.v. Integraal Hele gemeente
Veiligheidsplan

x

x

structureel
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IX. AFVAL

1

Lopend

Inspelen op ontwikkelingen in
afvallogistiek

Hele gemeente

2

Lopend

Plaatsen ondergrondse
afvalcontainers bij hoogbouw

Stedelijk gebied

3A

Lopend

Opschalen minicontainers
papier en karton (bij gebleken
succes pilot)

3B

Lopend

3C

Lopend

3D

Nieuw

4

Lopend

5A

Lopend

5B

Lopend

Uitvoeren projecten uit plan van
aanpak zwerfafval (KOM)

Hele gemeente

5C

Lopend

Milieuteam Schoner Meppel
(hondenpoep en zwerfvuil)

Hele gemeente

structureel

0 uur

€0

++

x

x

x

OW, Arjen

0 uur

€0

++

Hele gemeente

x

x

x

OW, Arjen

0 uur

€ 35.000

++

Opschalen glasbakken en textiel
Hele gemeente
(bij gebleken succes proef)

x

x

OW, Arjen

0 uur

€ 12.500

++

Hele gemeente

x

x

x

OW, Arjen

0 uur

€ 35.000

--

Hele gemeente

x

x

x

VVH, Anne

0 uur

€ 5.000

++

OW, BMO, Arjen

0 uur

€ 5.000

++

OW, Marko

0 uur

€0

++

€ 10.000

+-

Gescheiden inzamelen van
kunststof fracties (indien gunstig
wat betreft kosten en milieu)
Actiegewijs minimaal éénmaal
per jaar controleren op
aanbieden gft-afval
Voorlichten inwoners over
afvalscheiding en zwerfafval
(o.a. over ROVA, afvalpreventie,
hergebruik, thuiscomposteren,
hoogte boetes voor veroorzaken
zwerfafval / illegale stort, etc.)
Bepalen ambities schoon,
netjes, heel en veilig per
deelgebied

X. KLIMAAT EN ENERGIE

x

OW, Arjen

Hele gemeente

Hele gemeente

structureel

x

x

x

x

x

x

OW, BMO en VVH,
Arjen

0 uur

x

x

x

MAZA, Hietsje

0 uur
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1A

Nieuw

Opstellen plan van aanpak
gemeentelijk klimaatbeheer

Hele gemeente

1B

Nieuw

Realiseren klimaatambities via
'
Sterk bouwen'

Hele gemeente

1C

Nieuw

Uitvoeren innovatief project
(waarschijnlijk op het gebied van Hele gemeente
klimaat)

2/3A

Nieuw

Uitvoeren gemeentebrede
klimaatscan

Hele gemeente

x

FO, Willem

0 uur

€0

++

3B

Lopend

Realiseren verkooppunt nietfossiele brandstoffen

Hele gemeente

x

REO, Harry

0 uur

€0

++

3C/4A

Nieuw

80 uur per
jaar

€0

++

4B

Lopend

4C

Lopend

4D

Nieuw

4E

Nieuw

4F/5

Lopend

4G/5

Nieuw

Voorlichten inwoners
energiebesparing en duurzame
energie
Financiële bijdrage cursus
Nieuwe Rijden leveren aan
inwoners en niet-rijdend
personeel
Aanbieden cursus Nieuwe
Rijden aan rijdend personeel
Stimuleren dimmen nachtelijke
verlichting bij revitalisering
Oevers A&B
Stimuleren energiebesparing
met parkmanagement (met
name bij Noord I, II en III) en
betere bereikbaarheid
bedrijventerreinen via openbaar
vervoer
Vervangen kleinere lampen
tijdens remplace door longlife
lampen
Mogelijk opschalen TELI-project
naar gehele gemeente (na
evaluatie)

x

FO, Willem

structureel

x

x

x

zie '
Sterk bouwen'
PM
(afhankelijk
van
project)

PM
PM
(afhankelijk
(afhankelijk
van
van project)
project)

Hele gemeente

x

OW, Jorn

0 uur

€ 10.000

++

Rijdend personeel

x

OW, Arjen

0 uur

€ 3.500

++

Bedrijventerrein

x

OW, Edwin

0 uur

€0

++

50 uur per
jaar

€0

0 uur

€0

Hele gemeente

structureel

x

x

x

x

-

++

x

Hele gemeente

x

Afhankelijk van
project

€0

Hele gemeente

Bedrijventerrein

x

zie '
Sterk bouwen'

0 uur

-

x

OW, Edwin

MAZA, Theo

0 uur

++

PM
PM
(afhankelijk (afhankelijk
van
van
opschaling) opschaling)
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INSTRUMENTEN
I. VERGUNNINGVERLENING
1A

Nieuw

Inventariseren bedrijvenbestand
en status milieuvergunningen

Hele gemeente

x

1B

Nieuw

Inhaalslag maken op gebied van
Hele gemeente
meldingen

x

x

1C

Lopend

Actueel houden
bedrijvenbestand

Hele gemeente

x

x

1D

Lopend

Actueel houden
milieuvergunningen

Hele gemeente

x

x

2

Nieuw
(wettelijk)

Hele gemeente

x

3

Nieuw

Implementeren
(organisatorische) wijzigingen
Wabo, Landbouw-AMvB en
Activiteiten-AmvB
Implementeren milieueisen uit
MilieuActiePlan in
milieuvergunningen (advies van
brandweer over externe
veiligheid, reductie
broeikasgassen en
energiebesparing)

x

VVH, Eddy

0 uur

€ 30.000

++

VVH, Ade

0 uur

€ 10.000

++

VVH, Ade

0 uur

€0

++

VVH, Eddy

0 uur

€0

+/-

VVH, Eddy

0 uur

€0

++

Hele gemeente

x

x

x

x

VVH, Eddy

0 uur

€0

++

Hele gemeente

x

x

x

x

VVH, Anne

0 uur

€0

++

II. HANDHAVING EN TOEZICHT

1A

Lopend

1B

Lopend

1C

Lopend

Opstellen, verder ontwikkelen
en toepassen van de toezichtsen sanctieprotocollen
Opstellen, uitvoeren en
evalueren
uitvoeringsprogramma'
s
handhaving
Monitoren en evalueren
uitgevoerde werk

Hele gemeente

structureel

VVH, Anne

0 uur

€0

++

Hele gemeente

structureel

VVH, Anne

0 uur

€0

++
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Beslissen over samenwerking
gemeenten Westerveld en
Steenwijkerland en - bij
Hele gemeente
voortzetting regionale
samenwerking - tijdig vaststellen
uitvoeringsprogramma'
s
Samenwerken tussen en
vastleggen taken en
bevoegdheden van
Hele gemeente
toezichthouders milieu, bouw,
ruimtelijke ordening, openbare
orde en veiligheid

2

Lopend

3

Nieuw

x

4

Lopend

Aandacht voor communicatie als
Hele gemeente
handhavingsinstrument

5

Lopend

Invoeren bestuurlijke boete

Hele gemeente

x

6

Lopend

Extra aandacht besteden aan
ontwikkeling en uitvoering
ketentoezicht asbest

Hele gemeente

x

x

PM
(afhankelijk
van
beslissing)

PM
(afhankelijk
van
beslissing)

++

VVH, Anne

0 uur

€0

++

VVH, Anne

0 uur

€0

++

VVH, Diane

PM

PM

+-

VVH, Anne

0 uur

€0

++

FO, Jacob

0 uur

€0

++

FO, Jacob

0 uur

€0

+-

FO, Jacob

0 uur

€0

++

VVH, Gerbe +
externe projectleider

x

x

structureel

x

x

III. DUURZAAM INKOPEN

1

Nieuw

2/3

Nieuw

4

Nieuw

Evalueren uitvoering duurzaam
inkopen en toepassen adviezen
Programma Duurzaam Inkopen
Benoemen concrete acties
duurzaam inkopen o.b.v.
prestatiekaart '
Duurzaam
Inkopen'
Meenemen maatregelen
Millennium-gemeente in
inkoopbeleid: hout (ook voor
openbare ruimte) en papier met
FSC-keurmerk, Fair-trade
producten en duurzame
spaarfondsen / beleggingen /
verzekeringen, onderzoek
mogelijkheden Fairtradecity

IV. RUIMTELIJKE PLANVORMING

Hele gemeente

structureel

Hele gemeente

x

Hele gemeente

x

x

x
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1A

Nieuw

1B

Nieuw

1C

Lopend

1D

Lopend

2

Lopend

3

Lopend

Opstellen en uitvoeren plan
transformatie bedrijventerreinen
In vroegtijdig stadium advies
inwinnen t.b.v.
bestemmingsplanprocedures bij
interne/externe deskundigen op
het gebied van water, natuur,
externe veiligheid (brandweer),
geluid en geur (zie
milieuthema'
s in Bijlage 1)
Uitvoeren
landschapsprogramma
Broekhuizen
Uitvoeren
landschapsprogramma Nijeveen
e.o.
Realiseren ecologische
verbindingszone Wold Aa Reest
en Hoogeveensche Vaart
(Reest-Wieden) ihkv
landschapsprogramma'
s
Broekhuizen en Nijeveen
Realiseren Ontwikkelingsvisie
Stadsrandzone MeppelReestdal met waterschap en
provincie

Bedrijventerreinen

x

Hele gemeente

Broekhuizen

x

x

structureel

x

x

Nijeveen

Natuurgebied

x

Stadsrandzone
Meppel-Reestdal

x

x

REO, Harry

PM
(afhankelijk
van
werkatelier
provincie
juni 2007)

PM
PM
(afhankelijk (afhankelijk
van
van
werkatelier werkatelier
provincie
provincie
juni 2007)
juni 2007)

REO, Gerben

0 uur

€0

++

OW, REO, MAZA,
Carolien

0 uur

€0

++

x

x

OW, REO, MAZA,
Carolien

0 uur

€0

++

x

x

OW en REO,
Carolien

0 uur

PM (bij
uitwerking
deelopgaven
2008)

++

x

OW, REO en MAZA,
Carolien

PM (bij
uitwerking
0 uur
deelopgaven
2008)

++

REO, Kees

0 uur

€0

++

VVH, Marjan

0 uur

€ 500

++

VVH en OW, Marjan

0 uur

€0

++

x

V. MILIEUCOMMUNICATIE

1A

Lopend

Voorlichten burgers en bedrijven
over positieve milieuresultaten
Hele gemeente
gemeentelijke activiteiten

1B

Lopend

Voortzetten voeren secretariaat
Platform Duurzaam Meppel

Hele gemeente

1C

Lopend

Ondersteunen
natuurorganisaties (overleg,
subsidie, etc)

Hele gemeente

structureel

structureel

x

x

x

x
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1D

Nieuw

1E

Nieuw

Voorlichten burgers en bedrijven
over o.a. (duurzame) energie,
zwerfafval, afvalscheiding,
bodembeheer, '
afval is voedsel'
Hele gemeente
gedachte (sluiten kringlopen),
bodembeheer en inzet
communicatie in
vergunningverlening/handhaving
Stimuleren participatie burgers
en wijkverenigingen natuur en
Hele gemeente
milieu en creëren zeggenschap
over inrichting eigen woonwijk

structureel

-

200 uur

€0

++

structureel

-

100 uur per
jaar

€0

++

REO, Kees

0 uur

€0

++

1F

Nieuw

Communiceren over voortgang
activiteiten/projecten uit dit
Meerjarenprogramma (incl.
coördineren en monitoren)

2

Lopend

In stand houden huidige
scholennetwerk NME (66% van
de scholen neemt deel)

Stedelijk gebied

structureel

VVH, Marjan

0 uur

€0

++

3

Lopend

Organiseren boomfeestdag

Hele gemeente

structureel

VVH, Marjan

0 uur

€0

++

4A

Lopend

Organiseren tentoonstelling
natuur/milieu

Stedelijk gebied

structureel

VVH, Marjan

0 uur

€0

++

4B

Lopend

Organiseren natuurwerkdag
voor gezinnen ism
Landschapsbeheer Drenthe

Natuurgebied

structureel

VVH, Marjan

0 uur

€0

++

4C

Lopend

4D

Lopend

Organiseren Nacht van de
Nacht met maatschappelijke
organisaties
Voortzetten organisatie
éénmalige
(communicatie)activiteiten
natuur en milieu

Hele gemeente

x

x

x

Hele gemeente

structureel

VVH, Marjan

0 uur

€ 500

++

Hele gemeente

structureel

VVH, Marjan

0 uur

€ 500

++

structureel

-

100 uur

€0

++

VI. STERK BOUWEN

1A

Nieuw

Initiëren overleg met
betrokkenen bouwsector over
In- en
energiebesparing / sterk
uitbreidingsbouwen (minimaal tweemaal per locaties
jaar)
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1B

Nieuw

2

Nieuw

3

Nieuw

Toepassen voorbeelden en
ervaringen succesvolle
invoering energiebesparing /
sterk bouwen
Bepalen concrete acties voor
sterk bouwen in plan van
aanpak o.b.v. prestatiekaart
‘Duurzaam bouwen’ van
SenterNovem
Afspraken over sterk bouwen
ambities en groenfinanciering
verankeren in de
exploitatieovereenkomst

In- en
uitbreidingslocaties
In- en
uitbreidingslocaties

structureel

x

In- en
uitbreidingslocaties

structureel

-

120 uur

€0

++

-

150 uur

€0

++

-

60 uur

€0

++

0 uur

€0

++

60 uur

€0

+-

VII. UITGIFTEBELEID

1

2

Lopend

Onderzoeken mogelijkheden
Nota uitgiftebeleid/grondbeleid

Bedrijventerrein

x

REO en VVH, Harry

Lopend

Onderzoeken mogelijkheid
afspraken in
exploitatieovereenkomst over
extra dubo-ambities (mede in
relatie tot gebruik
groenfinanciering)

Woningbouw

x

-
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Bijlage 1: Milieuthema’s
Deze bijlage gaat in op de volgende milieuthema’s:
-

Bodem;
Water;
Geluid;
Verkeer en vervoer;
Natuur;

-

Lucht;
Geur;
Externe veiligheid;
Afval;
Klimaat en energie.

1. Bodem
Algemeen (wettelijk) kader
Nationaal bodembeleid
Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3) heeft als doelstelling dat in 2030 alle spoedeisende
gevallen van bodemverontreiniging zijn gesaneerd en alle overige gevallen zijn beheerst. Een
bodemverontreiniging moet geregistreerd zijn en acceptabel in verhouding tot de bodemfunctie
van een locatie. De Wet bodembescherming vormt het kader voor regels voor saneren,
beheren en preventie van bodemverontreiniging.
Naar verwachting treedt begin 2008 het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking. In het Besluit
en de Regeling bodemkwaliteit komt het beleid ten aanzien van bouwstoffen, grond en
baggerspecie samen.
Sanering
Onder het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV) wordt onder meer het project
‘landsdekkend beeld’ en een geïntegreerde aanpak van bodemsanering en herontwikkeling in
het stedelijke gebied uitgevoerd. Het provinciaal Meerjarenprogramma Bodembescherming
2005 – 2009 richt zich op bodemsanering in het landelijk gebied. De provincie stelt hiervoor via
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) financiële middelen beschikbaar. Bedrijven
kunnen voor (mede) financiering van een sanering tot 1 januari 2008 een beroep doen op de
bedrijvenregeling.

Huidige situatie gemeente
Inventarisatie
In het ‘Landsdekkend beeld’ zijn 868 verdachte locaties opgenomen, waarvan verder
onderzoek moet uitwijzen of er werkelijk sprake is van bodemverontreiniging. Vóór 2030
moeten alle locaties onderzocht en eventueel gesaneerd zijn. Het bodeminformatiesysteem van
Meppel bevat actuele informatie over de bodemkwaliteit. Dit vormt de basis voor o.a.
grondstromenbeheer, het verlenen van vergunningen de informatieverstrekking en de
ruimtelijke planvorming.
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Saneringen
De gemeente pakt locaties binnen het stedelijk gebied op termijn - afhankelijk van urgentie en
dynamiek - aan. Er is in het kader van ISV een aantal bodemsaneringen uitgevoerd. In 2006 is
gestart met de vijf jaar durende sanering van de (voormalige) gasfabrieklocatie in Meppel. Het
ISV programma 2005 - 2009 concentreert zich voornamelijk op een aantal deelgebieden, bv.
Oevers A/B, Stationgebied, e.d. In het project NaVos heeft de provincie acht stortlocaties in de
gemeente onderzocht.
Grondverzet
Buiten de verdachte locaties is de bodem over het algemeen schoon. Alleen de bovengrond
van Meppel centrum is licht verontreinigd voor koper, kwik, lood, zink en PAK en die van
Meppel rondom het centrum licht verontreinigd voor PAK. De gemeente heeft in 2006 zowel
een bodembeheerplan als een bodemkwaliteitskaart vastgesteld voor het plegen van
grondverzet in het kader van de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet. Het gaat dan om
grond die wordt hergebruikt als bodem.
Handhaving
Na een inventarisatie in 2006 een plan van aanpak voor illegaal gestorte, gedumpte of
uitgevlakte grond opgesteld (zie hiervoor het onderwerp Handhaving).

Ambities
1.

Bij het vervolgtraject in het kader van het landsdekkend beeld (onderzoek en sanering
verdachte locaties) speelt de gemeente een actieve rol.

2.

Tot en met 2009 heeft de gemeente 20% van alle gevallen van ernstige
bodemverontreiniging onderzocht en gesaneerd en/of beheerst.

3.

Binnen een jaar na inwerkingtreding van het Bbk (waarschijnlijk in 2008), voldoet Meppel
aan de eisen van dit Besluit.

4.

Het Besluit Bodemkwaliteit wordt vanaf 2008 volledig geïmplementeerd in de handhaving
en bij het voorbereiden en uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingen.

5.

Bodemsanering en -beheer wordt gebiedsgericht aangepakt.
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2. Water
Algemeen (wettelijk) kader
De belangrijkste kaders die eisen stellen aan de waterkwaliteit, waterberging en het
watersysteem zijn:
- De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000);.
- Nationaal Bestuursakkoord Water;
- De nieuwe Waterwet (2008);
- De nieuwe Wet gemeentelijke watertaken (2008);
- De Vierde nota Waterhuishouding (1999);
- Het Tienjarenscenario Waterbodems (2001);
- Provinciaal Meerjarenprogramma Bodembescherming (2005-2009).

Huidige situatie gemeente
In Meppel is water van essentieel belang als drager van de landschapsstructuur, als
vervoerroute en vanwege haar recreatieve en cultuurhistorische functie. Daarnaast heeft het
een belangrijke ecologische functie: alle sprengen en beken zijn aangewezen als wateren van
het hoogste ecologische niveau of als waardevolle waternatuur. Naast het aan de oppervlakte
zichtbare water (bv. als beek, kanaal of vijver), valt ook het hemelwater, grondwater én het
afvalwater onder het thema ‘water’.
In het Waterplan Meppel hebben gemeente, Waterschap Reest en Wieden en Vitens hun visie
op water tot 2012 neergelegd. Als actualisering hiervan hebben B&W in 2006 besloten twee
uitvoeringsmodules op te stellen: eerste uitvoeringsmodule is de Stedelijke wateropgave en de
tweede uitvoeringsmodule is Waterkwaliteit.
Hemelwater en oppervlaktewater
Gestreefd wordt onder meer naar een hogere gebruikswaarde van het omgevingswater en het
meenemen van water als medeordenend principe in de ruimtelijke ordening. Voor alle wateren
is een streefbeeld vastgelegd voor de ecologische en belevingswaarde ervan (volgens de
STOWA methode voor beoordeling van stadswateren). In het onderzoek Natte natuur in de
stad (2006) is bekeken in hoeverre de streefbeelden zijn behaald en er zijn maatregelen
bepaald. Niet alle wateren behalen het streefbeeld uit het Waterplan, getoetst volgens de
STOWA systematiek. In de tweede uitvoeringsmodule Waterkwaliteit, die in 2007 wordt
opgestart, zullen hier uitspraken over worden gedaan. Met het Groenstructuurplan is aandacht
voor het stedelijk waterbeheer en het benutten van de (natuurlijke) potenties van kwelwater.
Naast plezier levert water ook knelpunten op in Meppel. Zo is er sprake van incidentele
wateroverlast, met name bij grote afvoer vanuit het achterland en opstuwing (westenwind) in
het Meppelerdiep. De flessenhals van Het Mallegat veroorzaakt vooral opstuwing ten oosten
van Meppel (Wold Aa). In de eerste uitvoeringsmodule Stedelijke wateropgave, die in 2007
wordt uitgewerkt, wordt ook dit probleem in beeld gebracht en worden maatregelen bepaald.
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Grondwater
Op basis van een onderzoek naar grondwateroverlast lijken met name in de wijken Oosterboer
en Slingenberg en in Nijeveen problemen met grondwater voor te komen. In de eerste
uitvoeringsmodule Stedelijke wateropgave wordt de grondwateropgave nader bepaald, mede in
relatie tot de nieuwe gemeentelijke zorgplicht voor het grondwater.
Afvalwater
Meppel voldeed op 1 januari 2005 niet aan de basisinspanning voor emissiereductie van de
overstort van rioolwater op oppervlaktewater. Dit werd mede veroorzaakt door de ruimtelijke
ontwikkeling van bedrijventerreinen Oevers (transformatie) en Ezinge.
Maatregelen om de basisinspanning te halen en de kosten van doelmatige inzameling en
transport van afvalwater (zie onder meer het Waterplan) zijn opgenomen in het Rioleringsplan
(GRP, 2007) Volgens de planning van het GRP 2007 – 2011 wordt de basisinspanning gehaald
in 2011.
Waterbodems
Met de Provincie, Rijkswaterstaat en het Waterschap is in 2002 het baggerplan vastgesteld.
Prioriteiten in uit te voeren projecten zijn vastgelegd in de ‘Prioritering Baggerwerken Meppel’
uit 2004. In de havens voor pleziervaart en woonschepen worden de komende jaren
baggerwerkzaamheden projectgewijs aangepakt. Door financiële beperkingen is niet eerder
dan in 2006 gestart met het bagger- en saneringswerk.

Ambities
1. De ecologische kwaliteit van het stedelijk water is in 2010 verbeterd (dichterbij de doelen
vanuit het Waterplan en de KRW) ten opzichte van de huidige situatie. In hoeverre de
doelen uit het Waterplan en de KRW in 2010 behaald worden, is afhankelijk van
afzonderlijke besluitvorming over de Tweede Uitvoeringsmodule Waterplan in 2008,
respectievelijk het KRW Stroomgebiedbeheersplan in 2009.
2. De belevingswaarde en de recreatieve waarde van het water zijn in 2010 aanzienlijk
versterkt (veel dichterbij de doelen vanuit het Waterplan) ten opzichte van de huidige
situatie. In hoeverre de doelen uit het Waterplan in 2010 behaald worden, is afhankelijk van
afzonderlijke besluitvorming over de Tweede Uitvoeringsmodule Waterplan in 2008
3. Er vindt duidelijke afstemming plaats tussen de ambities op het gebied van ‘water’ en op het
gebied van ‘ruimte’ door toepassing van het wettelijke instrument Watertoets.
4. Een actiegericht beheerplan oevers en watergangen (2008) en uitvoeren natuurvriendelijk
beheer (vanaf 2009).
5. Aan de basisinspanning , vastgelegd in het GRP, voor emissiereductie van de overstort van
rioolwater op oppervlaktewater wordt voldaan op 1 januari 2011.
6. Wateroverlast treedt op conform een acceptabele overlast (betreft de eerste
uitvoeringsmodule Waterplan, nog vast te stellen door de Raad in 2008).
7. De gemeente voldoet in 2009 aan de verplichtingen vanuit de nieuwe Waterwet.
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8. De gemeente Meppel beschikt in 2009 over gebiedsgericht beleid voor baggerspecie en
voert haar baggerwerkzaamheden efficiënt uit.
9. In regionaal verband worden mogelijkheden gezocht voor samenwerking op het gebied van
baggeren, onder andere in het kader van de intentieverklaring Regionaal Bestuursakkoord
Waterbodems.
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3. Geluid
Algemeen (wettelijk) kader
Belangrijke wetgeving op het gebied van geluid is neergelegd in de Wet geluidhinder en de Wet
milieubeheer. Ook de Luchtvaartwet, de Woningwet, APV’s en verschillende handleidingen,
handreikingen en circulaires bevatten bepalingen die van invloed zijn op de gemeentelijke
geluidstaken en de lokale geluidskwaliteit.
De Wet geluidhinder is per 1 januari 2007 gewijzigd, onder andere om de bepalingen uit de
Europese Richtlijn Omgevingslawaai te verankeren in de Nederlandse wetgeving. Dit heeft tot
gevolg dat voor verkeerslawaai een andere dosismaat is geïntroduceerd en dat de
bevoegdheid om hogere grenswaarde vast te stellen naar de gemeente is gedecentraliseerd.
Er zijn duidelijker regels opgenomen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van een
geluidszone rondom een industrieterrein. Ook is een eindtermijn voor de saneringsoperatie
wegverkeer opgenomen tot 1 januari 2009. Na die datum kunnen geen woningen meer worden
aangemeld. Gemeenten moeten inventariseren of alle saneringswoningen zijn aangemeld.
Tevens is de saneringsdrempel met 5 dB verhoogd.
Op grond van het recente besluit efficiënt gebruik geluidsruimte op gezoneerde
industrieterreinen gelden voor alle AMvB-bedrijven op gezoneerde industrieterreinen
geluidsgrenswaarden op 50 meter afstand in plaats van bij gevels van woningen van derden.

Huidige situatie gemeente
Er is relatief zware industrie op het grondgebied aanwezig. Daarnaast ligt Meppel op een
knooppunt van verkeersaders én heeft het een aantal uitbreidingslocaties. Hierdoor vormt
geluid een belangrijk milieuaspect. Geluid in de gemeente is met name afkomstig van rail- en
wegverkeer, en daarnaast van bedrijvigheid en horeca.
Geluidkwaliteit
De gemeente Meppel heeft een geluidsoverzichtskaart opgesteld met de actuele
geluidbelasting van wegverkeer, railverkeer en industrie. Voor het onderbouwen van ruimtelijke
plannen en bouwplannen wordt akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Saneringen raillijstwoningen
Een gedeelte van de woningen die last hebben van het spoorweglawaai is middels
gevelmaatregelen gesaneerd. Voor de overige woningen wordt momenteel een
schermonderzoek uitgevoerd.
Geluidszonering
Alle industrie- en bedrijventerreinen in Meppel – met uitzondering van bedrijventerrein Ezinge –
zijn gezoneerd. De geluidszones van de (niet-wettelijk) gezoneerde bedrijventerreinen worden
formeel verankerd bij de herziening van de bestemmingsplannen.
Door actief zonebeheer kan de woonomgeving zoveel mogelijk worden beschermd voor
geluidsemissie van bedrijven. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale geluidsbelasting in de
woonomgeving van 50 dB(A). Het zonebeheer is uitbesteed.
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Beleidslijn woonboten
Meppel heeft een beleidslijn voor de Bunskamp opgesteld met betrekking tot geluidsoverlast op
woonboten. Voor de geluidbelasting op de gevel van woonschepen wordt een maximale
etmaalwaarde van 55 dB(A) gehanteerd. Toetsing van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai
en industrielawaai aan deze norm gebeurt afzonderlijk.
Hogere grenswaarden
Voor het verlenen van hogere waarden op de Wet geluidhinder zijn ontheffingscriteria
opgesteld voor geluidszones rond industrieterreinen, langs wegen en langs spoorwegen.
Klachten
De belangrijkste klachten over geluidsoverlast hebben te maken met de horeca en/of
evenementen. Over industrie en de A32 komen jaarlijks slechts een paar klachten binnen
(totaal schommelt het jaarlijks aantal klachten over geluid tussen de circa 10 tot 30 klachten –
bron: klachtenoverzicht 2005, 2006).

Ambities
1. De gemeente vermindert het aantal geluidgehinderden in Meppel (aantal klachten in 2010 is
verminderd tov 2006) door het ontwikkelen van lokaal gebiedsgericht geluidbeleid (2008).
2. De gemeente verbetert het geluidzonebeheer van industrieterreinen en houdt rekening met
het verdelen van de geluidsruimte, de sommatie van geluidsbronnen en besteedt aandacht
aan eventuele juridische implicaties (2008)
3. De geluidzones van alle gezoneerde bedrijventerreinen zijn via actualisatie van
bestemmingsplannen vastgelegd (2008/2010).
4. Vaststellen geluidsvoorschriften bij evenementen in evenementenbeleid (2008).
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4. Verkeer en vervoer
Algemeen (wettelijk) kader
De Nota Mobiliteit is het nationale verkeers- en vervoersplan tot 2020. In het voorontwerp
Provinciaal Verkeers- en vervoersplan van de provincie (PVVP) zijn de kaders en ambities voor
2007-2020 verwoord en is een uitvoeringsagenda voor 2007-2012 opgenomen. Centraal in de
visie staat de Noordelijke Ontwikkelingsas (NOA) waarin Noord-Nederland een belangrijke
schakelfunctie heeft als corridor van ruimtelijke economische activiteiten tussen de Randstad
en Noord Duitsland.
Met het Fietsplan Drenthe wil de provincie het fietsgebruik in de provincie verder stimuleren,
zowel in stedelijk als in landelijk gebied. In het projectenboek is in gebied 11 de situatie in en
om Meppel geanalyseerd en zijn 6 (ster)projecten opgenomen om de belangrijkste knelpunten
op te lossen.

Huidige situatie
Meppel ligt op een knooppunt van vaar-, snel- en spoorwegen en in zich ontwikkelende
corridors. In combinatie met een (beperkte) groei van Meppel en een combinatie van functies
(bedrijvigheid, wonen, recreatie) vormt verkeer en vervoer een belangrijk thema in de
gemeente. In het kader van het MAP is er een relatie aanwezig tussen keuzes in het kader van
verkeer- en vervoer en de thema’s geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid.
Het huidige verkeers- en vervoersplan wordt in 2008 geactualiseerd. In de Ontwikkelingsvisie
2030 is een aantal plannen voor nieuwe wegen neergelegd.
Meppel gaat de leefbaarheid in het centrum en de wijken verbeteren door onder meer
doorgaande verkeer uit de wijken en de binnenstad te weren. Hiervoor worden 30 km-gebieden
ingevoerd en wordt parkeren aan de randen van de binnenstad geconcentreerd, met een
tariefscheiding tussen kort en lang parkeren. Daarnaast zet de gemeente in op het stimuleren
van het gebruik van de fiets en een verbetering van het openbaar vervoer.
Het gebruik van de fiets wordt vooral bevorderd vanuit woonwijken naar de binnenstad. In het
kader van het convenant Duurzame Bereikbaarheid dat de gemeente met de provincie Drenthe
geeft afgesloten, worden drie projecten uitgevoerd:
1. Aanleg fietsroutes Berggierslanden-centrum, gereed 2008;
2. Realiseren fietsenstallingen in de binnenstad, gereed 2008;
3. Opwaarderen haltevoorzieningen openbaar vervoer, gereed 2008.
De kwaliteit van het openbaar vervoer stijgt verder door aanleggen van busbanen of installeren
van voorrangsregeling voor busverkeer in verkeersregelinstallaties. Bovendien heeft het college
aangegeven te willen nadenken over het gratis maken van openbaar vervoer.
Tenslotte ziet Meppel als één van de grootste kansen op milieugebied het stimuleren van
vervoer over water door het bedrijfsleven, doordat de economische activiteiten aan (diep)
vaarwater aantrekken.
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Ambities
1. De kwaliteit van het openbaar vervoer ligt op een hoog niveau en de mogelijkheid tot gratis
openbaar vervoer is onderzocht. (2008)
2. Het autovrije gebied in de binnenstad van Meppel is uitgebreid en er is een goede verdeling
van de parkeervoorzieningen in de binnenstad, waarbij er onderscheid gemaakt wordt
tussen kortparkeren en langparkeren. (2008)
3. Meppel stimuleert het fietsgebruik verdergaand binnen en tussen woonwijken met het oog
op gebruik van belangrijke voorzieningen (zoals scholen en winkels). (2008)
4. In het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan houdt Meppel rekening met haar
milieuambities door onder meer het faciliteren van transport van grondstoffen en goederen
over water (met positieve regionale en nationale milieueffecten), waarbij rekening wordt
gehouden met (lokale) milieubelasting van eventueel extra transport naar het
achterland.(voorjaar 2008)
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5. Natuur
Meppel is omgeven door een verscheidenheid aan natuur- en landschapstypen vanwege de
overgang van hoog naar laag gebied. Water speelt zowel als structuur- als natuurdrager een
belangrijke rol. Water, ecologie en landschap liggen hiermee sterk in elkaars verlengde.

Algemeen (wettelijk) kader
De basis van het Nederlandse natuurbeleid wordt gevormd door de Natuurbeschermingswet en
de Flora- en Faunawet, die de Nederlandse vertaling vormen van de Europese Vogelrichtlijn en
de Europese Habitatrichtlijn. Nederland is momenteel bezig met de aanwijzing van Natura
2000-gebieden, die alle gebieden omvatten die zijn beschermd op grond van de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn.
Beschermde gebieden en specifiek soortenbeleid zijn zowel op landelijk als op provinciaal
niveau uitgewerkt. Het Provinciaal omgevingsplan (POPII, 2004), waarin de wijze van
soortenbescherming en de aanwijzing van beschermde gebieden zijn uitgewerkt, vormt het
belangrijkste kader. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), waarvan nationale parken een belangrijk deel uitmaken. Drenthe heeft
kerngebieden vastgelegd in het provinciaal natuurbeleidsplan. Aangewezen kerngebieden
worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden via ecologische verbindingszones.

Huidige situatie gemeente
Natuurgebieden
Op het grondgebied van Meppel liggen als onderdeel van de EHS het beekdal van de Reest,
de Wold Aa en een ecologische verbindingszone tussen beide. De verbindingszone moet nog
grotendeels gerealiseerd worden. In de omgeving liggen nog andere belangrijke
natuurgebieden, zoals De Wieden, d’Ólde Maten, Havelte-Oost en Dwingelderveld. De
gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen een aanwijzing van De Wieden als natuurgebied in het
kader van Natura 2000 door de gevolgen hiervan voor de verdere stedelijke ontwikkeling van
Meppel. Dit gezien de ligging van De Wieden nabij bedrijventerreinen Oevers en de
toekomstige nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen.
Beleid en uitvoering
Het beleid voor groen, natuur en landschap uit het Provinciaal Omgevingsplan en provinciaal
natuurbeleidsplan is door de gemeente vertaald en verankerd in diverse beleidsplannen. Het
‘Groenstructuurplan 1998’ en het ‘Landschapsbeleidsplan 2001’ vormen hierin voor de
gemeente de overkoepelende beleidsplannen. Deze zijn verder uitgewerkt in het
‘Bermbeheerplan 2003’, het ‘Bomenstructuurplan 2002’, het beleidsplan ‘Openbare Verlichting’,
de beheerplannen voor (stads)parken en thematische plannen. Momenteel vindt er geen
actieve sturing plaats van het natuurlijk inrichten en beheren van de groene ruimte, met name
veroorzaakt door een gebrek aan financiële middelen. In de uitvoering van het natuurbeheer en
op het gebied van natuur- en milieueducatie werkt de gemeente samen met diverse
natuurverenigingen en het Platform Duurzaam Meppel.
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Het college heeft in juli 2007 in principe besloten om met ingang van 2008 de DOB-methode
(duurzaam onkruidbeheer) toe te passen voor bestrijding van onkruid op verharding en zich
daartoe via de Barometer Duurzaam Terreinbeheer te certificeren op het bronzen niveau. In de
begroting 2008 zijn de financiële middelen voor onkruidbestrijding beschikbaar gesteld.

Ambities
In ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met de ambities uit dit Milieuactieplan
ten aanzien van het realiseren van groen-blauwe zones en groene bebouwingsranden.
Uitvoeren van de projecten uit het Uitvoeringsplan Buitengebied (2006-2010), ten behoeve van
een aantrekkelijk, toegankelijk, beleefbaar en vitaal buitengebied.
De natuur- en belevingswaarde van de (stads)natuur is vergroot, waardoor de natuurbeleving
van bewoners binnen de stedelijke omgeving is versterkt. De precieze ambities worden in
2008-2009 bepaald bij het onderzoek naar de huidige biodiversiteit van de stadsparken.

46
6. Lucht
Algemeen (wettelijk) kader
Om de bevolking tegen schadelijke effecten van luchtverontreinigende stoffen te beschermen,
zijn hiertoe grenswaarden opgenomen in de Wet Milieubeheer.(= vervanger van Besluit
luchtkwaliteit 2005). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote ruimtelijke
projecten. Alleen grote projecten die de luchtkwaliteit '
in betekenende mate'kunnen
verslechteren, moeten op luchtkwaliteit worden getoetst. Omdat de paragraaf “Lucht” in de Wet
Milieubeheer nog niet geheel in werking is getreden geldt tot ca. 2009 een overgangsregeling
voor het begrip “in betekende mate”.
In het kader van het Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wordt compensatie
gezocht voor eventuele extra belasting van de luchtkwaliteit. Vanuit ‘een goede ruimtelijke
ordening’ blijft het wel van belang om ook bij kleinere projecten de gevolgen voor de
luchtkwaliteit te betrekken.

Huidige situatie gemeente
Met de mogelijke komst van een asfaltcentrale naar Meppel en de publicaties van
verontrustende cijfers wat betreft de luchtkwaliteit in Nederland werd het Besluit Luchtkwaliteit
(Blk) begin 2005 ook in Meppel actueel. In samenwerking met TNO is een uitgebreid onderzoek
uitgevoerd, middels berekeningen, naar de luchtkwaliteit in Meppel. Begin 2006 waren de
uitkomsten van deze berekeningen bekend. De Meppeler bronnen voor luchtverontreiniging zijn
wegverkeer, industriële bronnen, dieseltreinen, binnenvaart, parkeergarages en huishoudens.
Over het algemeen bleven emissies nu en in de toekomst (tot 2020) beneden de grenswaarden
uit de Wet Milieubeheer. Verhoogde concentraties fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2)
werden voornamelijk aangetroffen in de directe omgeving van betonbedrijven en op de
snelwegen en in mindere mate op de drukkere stadswegen. Ondanks de verwachte groei van
het verkeer, was de verwachting dat de concentraties van verontreinigende stoffen rond wegen
in de toekomst lager zijn, onder meer door de vernieuwing van het wagenpark.
Daarnaast is gedurende 12 maanden, periode 2006-2007, metingen naar de luchtkwaliteit in
Meppel uitgevoerd om het model waarmee bovenstaande voorspellingen zijn berekend, te
valideren. In oktober 2007 waren de resultaten van de metingen bekend.
Gebleken is dat de grenswaarden uit de Wet Milieubeheer alleen lokaal werd overschreden in
de directe omgeving van bedrijven op het industrieterrein Oevers. Op grond van de Wet
Milieubeheer gaat het bevoegd gezag (lees: gemeente Meppel) nu een actieplan opstellen
teneinde te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving.
Meppel geeft verder uitvoering aan de besluiten emissie-eisen stookinstallaties A en B (Bees A
en Bees B). Deze stellen emissie-eisen voor onder andere NOx, SO2 en stof van
stookinstallaties met een vermogen van 0,9 MW of meer.

Ambities
1. De gemeente blijft voldoen aan de wettelijke normen uit de Wet Milieubeheer. Bij
(dreigende) overschrijding worden lokale maatregelen getroffen.
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2. Emissies van fijn stof en stikstofdioxide worden verder verlaagd in dichtbewoonde gebieden.
Hiervoor inventariseert de gemeente de mogelijkheden om maatregelen te treffen (o.a.
verkeer, eisen aan emissies bedrijven bij actualisatie Wm-vergunning).
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7. Geur
Algemeen (wettelijk) kader
Het algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder
en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van het
ALARA principe in vergunningen voor bedrijven de kern van het geurbeleid. Het landelijk kader
voor geur(overlast) wordt gevormd door de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NER) en de
Ammoniakrichtlijn. In 2007 is de nieuwe Wet Geurhinder en Veehouderij geïmplementeerd.
Hiermee wordt het mogelijk om gebiedsgericht geurbeleid op te stellen.

Huidige situatie gemeente
Jaarlijks komen een aantal klachten binnen over geurhinder. Deze hebben dan met name
betrekking op vleesverwerkende bedrijven. Ten opzichte van 2005 (6 stuks, uiteenlopende
bronnen) is het aantal klachten over geur in 2006 enorm toegenomen (28 klachten, merendeel
heeft betrekking op varkensslachterij VION). Om de geursituatie in kaart te brengen heeft de
gemeente hiertoe onderzoek laten uitvoeren. (zie rapport geuronderzoek 14 september 2007).
Op basis hiervan wordt het formuleren van geurbeleid voor de Meppeler situatie als nietopportuun geacht. Binnen het bestaande wettelijk instrumentarium (vergunningkader Wet
Milieubeheer) kunnen de individuele geurrelevante bedrijven behandeld worden.
Zodra er meer duidelijkheid komt over de beleidsvrijheid van de gemeente in het kader van
Veehouderij en stankhinder wil de gemeente met de resultaten geurbeleid ontwikkelen.

Ambities
1. Het aantal mensen dat hinder of ernstige hinder ondervindt door geur (zie resultaten
geuronderzoek) is verminderd en het ontstaan van nieuwe geurhinder wordt voorkomen.
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8. Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico'
s die ontstaan voor de omgeving bij
het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, LPG en munitie over
weg, water en spoor en door buisleidingen.

Algemeen (wettelijk) kader
Bedrijven
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) en het Vuurwerkbesluit leggen
veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het
bedrijfsterrein. Het besluit bevat eisen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels voor het
groepsrisico, en verplicht gemeenten en provincies hier bij het verlenen van milieuvergunningen
en het maken van bestemmingsplannen rekening mee te houden.
Vervoer
De wet- en regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen ligt vooral vast in internationale
verdragen en Europese regels. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen bepaalt dat provincies en
gemeenten routes kunnen aanwijzen voor het vervoer van routeplichtige stoffen. Gevaarlijke
stoffen mogen dan alleen over de aangewezen wegen vervoerd worden. Nieuw wettelijk
instrumentarium is op dit moment in ontwikkeling voor vervoer van stoffen door buisleidingen,
voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en de binnenwateren.
Om de uitvoering en handhaving van externe veiligheidsbeleid te versterken zijn provinciale
uitvoeringsprogramma’s externe veiligheid opgesteld en is de programmafinanciering 20062010 door de provincie over de gemeenten verdeeld.

Huidige situatie gemeente
Bedrijven
In het kader van het project '
Actualisatie Bevi inrichtingen'bleek dat nog niet alle inrichtingen
voldoen aan Bevi. De jaarlijkse doorzet van 5 van de 7 LPG-tankstations is nog niet in de
milieuvergunningen vastgelegd en ook is de risicocontour (PR 10-6) nog niet in de
bestemmingsplannen verankerd. Bij twee LPG-tankstations is sprake van een saneringssituatie
(uiterlijk voor 1 januari 2010).
Risicoregister
Het risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS) is gereed. Hierin zijn ook de routes over de weg,
het spoor en de buisleidingen opgenomen. Hiermee kan iedereen via internet inzicht krijgen in
de opslag van gevaarlijke stoffen in de eigen woon- en leefomgeving.
Routering gevaarlijke stoffen
De rijksroutering van gevaarlijke stoffen over het spoor loopt door Meppel. Daarnaast heeft ook
de provincie routering over provinciale wegen vastgelegd.
Ruimtelijke planvorming
Bij de uitwerking van ruimtelijke plannen is externe veiligheid een belangrijk onderwerp. De
integrale aanpak kan echter nog beter.
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Ambities
1.

'
Veiligheid'is een essentieel onderdeel van de besluitvorming, onder meer doordat bij alle
ruimtelijke schetsen, bestemmings- en inrichtingsplannen een veiligheidsparagraaf is
opgenomen.

2.

Gemeentelijke routering van gevaarlijke stoffen is uiterlijk in 2008 formeel vastgelegd.

3.

De adviezen uit de '
Inventarisatie van externe veiligheid inrichtingen'worden tussen 2007
en 2010 uitgevoerd.

4.

De gemeente Meppel stelt een Integraal Veiligheidsplan op, waarin ook sociale veiligheid
is opgenomen (gereed 2008).
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9. Afval
Algemeen (wettelijk) kader
Gemeenten zijn volgens de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor het inzamelen van
huishoudelijk afval. Het gemeentelijk beleid voor huishoudelijk afval volgt het Landelijk
Afvalbeheerplan (LAP). Voor bedrijfsafval en zwerfafval hebben gemeenten geen wettelijke
zorgplicht maar vanwege de impact voor de leefomgeving is hier beleidsmatig wel degelijk
aandacht voor.
Huidige situatie gemeente
Huishoudelijk afval
De inzameling van huishoudelijk afval gebeurt door de gemeentelijke Reiniging van de
gemeente Meppel. De LAP-doelen voor de gescheiden inzameling van papier, glas en textiel
zijn hierbij nog niet gehaald; die voor gft-afval wel. Om de resterende doelen te behalen voert
de gemeente een aantal projecten uit. Zo vindt er een pilot in één wijk plaats met de inzameling
van papier en karton via minicontainers. Daarnaast loopt er een proef waarin glas- en
textielbakken tactisch worden opgesteld: deze zijn geplaatst langs uitvalswegen in plaats van
op verschillende plaatsen in de wijken. Verdere optimalisatie van de inzameldienst vanwege
nieuwe wet- en regelgeving, ontwikkelingen en innovaties heeft continu de aandacht. Om te
voldoen aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ gelden er tarieven voor het aanbieden van (grof)
afval op het overlaadstation.
Verder beschikt een deel van de hoogbouw over ondergrondse afvalcontainers voor de
inzameling van huishoudelijk afval en gft.
Bedrijfsafval
De gemeentelijke Reiniging zamelt - via aparte routes - ook het afval van bedrijven in. De
scheiding en preventie van bedrijfsafval is geregeld via vergunningen en AmvB’s op basis van
de Wet milieubeheer. De gemeente stelt zich hierin actief op door het betreffende bedrijf te
bezoeken indien blijkt dat het restafval nog veel afval bevat van een specifieke stroom.
Zwerfafval
Zwerfafval is de gemeente al jaren een doorn in het oog, zoals ook al werd aangegeven in het
vorige milieubeleidsplan. Daarom is in 2006/2007 de huidige zwerfafvalsituatie in de gemeente
in kaart gebracht. Met de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering wordt op basis van
meetresultaten van zwerfafval een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd met als doel een
vermindering van de aanwezigheid van zwerfafval. Het in dit kader gehouden locatieonderzoek
wijst uit dat de gemeente Meppel gemiddeld genomen schoon is. De gemeente ondersteunt
bewoners en organisaties onder meer bij opruimacties.
Voor het opruimen van zwerfafval en hondenpoep wordt het project Schoner Meppel utgevoerd.
Hiervoor wordt jaarlijks een overeenkomst gesloten met RRC voor het inzetten van een
milieuteam die de stad een schoner aanzien geeft.
Ambities
1.

De afvallogistiek verloopt optimaal ten aanzien van kostenbeheer en een goede kwaliteit
van de gescheiden ingezamelde afvalstromen.

2.

Alle hoogbouw beschikt vóór 2010 over ondergrondse afvalcontainers.
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3.

De doelen uit het LAP voor scheiding van huishoudelijk afval zijn behaald in 2010. De
focus ligt op het halen van de doelen voor papier en karton, glas, textiel en het behouden
van het huidige niveau van scheiding van gft-afval.

4.

Via onder meer communicatie en voorlichting is de houding van burgers ten opzichte van
afvalscheiding en zwerfafval verbeterd.
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10. Klimaat
Algemeen (wettelijk) kader
Om aan de ambities uit het Kyotoprotocol en het Klimaatverdag (1992) te voldoen hebben het
rijk, de provincies en de gemeenten in 1999 in het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS)
afspraken gemaakt over de reductie van broeikasgassen. In het kader hiervan zijn door
SenterNovem prestatiekaarten ontwikkeld. Deze bevatten doelstellingen op verschillende
uitvoeringsniveaus, te weten actief, voorlopend en innovatief.
Op provinciaal niveau wordt het project Klimaatverandering 2050 uitgevoerd. Daarnaast
benadrukt de provincie in de Nota energiebeleid 2006 – 2010 ‘Energiek Drenthe’ onder meer
het belang van energiebesparing en duurzame energie in de bebouwde omgeving.
In het POP II vraagt de provincie om een verkeersprestatie op locatie (VPL) bij plannen met
een bouw van meer dan 250 woningen. Een dergelijk onderzoek is gericht op energiebesparing
in verkeer en vervoer door slimme ontsluiting van woon- en werkgebieden.

Huidige situatie gemeente
De gemeente Meppel zet in op activiteiten op het gebied van energie om aan de
klimaatdoelstellingen te voldoen.
Inkoopbeleid duurzame energie
Voor de onder hen ressorterende gebouwen en diensten heeft Meppel met de provincie en tien
andere gemeenten in 2006 gezamenlijk de inkoop van gas aanbesteed. Met de leverancier
Essent is een overeenkomst gesloten over energiebesparing, duurzame energie en de
opwekking van groene stroom. Dit betekent dat gemeentehuis, straatverlichting, etc. voor 100%
is voorzien van groene stroom vanaf 2008.
Energiebesparing bij woningbouw
In het Ruimtelijk Programma 2020 geeft Meppel een aantal doelen voor energiebesparing bij
woningbouw aan. Daarnaast heeft de gemeente een VPL uitgevoerd voor de uitbreidingswijk
Nieuwveense Landen.
Energie op bedrijventerreinen
Binnen het Drentse parkmanagementproject is structureel aandacht voor energie, onder meer
in de vorm van (grootschalige) afname van groene stroom. Een van de resultaten is het
toegenomen gebruik van restwarmte op de bedrijventerreinen in Meppel.
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Overige activiteiten
Meppel voert daarnaast de volgende activiteiten en projecten uit op het gebied van energie:
- Meppel is een ‘vriend van de nacht’, wat onder meer inhoudt dat zij in vergunningen
eisen stelt aan het tegengaan van lichthinder (met energiebesparing als bijkomend
voordeel);
- Langs de N851 is dimbare verlichting toegepast voor vermindering van de lichthinder en
energiebesparing;
- Er is een gemeentebrede klimaatscan en een duurzame energiescan uitgevoerd;
- De vergunningverleners en handhavers zijn onder meer geïnstrueerd op het gebied van
energiebesparing in het kader van de Verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer;
- Door ligging, bouw en inregeling van het gemeentehuis vindt energiebesparing plaats;
- In 2007 is Meppel gestart met een TELI-project, een provinciebreed project gericht op
energiebesparing bij huishoudens met lage inkomens;
- Naar aanleiding van het onderzoek naar de toepassing van Puur Plantaardige Olie bij
gemeentelijke voertuigen is een experiment gestart met biobrandstof.
De activiteiten en ambities op het gebied van klimaat en energiebesparing bij bouw van
woningen en (kantoor)gebouwen zijn opgenomen onder ‘Sterk Bouwen’ (bijlage 2).

Ambities
1.

De gemeente Meppel beheert het klimaat op ambitieniveau ‘voorlopend’ (zie bijlage 5,
prestatiekaart ‘Klimaatbeleid BANS’ van SenterNovem).

2.

Het vrijkomen van broeikasgassen wordt sterk gereduceerd door een effectieve toepassing
van de instrumenten vergunningverlening, sterk bouwen en duurzaam inkopen (zie
betreffende instrumenten in Bijlage 2 voor een verdere uitwerking).

3.

De houding van de gemeentelijke organisatie, burgers en bedrijven in Meppel ten opzichte
van het gebruik van duurzame brandstoffen (bv. duurzaam gas en niet-fossiele
brandstoffen) is positief.

4.

De houding van de gemeentelijke organisatie, burgers en bedrijven in Meppel ten opzichte
van energiebesparing is positief.

5.

De doelen voor energiebesparing bij woningbouw die zijn geformuleerd in het gemeentelijk
‘Ruimtelijk Programma 2020’ zijn bereikt in 2020 (zie ook instrument Sterk Bouwen in
Bijlage 2).
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Bijlage 2: Instrumenten
Om de doelstellingen per milieuthema te bereiken heeft de gemeente een aantal instrumenten
tot haar beschikking. Deze bijlage gaat achtereenvolgens in op:
-

Vergunningverlening;
Handhaving / toezicht;
Duurzaam inkopen;

- Sterk bouwen;
- Milieucommunicatie;
- Uitgiftebeleid.

1. Vergunningverlening
Algemeen (wettelijk) kader
Milieuregels voor bedrijven zijn vooral gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet
geluidhinder (Wgh). Bedrijven hebben een milieuvergunning nodig, tenzij voor deze bedrijven
algemene regels gelden. De algemene regels zijn opgenomen in de zogenaamde 8.40 AmvB’s
van de Wm.
Een aantal landelijke ontwikkelingen heeft invloed op de toekomstige gemeentelijke
vergunningverlening. Het gaat onder meer over de Wet geurhinder en veehouderij, Herziening
Wet ammoniak en veehouderij, Wet geluidhinder en de IPPC-richtlijn. Daarnaast worden een
aantal nieuwe regels geïntroduceerd: de Wabo ofwel Omgevingsvergunning (integratie van
diverse vergunningen in één vergunning); de Activiteiten-AMvB (samenvoeging van bestaande
niet-agrarische 8.40 AMvB'
s, gebaseerd op Wm en Wvo); de Landbouw-AMvB. Implementatie
hiervan (voor de Wabo naar verwachting in 2009, voor de overigen naar verwachting in 2008)
leidt tot een groter aantal AMvB-bedrijven en tot een kleiner aantal vergunningplichtige
bedrijven. Landelijk is geschat dat 80% van alle bedrijven in 2012 onder één van de AMvB’s
vallen.
Lokale consequenties nieuwe wet- en regelgeving
De invoering van de Landbouw-AMvB leidt organisatorisch tot een andere insteek: agrarische
bedrijven dienen een melding te doen, waarbij de gemeente achteraf toetst of de bedrijven
voldoen aan de gestelde voorschriften. Afhankelijk van de omgangswijze, kan dit een
verschuiving betekenen van inspanningen van vergunningverlening naar handhaving.
Huidige situatie gemeente
Sinds 2006 streeft Meppel onder meer via een organisatiewijziging naar een sterkere
samenhang tussen uitvoerend beleid, vergunningverlening en handhaving op het gebied van
bouwen, milieu en veiligheid. De handhavers en vergunningverleners zijn ondergebracht bij de
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH). Strategisch beleidsmatige kennis valt
onder de afdeling Ruimte, Economie en Ontwikkeling (REO).
Hiermee speelt de gemeente in op de ontwikkelingen van met name de ‘Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht’ (oftewel de ‘omgevingsvergunning’) en is een volledige
functiescheiding op personeelsniveau doorgevoerd tussen vergunningverlening en handhaving.
In de gemeente Meppel wordt de Wabo ‘organisch’ geïmplementeerd: nieuwe inrichtingen
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komen automatisch in aanmerking en de resterende vergunningen worden geactualiseerd
indien nodig.
De gemeente Meppel houdt in haar vergunningverlening rekening met de verruimde reikwijdte
– waardoor sinds 2006 energiebesparing, afvalstoffen en grondstoffen onderdeel uitmaken van
de milieuvergunningverlening en het milieutoezicht -, met BIM, de actualiseringplicht en het
doelgroepenbeleid.
Inrichtingenbestand
Het inrichtingenbestand wordt momenteel geactualiseerd en ziet er als volgt uit. Er vallen ruim
1.100 bedrijven onder de werking van de Wet milieubeheer. Voor een kleine 30 bedrijven is de
provincie of het ministerie van Economische Zaken het bevoegde gezag. Van de bedrijven
waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is, vallen er 200 onder de vergunningplicht. Er
vallen ongeveer 900 bedrijven onder de werking van een AMvB.
Ongeveer 200 bedrijven zijn nog niet ingedeeld in een categorie en rond de 70 bedrijven vallen
onder de reikwijdte van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Vergunningenbestand
De afgelopen jaren (tot 2006) is een achterstand opgelopen in de actualisatie van het
vergunningenbestand, met name veroorzaakt door onvoldoende personele capaciteit. De
achterstand betrof in 2004 zo’n 3 mensjaren. Om de achterstand niet nog verder op te laten
lopen, krijgen nieuwe bedrijven waarbij als gevolg van nieuwbouw of verbouw sprake is van
een bouwvergunning altijd een nieuwe milieuvergunning. Indien bedrijven na een
controlebezoek blijken te beschikken over een niet-toereikende milieuvergunning en waarbij
sprake is van urgentie uit oogpunt van milieuhygiëne, veiligheid of handhaafbaarheid worden
deze ook met voorrang opgepakt. Overige werkzaamheden worden opgepakt indien daarvoor
ruimte is.
In de Milieuprogramma’s legt Meppel jaarlijks haar doelen voor vergunningverlening en wijze
van monitoring vast. Ook de geplande activiteiten en projecten worden hierin benoemd.
Overige milieurelevante onderwerpen
De gemeente Meppel vindt het ‘nachtelijk duister’ een belangrijke waarde. Het beschermen van
duisternis wordt vertaald naar concreet beleid voor bedrijven, zoals in het in ontwikkeling zijnde
reclamebeleid met regels over lichtreclame.
Er is een beleidsnotitie gebruiksvergunningen vastgesteld ten aanzien van brandveiligheid.
Daarin is het beleid opgenomen aangaande de brandveiligheid van de bestaande bouw en een
stappenplan inzake de vergunningverlening.

Ambities
1. Alle meldingen en vergunningen zijn in 2008 geactualiseerd en blijven bijgewerkt. Wat
betreft vergunningen hebben nieuwe bedrijven die een bouwvergunningaanvraag indienen
voorrang. Dit geldt ook voor bedrijven die na controlebezoek blijken te beschikken over een
niet-toereikende milieuvergunning en indien sprake is van urgentie uit oogpunt van
milieuhygiëne, veiligheid of handhaafbaarheid.
2. In 2008 zijn de (organisatorische) wijzigingen van de Wabo, de Landbouw-AMvB en
Activiteiten-AmvB in de werkwijze van de gemeente geïmplementeerd.
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3. De gestelde milieueisen uit dit MilieuActiePlan zijn geïmplementeerd in de
vergunningverlening. Met name gaat het om de milieuthema’s externe veiligheid (Bevi),
lucht (reductie broeikasgassen) en klimaat (energiebesparing en reductie broeikasgassen).
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2. Handhaving en toezicht
Huidige situatie gemeente
In de nota '
Zicht op Toezicht'uit 2006 is het gemeentelijk handhavingsbeleid beschreven met
betrekking tot de APV, bouwen, bijzondere wetten, drank- en horecawet, milieu én ruimtelijke
regelgeving. Daarnaast stelt de afdeling VVH – op basis van onder meer een risicoanalyse,
controlefrequenties, projecten, politiek, regionale en provinciale samenwerking - jaarlijks een
Uitvoeringsprogramma op voor de gemeentelijke handhavingstaken op het gebied van milieu,
bouwen, ruimtelijke ordening en de bijzondere wetten.
In het kader van de bestuursovereenkomst ‘provinciale milieuhandhaving samenwerking’
(2006) wordt in 2007 een provinciaal samenwerkingsprogramma opgesteld. Daarnaast
onderzoekt Meppel de mogelijkheden om met omliggende gemeenten deel te nemen aan een
regionaal samenwerkingsverband. Volgens een vooraf bepaalde inzet handhaven de
toezichthouders projectmatig bij elk van de gemeenten (volgens het principe '
vijf voor vijf'
).
De handhavingstaken op milieugebied worden uitgevoerd in overeenstemming met de (wettelijk
vastgelegde) kwaliteitscriteria van de professionalisering van de milieuhandhaving. Het
uitgevoerde werk wordt structureel gemonitord. Mede dankzij de oprichting van de afdeling
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) in 2006 vindt de handhaving steeds meer
integraal plaats. Hiermee is ook de functiescheiding van vergunningverlening en handhaving
organisatorisch een feit.

Ambities
1.

De kwaliteitscriteria van de professionalisering van de milieuhandhaving zijn verder
ontwikkeld.

2.

Waar mogelijk zoekt Meppel op regionaal niveau de samenwerking op om effectiever te
werken.

3.

Het uitvoerend beleid, de vergunningverlening en de handhaving op het gebied van
milieu,- bouw- en ruimtelijke regelgeving, openbare orde en veiligheid worden in
samenhang met elkaar uitgevoerd.

4.

De gemeente stelt zich pro-actief op, waarbij zij communicatie als handhavinginstrument
gebruikt.

5.

De pakkans van overtreders van wetten en regels is vergroot.

6.

Er is vanaf 2008 meer aandacht voor de ontwikkeling van ‘ketentoezicht’ op de regelgeving
over asbest en er is intensiever toezicht op de naleving en handhaving rondom asbest.
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3. Duurzaam inkopen
Algemeen (wettelijk) kader
Bij duurzaam inkopen worden milieucriteria en sociale criteria betrokken bij het inkoopproces,
zodat een duurzaam product, dienst of werk wordt geleverd. Duurzaam inkopen vindt zijn
oorsprong in de Nota Milieu en Economie (1997), waarin is gesteld dat duurzaam inkopen een
taak is van alle overheden. Het rijk en gemeenten geven zelf het goede voorbeeld voor een
duurzamer Nederland. Doel van het rijk is om in 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De
gemeenten streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015.
Het landelijk Programma Duurzaam Inkopen ondersteunt inkopers bij ministeries, provincies,
gemeenten en waterschappen bij het milieubewuster inkopen.
Huidige situatie gemeente
Met het ondertekenen van de intentieverklaring voor duurzaam inkopen heeft de gemeente
Meppel zich gecommitteerd aan het betrekken van de adviezen uit het landelijk Programma
Duurzaam Inkopen bij haar inkoopactiviteiten en het toepassen van de menukaart duurzaam
inkopen. Om de doelen te verwezenlijken heeft de gemeente inmiddels al (gezamenlijk)
electriciteit en ICT-hardware voor het gemeentehuis duurzaam ingekocht (zie milieuthema
Klimaat).
Millennium-gemeente
De Verenigde Naties voeren sinds 2000 een Millenniumcampagne om armoede en honger,
ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS aan te pakken en de
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water te verbeteren. De acht
Millenniumdoelen moeten in 2015 gehaald zijn.
Meppel besloot medio 2007 zich aan te melden als Millenniumgemeente (georganiseerd door
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Ter verbetering van de relaties tussen rijke en
arme landen, wil zij (intern) gebruik maken van de volgende producten en diensten:
Duurzaam geproduceerd hout (FSC-keurmerk), ook in de openbare ruimte;
Papier met FSC-keurmerk;
Fair-trade producten, ook in de kantine;
Duurzame spaarfondsen, beleggingsproducten en verzekeringen.
Onderzoek naar de mogelijkheden om Meppel tot Fairtradecity te maken, met gebruik van
een duurzaamheidsmeter
Ambities
1. In 2010 voldoet Meppel aan de landelijke doelstelling voor overheden dat bij 50% van de
eigen inkopen (gemeten in volume geld) duurzaamheid als zwaarwegend criterium wordt
meegewogen.
2. De 75% ambitie wordt verfijnd door aan de hand van de prestatiekaarten van Senter
Novem per productgroep te benoemen welk ‘ambitieniveau’ in 2010 wordt behaald (zie
prestatiekaart Duurzaam Inkopen van SenterNovem).
3. Bij (openbare) aanbestedingen laat de gemeente bij de gunning duurzaamheid zwaar
meewegen. De wijze waarop dit gebeurt wordt in 2008 onder andere uitgewerkt aan de
hand van de prestatiekaarten van SenterNovem.(mits beschikbaar) Ook zal in het kader
van aanbesteding GFT-verwerking, vanaf per 1 januari 2009, de
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milieuprestatiebeoordeling op basis van CO2-berekening als zwaarwegend
gunningscriterium worden meegenomen.
4. Vanaf 2008 voert Meppel de afgesproken maatregelen in het kader van de
‘Millenniumgemeente’ uit om de relaties tussen rijke en arme landen te verbeteren.
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4. Ruimtelijke planvorming
Algemeen (wettelijk) kader
Gemeenten kunnen in hun ruimtelijk instrumentarium aanvullende eisen stellen met betrekking
tot het milieu. Zij hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om bestemmingen te weren uit
bestemmingsplannen waarvan van tevoren vaststaat dat zij hinder opleveren voor het milieu.
Keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw kunnen een grote invloed
hebben op de milieukwaliteit.

Huidige situatie gemeente
In de gemeente Meppel staat de komende jaren een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen op
stapel. Zo worden diverse industrieterreinen ontwikkeld (Noord II) of getranformeerd (Oude
Vaart en mogelijk Ezinge) en worden woonwijken als Haveltermade en Koedijkslanden, het
stationsgebied en het Vledder (centrum) geherstructureerd.
Het belangrijkste nieuwbouwproject betreft de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen, waar voor
het jaar 2020 tussen de 2.000 en 3.000 nieuwe woningen zullen worden gebouwd.
De ruimtelijke ontwikkelingen zijn verankerd in diverse plannen. Het Woonplan Meppel 2005 –
2015 bevat een verdere uitwerking van de woonaspecten uit de Ontwikkelingsvisie 2030.
Daarnaast is het Ruimtelijk Programma 2020 opgesteld, dat zowel een werkprogramma als een
afwegingskader vormt voor ontwikkelingsprojecten.
De ontwerp Stadsvisie (mei 2007) bevat een integrale visie op de stedenbouwkundige
ontwikkelingen en de randvoorwaarden waarbinnen de verschillende ontwikkelingen verder
uitgewerkt kunnen worden.
Natuurontwikkeling is een essentieel onderdeel van de planvorming op het Meppeler
grondgebied. Zo zijn er diverse landschapsprogramma’s opgesteld (Broekhuizen en Nijeveen)
en wil de gemeente de stadsrandzone Meppel – Reestdal verder ontwikkelen.

Ambities
1.

De milieuambities uit dit Milieuactieplan worden (vroegtijdig) meegenomen in de
bestemmingsplannen, het ruimtelijk ontwerp en de verdere planvorming. Met name gaat
het om de milieuthema’s water, natuur, geur en externe veiligheid.

2.

De ecologische verbindingszone Wold Aa Reest en Hoogeveensche Vaart (ReestWieden) is gerealiseerd.

3.

De Ontwikkelingsvisie voor de Stadsrandzone Meppel-Reestdal is gerealiseerd in 2010.
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5. Milieucommunicatie
Algemeen (wettelijk) kader
Milieucommunicatie speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van gemeentelijk milieubeleid.
Milieucommunicatie heeft van oudsher het doel betrokkenheid van burgers en
maatschappelijke organisaties bij het milieubeleid te vergroten. Ook kan de bewustwording van
natuur en milieu worden vergroot en positieve gedragsverandering bewerkstelligd worden. Dit
kan via voorlichting, educatie of het opzetten van een dialoog.
Als het gaat om natuur- en milieueducatie vindt ruim 80% van de Nederlanders het belangrijk
om over natuur en milieu te leren. Van de ouders vindt ruim 95% het belangrijk dat hun
kinderen hierover leren. Dit blijkt uit een enquête die de Ministeries van VROM en van LNV eind
2005 hebben uitgevoerd onder ruim 1000 burgers.

Huidige situatie gemeente
De gemeente Meppel besteedt veel aandacht aan natuur- en milieueducatie. Zo organiseert zij
jaarlijks onder andere de boomfeestdag, de natuurwerkdag, de Nacht van de Nacht en een
tentoonstelling met een thema over natuur of milieu. Daarnaast is er een scholennetwerk
natuur- en milieueducatie, waaraan tien van de vijftien basisscholen meedoen. Incidenteel
worden andere activiteiten georganiseerd, zoals in 2007 de Week van Nederland Schoon.
Daarnaast is de dialoog met diverse partijen opgezocht bij het opstellen van dit Milieuactieplan.
De gemeente overlegt twee maal per jaar met natuurverenigingen en voert het secretariaat van
het Platform Duurzaam Meppel. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente
over duurzaamheidaspecten. Tot nu toe heeft het Platform Duurzaam Meppel diverse malen de
duurzaamheidsmeter ingevuld om het duurzaamheidsgehalte van de gemeente te meten.
Tijdens de laatste meting (2006) was de score op diverse terreinen gedaald (ten opzichte van
2004).
Het Platform monitort de voortgang van de duurzaamheid van de gemeente elke vier jaar door
het invullen van de duurzaamheidsmeter (eerstvolgende ronde is 2009).
Ambities
1.

Milieucommunicatie wordt ingezet om het gedrag van mensen te beïnvloeden en daardoor
het milieu te ontzien/te verbeteren. Met name gaat het om de milieuthema’s afval en
klimaat (energiebesparing en duurzame energie) en om vergunningverlening en
handhaving (communicatie als preventieve functie).

2.

Het uitvoeringsniveau van natuur- en milieucommunicatie van 2007 blijft gehandhaafd.

3.

Alle scholen doen in 2010 mee aan de boomfeestdag.

4.

De betrokkenheid van inwoners bij natuur en milieuactiviteiten is groter in 2010 dan in
2007.

63
6. Sterk bouwen
Algemeen (wettelijk) kader
Sterk bouwen werd voorheen ook wel '
duurzaam bouwen'genoemd. Het doel van sterk
bouwen is het beperken van de belasting van bouwactiviteiten voor mens en milieu. Reductie
van energie- en watergebruik tijdens het wonen en de toepassing van milieuvriendelijke
materialen zijn belangrijke aspecten. Tot nu toe is het accent vooral op milieuaspecten gelegd.
Er wordt een discussie gevoerd om de mens centraler te stellen.
De wetgever heeft met het Bouwbesluit landelijk eenduidige regels gesteld voor de
minimumkwaliteit waaraan bouwwerken minimaal moeten voldoen. Gemeenten worden
verzocht om via beleid hogere ambities te realiseren.
Sterk bouwen kent de volgende doelstellingen:
Energiebesparing in de bebouwde omgeving;
Toepassen van duurzame bouwmaterialen;
Besparen van gebruik van schoon drinkwater, vasthouden van regenwater in de wijk;
Gezondheid van het binnenmilieu.
SenterNovem heeft prestatiekaarten opgesteld op het gebied van onder meer ‘duurzaam
bouwen. Deze bevatten beleidsthema'
s waarvoor doelstellingen zijn geformuleerd op
verschillende uitvoeringsniveaus, te weten actief, voorlopend en innovatief.
In het kader van energie- en klimaatbeleid wordt gestimuleerd hogere ambities voor
energiebesparing te realiseren. Daarbij wordt ingezet op het creëren van mogelijkheden voor
grootschalige opwekking van duurzame energie die de mogelijkheden van individuele
marktpartijen te boven gaan. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van, restwarmte of
gezamenlijke inkoop van aardgas op bedrijventerreinen, of grootschalige toepassing van
warmte/koude opslag, zonneboilers of zonnepanelen in woonwijken.
Verder geldt bij herstructurering van binnenstedelijk gebied en/of bestaande (naoorlogse)
woonwijken:
- niet-slopen verdient de voorkeur door de belangrijke milieuwinst;
- soms is een combinatie van sloop, renovatie en herbestemming (van beeldbepalende
panden) en partiële nieuwbouw de aangewezen oplossing;
- is sloop niet te vermijden, neem dan initiatieven voor een recycling programma.
Zowel op het gebied van energiebeleid als op het gebied van duurzaam bouwen is gemeentelijk
beleid een belangrijk instrument om te komen tot duurzame investeringen in de gebouwde
omgeving. Om de regiefunctie van gemeenten op het gebied van duurzame (stede)bouw te
versterken, voert SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM een programma
bestaande uit een landelijk netwerk van Regionale Dubo Consulenten (regioconsulenten) uit.
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Huidige situatie
Meppel heeft met ondertekening van het provinciaal Convenant Duurzaam Bouwen in 2001 het
belang van duurzaam bouwen onderstreept. De gemeente verwacht van de bouwende partijen
in Meppel dat ze aandacht zullen besteden aan de naleving van de uitgangspunten van het
convenant. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt echter bij de bouwende partijen zelf gelegd.
Naast doelen voor energiebesparing, heeft de gemeente in haar Ruimtelijk Programma 2020
ook een doel voor duurzaam bouwen bij woningbouw aangegeven, namelijk het uitvoeren van
alle vaste en kostenneutrale maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzame Woningbouw.
De gemeente houdt in haar ruimtelijke planvorming rekening met de opgestelde
milieukwaliteitsprofielen voor binnenstad/centrum, woonwijken, bedrijventerreinen en
buitengebied uit Hoofdstuk 3 (Gebiedsgerichte Aanpak) van dit Milieuactieplan.

Ambities
1. De gemeente heeft minimaal haar doelen voor woningbouw bereikt die zijn aangegeven in
haar gemeentelijke Ruimtelijk Programma 2020:
•
Energie Prestatie op Locatie (EPL) is minimaal 6,5 in woningbouwprojecten van
meer dan 250 woningen;
•
Bij nieuwbouw wordt een verscherping van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
met 5-10% onder de wettelijke norm van 0,8 bereikt;
•
Uitvoeren studie inzake Vervoersprestatie op locatie (VPL) bij (her)inrichting van
een woonwijk of woningbouwprojecten met meer dan 500 woningen;
•
Opstellen energievisie voor alle woningbouwprojecten met meer dan 250
woningen;
•
In het programma van eisen voor projectontwikkelaars/aannemers is opgenomen
dat alle vaste en kostenneutrale maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzame
Woningbouw dienen te worden uitgevoerd.
2. De gemeente hanteert waar mogelijk als ambitieniveau voor sterk bouwen het ‘voorlopend’
niveau (zie prestatiekaart ‘Klimaatbeleid BANS’ van SenterNovem en ook het milieuthema
klimaat).
3. De gemeente stimuleert het toepassen van Groenfinanciering, waar mogelijk via het maken
van afspraken in de exploitatieovereenkomst.
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7. Uitgiftebeleid
Algemeen (wettelijk) kader
Gronduitgifte heeft betrekking op de transactie van grond in gemeentelijk eigendom. De kaders
hiervoor worden verankerd in een exploitatieverordening ex art. 42 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en zijn daarnaast vastgelegd in de bestemmingsplannen. In het kader van
het MAP richten we ons bij dit instrument op de uitgifte van (vrije) kavels op (deels nieuw
ontwikkelde) bedrijventerreinen.
Daarnaast kan bekeken worden of bij de grondexploitatie van met name woningbouwlocaties
extra eisen kunnen worden gesteld aan duurzaam bouwen (klimaat en energie). Dit kan in het
kader van Groene financiering, een onderdeel van de Regeling groenprojecten, een
gezamenlijke regeling van de ministeries van VROM, Financiën en LNV. De regeling stimuleert
duurzame woningbouw (nieuwbouw, herbestemming en renovatie) door een groene hypotheek
of een groene lening. De regeling is bestemd voor particulieren, woningcorporaties en
projectontwikkelaars. Sinds kort kan ook duurzame utiliteitsbouw '
groen'gefinancierd worden.
Of een gebouw of woning in aanmerking komt, kan worden nagegaan met de maatlat
Groenfinanciering.

Huidige situatie gemeente
In 2005 is de exploitatieverordening van de gemeente herzien zodat deze in overeenstemming
is met de ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. Er bestaat verder geen specifiek
gemeentelijk beleid ten aanzien van gronduitgifte, wel zijn economische doelstellingen en de
woningbouwopgave verankerd in de Ontwikkelingsvisie 2030 die in 2000 is opgesteld.
Behalve dat bij de bestemming van bedrijventerreinen rekening is gehouden met de verdeling
van verschillende milieucategorieën bedrijven afhankelijk van de geschiktheid van de locaties,
bestaat verder geen specifiek uitgiftebeleid met betrekking tot milieu.
Bij de besluitvorming over uitgifte van bedrijventerrein wordt bestuurlijke besluitvorming
hierover met name gedomineerd door het economisch nut (oftewel de
werkgelegenheidsaspecten). Bij de aanbieding van een vrije kavel aan een geïnteresseerd
bedrijf, wordt daarbij door de afdeling vergunningverlening en handhaving bekeken of het
bedrijf aan de milieurandvoorwaarden voldoet. In het geval sprake is van een inrichting
waarvoor de provincie een milieuvergunning moet afgeven, wordt informatie ingewonnen om te
bepalen of de vestiging naar verwachting zal voldoen aan de vereisten zoals deze zijn
opgenomen in het bestemmingsplan.
Door discussie over de vestiging van een asfaltcentrale op Oevers D wil de gemeente
onderzoeken of eventueel aanvullende milieurandvoorwaarden kunnen worden gesteld aan
bepaalde bedrijven die zich willen vestigen. Als gevolg van gedeelde verantwoordelijkheid en
belangen in Oevers D door de PPS constructie die de gemeente daar is aangegaan, bestaan
hiertoe echter maar beperkte mogelijkheden. Voor een belangrijk deel van de
bedrijventerreinen wordt er in 2008 een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hier zal
nadrukkelijk gekeken worden de soorten bedrijven die toegelaten zullen worden (bedrijvenlijst).
Een mogelijke optie is om de zware typen bedrijven door middel van een vrijstellingprocedure
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toe te laten. Deze mogelijkheid zal in de discussie rond het nieuwe bestemmingsplan
meegenomen worden.

Ambities
1. Duidelijk is of uitgiftebeleid/grondbeleid mogelijkheden biedt om te sturen in processen
waarbij milieubelasting of duurzaam bouwen een belangrijke rol spelen, het opstellen van
een gemeentelijke Nota gronduitgifte kunnen versnellen.
2. Onderzoeken of in exploitatieovereenkomst afspraken kunnen worden gemaakt over extra
dubo-ambities in relatie tot gebruik maken van groenfinanciering.
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Bijlage 3: Betrokken externe en maatschappelijke organisaties
Bij het opstellen van dit Milieuactieplan zijn diverse externe en maatschappelijke organisaties
betrokken geweest. Zo heeft iedereen tijdens de inspraakperiode de kans gehad een reactie te
geven op het voorontwerp Milieuactieplan. Binnengekomen reacties zijn terug te vinden in
Bijlage 4.
Werksessie
De volgende belanghebbenden hebben tijdens een werksessie op 13 juni 2007 inbreng
geleverd:
Provincie Drenthe;
Waterschap Reest en Wieden;
Gemeente De Wolden;
Milieufederatie Drenthe;
Vitens;
Rendo Energieservice;
Land- en TuinbouwOrganisatie (LTO) Noord;
MHV;
Handelsvereniging Nijeveen;
ICC-PMM;
Dorpsvereniging Nijeveen;
Platform duurzaam Meppel;
Stichting Woonconcept;
Stichting Natuurbeschermingswacht;
Vogelwerkgroep Vliegvlug;
Wandelbelangenvereniging Te Voet;
Meppeler Hengelaarsvereniging;
De Lokkerij;
Jeugdnatuurclub De Wieden;
Stichting Engelgaarde.
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Bijlage 4: Overzicht zienswijzen en de gemeentelijk reactie
Dit Milieuactieplan heeft ter inzage gelegen van 10 oktober tot en met 21 november 2007.
Hieronder treft u een overzicht aan van de ingediende zienswijzen en de wijze waarop deze al
dan niet in het MAP zijn verwerkt.

Nr.
1
2

Naam
Wereldwinkel
Wim Peeks

Adres
Woldstraat 35
De Kampen 134

3

Basisgroep Bascule
Meppel
Platform Duurzaam
Meppel

Judith
Leysterstraat 7
Postbus 501

4

Postcode/Plaats
7941 LE MEPPEL
7943 HS
MEPPEL
7944 AA MEPPEL
7940 AM MEPPEL

Registratienr.
2007-18218
2007-18116
2007-18297
2007-18240
2007-19846

De zienswijzen tegen het conceptMilieuactieplan 2007-2010 zijn hieronder cursief samengevat
en van een door de raad vast te stellen reactie voorzien.

1. Wereldwinkel
De Wereldwinkel geeft aan betrokken te willen worden bij de concrete invulling van de ambities
bij Duurzaam inkopen, onderdeel Millenniumgemeente.
Reactie: In de uitvoeringsfase zullen partijen, waaronder mogelijk ook de Wereldwinkel,
worden benaderd om hieraan mee te werken.

2. Wim Peeks
Algemeen: De heer Peeks geeft een complement voor de hoeveelheid aan ambities. Naast
lopend beleid staat er ook veel nieuw beleid in en extra inspanningen.
Is er ook sprake van lopend beleid wat gestopt is?
Reactie: In het Milieuactieplan wordt zowel lopend als nieuw beleid vermeld. Tijdens het
opstellen van het Milieuactieplan is er geen sprake geweest van lopend beleid
wat gestopt zou moeten worden.
Er is onderzoek gedaan naar gratis OV. Waar zijn de conclusies?
Reactie: In het Milieuactieplan is aangegeven dat het de ambitie is om te kijken naar gratis
openbaar vervoer. Dit dient nog plaats te vinden.
Er wordt nergens iets gezegd over een voortgangsrapportage. Voorgesteld wordt om hiervoor
onder andere een aparte pagina op de gemeentelijke website te maken.
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Reactie: In het Meerjarenuitvoeringsprogramma, onderdeel milieucommunicatie, staat als
activiteit dat gecommuniceerd gaat worden over de voortgang van de
activiteiten/projecten, inclusief coördineren en monitoren. Hieronder verstaan
we het periodiek uitbrengen van voortgangsrapportages.
Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van dit plan een projectgroep te maken. Het gevaar
bestaat dat er vertraging optreedt in de uitvoering.
Reactie: Op dit moment wordt de raad gevraagd in te stemmen met de geformuleerde
ambities. Pas daarna is de uitvoeringsfase aan de orde. Gekeken zal dan
worden op welke wijze een activiteit wordt opgepakt. Ter borging van de
voortgang wordt in het Meerjarenuitvoeringsprogramma gesproken over
coördineren en monitoren (zie ook vorige reactie).

3. Basisgroep Bascule Meppel
Algemeen: Men is verheugd dat de gemeente Meppel een vooruitgang van de milieukwaliteit
wil realiseren die verder gaat dan wat wettelijk verplicht is
Er wordt veel verwezen naar landelijke normen en richtlijnen die niet uitgelegd worden. Graag
dit concreter maken om de voortgang van de uitvoering van het plan te kunnen volgen.
Reactie: Er is getracht zo veel als mogelijk helder te schrijven. Tegelijkertijd valt er amper aan
te ontkomen dat er soms wordt verwezen naar normen, etc. De normen en
richtlijnen zijn concreet genoeg. Wij zijn echter bereid om mondeling nog een
en ander toe te lichten.

Wie gaat de voortgang volgen?
Reactie: In het Meerjarenuitvoeringsprogramma, onderdeel milieucommunicatie, staat als
activiteit het coördineren en monitoren van de voortgang van de
activiteiten/projecten.
Hoe gaat de communicatie met de Meppelers verlopen?
Reactie: Periodiek zal de voortgang van de uitvoering van de activiteiten aan ons college
worden gerapporteerd. Deze rapportage kan als basis dienen om de inwoners
van Meppel te informeren over de voortgang. Dat zal gebeuren via de in de
gemeente Meppel gebruikelijke mediakanalen.

4. Platform Duurzaam Meppel
Het plan mist een prioriteitenstelling en een kostenoverzicht. Daarom is het plan niet toetsbaar.
Het rapport is moeilijk leesbaar, niet ambitieus, soms erg theoretisch en er worden soms heel
erg lange termijnen genoemd.
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Na contact met de indiener bleek dat ze niet beschikte over het Meerjarenprogramma. Na
toezending hiervan resulteerde dit in een gewijzigde ingekomen zienswijze. Wat nu vervallen is,
betreft de onderdelen “Het plan mist een prioriteitenstelling en een kostenoverzicht” en “en er
worden soms heel erg lange termijnen genoemd.”
Reactie: Het Milieuactieplan is helder, beknopt en realistisch. In het
Meerjarenuitvoeringsprogramma staan concrete projecten en acties die tussen
2007 en 2011 door de gemeente worden uitgevoerd. Voor zover mogelijk en
van toepassing zijn de ambities en activiteiten SMART (verduidelijking)
gemaakt.
Onduidelijk is wat wordt bedoeld met het woord ‘dit’ in de zinsnede “dit geldt ook voor het
thema afval en de inzet van communicatie”
Reactie: Het woord “dit” heeft betrekking op “het blijvend van groot belang” van het thema afval
en de inzet van communicatie.
Wanneer wordt Platvorm Duurzaam Meppel betrokken bij genoemde ruimtelijke
ontwikkelingsplannen?
Reactie: De genoemde plannen kennen elk hun eigen uitvoeringstraject. Per Plan zal bepaald
moeten worden op welk moment welke partij erbij betrokken zou moeten
worden.
Er wordt een actieve rol van de gemeente gemist bij het stimuleren van het toepassen van
duurzame technieken.
Reactie: De gemeente wil juist een actieve rol innemen bij het stimuleren van duurzame
technieken. Hiertoe zijn diverse activiteiten vermeld in het
Meerjarenuitvoeringsprogramma, bij de thema’s Klimaat en Energie, alsmede
Sterk Bouwen.
Bij het thema Natuur worden uitloopmogelijkheden naar het buitengebied gemist. Wanneer en
hoe wordt de driehoek aan de noordoostzijde van dec Oosterboer ingevuld?
Reactie: Op pagina 17 e.v. staat onder deelgebied Buitengebied genoemd dat groene/natte
verbindingen van de stad naar het buitengebied worden aangelegd, mede t.b.v.
een recreatief netwerk. Voor wat betreft de afronding van het ringpark
Oosterboer wordt er in 2008 een kleinschalige manege voor de
gehandicaptensport gerealiseerd.
Er wordt gevraagd om meer aandacht te besteden aan recreatief medegebruik van het
buitengebied. Een meer oostelijke wandelverbinding tussen Oosterboer en Engelgaarde is zeer
wenselijk.
Reactie: De aandacht voor recreatieve uitloopgebieden en het behoud van zowel recreatieve
als natuur- en landschapskwaliteiten staat ons inziens voldoende benoemd op
pagina 17. Een oostelijke wandelverbinding tussen Oosterboer en Engelgaarde
achten ook wij wenselijk, maar is tot nog toe niet financieel haalbaar gebleken.
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Het is en blijft onduidelijk hoe en wanneer ambities per thema worden uitgevoerd.
Reactie: In het Meerjarenuitvoeringsprogramma staan concrete projecten en acties die tussen
2007 en 2011 door de gemeente worden uitgevoerd. De wijze waarop dit zal
gebeurt, is afhankelijk van de activiteit.
Er wordt voorgesteld om parkeervoorzieningen aan de rand van het centrumgebied te creëren
met daarbij achteraf parkeren.
Reactie: Het aspect parkeervoorzieningen wordt meegenomen bij het op te stellen GVVP
(gemeentelijk verkeers- en vervoersplan). Besluitvorming hierover zal in het
voorjaar 2008 plaatsvinden.
Mede door gebrek aan financiële middelen is er geen actieve sturing van het natuurlijk inrichten
en beheren van de groene ruimte. Dit is een kwestie van afweging.
Reactie: Het gebrek aan actieve sturing is weliswaar veroorzaakt door een gebrek aan
financiële middelen, maar daar ligt een afweging van de raad aan ten
grondslag. Tot op heden heeft de raad andere prioriteiten gesteld dan sturen op
natuurlijk inrichten en beheren van de groene ruimte. Dat neemt niet weg dat er
wel degelijk kansen zijn gegrepen binnen projecten aan natuurontwikkeling te
doen (bijvoorbeeld Haveltermade, Berggierslanden).
In het milieuactieplan is nu de ambitie opgenomen om tussen 2007-2010 wel
actief te sturen op beheer en inrichting van oevers en watergangen.
Het wordt van groot belang gevonden dat een inventarisatie van geurbronnen wordt gemaakt.
Reactie: Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan.
Hebben de doelstellingen voor energiebesparing bij woningbouw betrekking op nieuwbouw of
ook op bestaande bouw?
Reactie: De doelstellingen hebben betrekking op nieuwbouw. Voor de bestaande bouw wordt
ingezet op voorlichting en communicatie om te stimuleren dat duurzame technieken worden
toegepast.

Communicatie hoort bij elk thema aan de orde te komen.
Reactie: De opmerking is juist en staan ons inziens voldoende genoemd in het Milieuactieplan.

72

Bijlage 5: Ambitieniveaus Milieukwaliteitsprofielen
Ambitieniveaus

Indicator
1
Humaan

streefwaarden

Toelichting

2

3

4

5

BGW I

BGW II

interventiewaarden

interventiewaarden

Bodem
Landbouw

Water

streefwaarden

LAC-signaalwaarden

<
interventiewaarden

interventiewaarden

% afgekoppeld
verhard oppervlak

> 60%

40 – 60 %

20 – 40 %

10 – 20 %

< 10 %

gebruik bestrijdingsmiddelen verhard
oppervlak

goud

zilver

conform DOBmethode brons

-

< DOB

ecologische
waterkwaliteit

zeer goed

goed

matig

slecht

zeer slecht

* Streefwaarden = verwaarloosbaar risico
* BGW I = bodemgebruikswaarde gevoelig gebruik (wonen en intensief
groen)
* BGW II = bodemgebruikswaarde voor extensief gebruikt openbaar
groen << BGW verandert waarschijnlijk met invoering Wbb, maar is nu
nog van toepassing >>
* Interventiewaarden = er zijn problemen voor landbouwkundig gebruik
en risico'
s voor mens en ecosystemen
* LAC-signaalwaarden = toetswaarden voor landbouwkundig gebruik
(afhankelijk van soort)

*Waterplan Meppel 2001, doel voor 2010:
- bestaand stedelijk gebied: 15% (4)
- nieuwbouw: 60% (1-2)
- bestaand bedrijventerrein/industrie: 30% (3)
- nieuw bedrijventerrein/industrie: 60% (1-2)
* bij gebruik chemische middelen is DOB brons (3) wettelijk verplicht
* Stadswateren: conform Waterplan Meppel 2001: alle wateren goed (1),
beken en ringpark zeer goed (2).
Precies doelbereik (fasering) in 2010 wordt afzonderlijk in 2008 bepaald
binnen Tweede Uitvoeringsmodule Waterplan.
* Beken en kanalen: conform normen Kaderrichtlijn Water. Deze worden
in 2009 regionaal vastgesteld. Aanname: overeenkomstig ambitieniveau
goed (1)- zeer goed (2).
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Ambitieniveaus

Indicator

chemische
waterkwaliteit

belevingswaarde
water

Natuur

Toelichting

1

2

3

4

> normen KRW

-

= normen KRW

-

zeer goed

goed

matig

slecht

omvang
bergingsgebieden
> 0,6 miljoen m3
beekdalen (WB21)
kwaliteit (stads)natuur

-

0,6 miljoen m3

-

3

2

1

belevingswaarde
(stads)natuur

Aantal gerealiseerde
groen-blauwe
verbindingen stadbuitengebied
Aantal groene
bebouwingsranden
(overgang van
bebouwing naar
landbouw /
landschap)
realisatie

4

5

* Stadswateren: opgenomen binnen ecologische waterkwaliteit.
< normen KRW * Beken en kanalen: conform normen Kaderrichtlijn Water. Deze worden
in 2009 op Europees niveau vastgesteld.
* Stadswateren en beken: conform Waterplan Meppel 2001: alle wateren
goed (1), beken en ringpark zeer goed (2).
Precies doelbereik (fasering) in 2010 wordt afzonderlijk in 2008 bepaald
zeer slecht
binnen Tweede Uitvoeringsmodule Waterplan.
* Kanalen: n.v.t. (geen beoordelingsmethode beleving)
* Meppel: berging 0,6 miljoen m3 rond Wold Aa (3).
< 0,6 miljoen m3 Overige opgave wordt via vasthouden van water gerealiseerd (Reest) of
buiten gemeentegrenzen (Oude Vaart).
* Op dit moment wordt geen meetmethode voor kwaliteit en beleving van
(stads)natuur gehanteerd, dus kunnen geen meetbare ambitieniveaus
worden bepaald. In het MAP is het onderzoeken van de biodiversiteit van
de parken opgenomen. Hier binnen zal een meetmethode worden
gekozen om kwaliteit en beleving van natuurwaarde te kunnen meten en
monitoren. Op basis daarvan kan de nulsituatie en het ambitieniveau
worden bepaald (2008-2009).
* In de door de raad nog vast te stellen Stadsvisie Meppel wordt een
groen-blauw raamwerk geïntroduceerd langs Drentse Hoofdvaart, Wold
Aa, Hoogeveensche vaart en Reest. Het ambitieniveau is gekoppeld aan
0
het aantal gerealiseerde groen-blauwe verbindingen. Voor 2010 wordt
gestreefd naar zone Reest en deels Wold Aa (3-4).

5

4

3

2

1

Onderscheiden worden de randen: Oevers D, Nieuwveense Landen,
Noord II/III, stadsrand Meppel-Reestdal (incl. Ezinge), Berggierslanden.
Het ambitieniveau is gekoppeld aan het aantal gerealiseerde groene
bebouwingsranden / bufferzones. Voor 2010 wordt gestreefd naar
Berggierslanden, stadsrand Reest en Noord II (3).

4

3

2

1

0

Het Uitvoeringsplan Buitengebied is vastgesteld door het college en
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Ambitieniveaus

Indicator
1

2

3

Toelichting
4

5
behelst een actualisatie van het beleid voor het buitengebied.
Opgenomen zijn de projecten: Landschapsprogramma, Gemeentelijk
recreatief routenetwerk, ruimtelijke visie Nijeveen en stadsrandzones. Het
ambitieniveau is gekoppeld aan het aantal gerealiseerde projecten
hieruit. Voor 2010 wordt gestreefd naar uitvoering van delen van de vier
genoemde projecten (3).

Uitvoeringsplan
Buitengebied 20062010

Stedelijk gebied
(wegverkeer)

< 45 dB(A)

45 – 50 dB(A)

50 – 55 dB(A)

55 – 65 dB(A)

> 65 dB(A)

* Voorkeursgrenswaarde Wgh nieuwe situatie = 50 dB(A)
* Hoogste waarde na ontheffing nieuwe situatie = 55 dB(A)
* Binnenwaarde woning nieuwe situatie = 33 dB(A)
* Vervangende nieuwbouw = 65 dB(A)
* Max. industrieterreinen (buiten geluidszonering) = 50 dB(A)

Landelijk gebied

< 40 dB(A)

40 – 45 dB(A)

45 – 52 dB(A)

52 – 58 dB(A)

>58 dB(A

* Grenswaarde stiltegebieden = 40 dB(A)

Geluid

Concentratie
PM10

< 36 µg/m

Concentratie NO2

< 26 µg/m3

< 28 µg/m3

< 30 µg/m3

< 32 µg/m3

> 32 µg/m3

Percentage
geurgehinderden

0–1%

1–5%

5 – 12 %

12 – 20 %

> 20 %

Geurconcentratie

(bijna) 0 ge/m3

3

< 38 µg/m

3

< 40 µg/m

3

< 42 µg/m

3

> 42 µg/m

3

Lucht

Geur

Grenswaarden PM10 (Wet milieubeheer):
• jaargemiddelde concentratie = 40 µg/m3;
• vierentwintig-uurgemiddelde concentratie = 50 µg/m3.
(max. vijfendertig maal per kalenderjaar overschrijding)

Grenswaarde N02 (Wet milieubeheer) = 40 µg/m3

3 ge/m3 bij 98 percentiel is grens tussen acceptabel en onacceptabel
< 1 ge/m3

< 1 ge/m3

< 3 ge/m3

> 3 ge/m3
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Ambitieniveaus

Indicator
1

Externe
veiligheid

Individueel risico

<10 -8

2

10 -8 – 10 -7

3

10 -7 – 10 -6

Toelichting
4

10 -6 – 10 -5

5

> 10 -5

* Grenswaarde nieuwe situaties en bestaande kwetsbare
bestemmingen = 10-6
* Grenswaarde bestaande minder kwetsbare bestemmingen = 10-5
Kwetsbaar: continu mensen aanwezig en/of kwetsbare groeperingen
(kinderen, ouderen)
Minder kwetsbaar: kantoren, boerderijen, etc.

% gescheiden afval
per inwoner
<aangepast>

> 65 %

60 – 65 %

55 – 60 %

50 – 55 %

< 50 %

zeer laag

laag

basis

hoog

zeer hoog

+20%

+10%

=

- 10%

- 20%

30 km

15 km

=

- 15 km

- 30 km

Volledig
dynamisch
systeem

Vol/vrij systeem

Statisch
systeem

Doorstroming

0

10 per jaar

20 per jaar

Wekelijks

Dagelijks

Fietsverbindingen
NVL

5

4

3

2

1

Doelstelling stedelijkheidsklasse 4 (LAP): 60% bronscheiding

Afval
KOM-verzorging

Kwaliteiten vastgelegd in objectieve meetlat, zie KOM-traject OW

Aantal fietsenstallingen in de binnenstad

Fietsvoorzieningen

Verkeer

Parkeerverwijssysteem

Vrij liggende fietspaden

Huidige bebording Geen bebording

Congestie momenten
Solitaire fietsverbindingen
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Toelichting

Ambitieniveaus
Actief niveau

Voorlopend niveau

Innovatief niveau

EPL: 6,8 - 7,2

EPL: 7,2 - 8,0

EPL: 8,0 – 10

verscherping EPC
met 5% - 10%

verscherping EPC
met 10% - 15%

verscherping EPC
met 15 – 20%

Energie Prestatie op
Locatie (EPL)
bestaande
woningbouw
Energie Prestatie
Coëfficient
(EPC)

Klimaat / nieuwe
energie woningbouw

Energie Prestatie
Coëfficient
(EPC)

verscherping EPC
met 4% - 8%

verscherping EPC
met 8% - 12%

nieuwe
utiliteitsbouw

1

Afkomstig uit de Leidraad Water en Milieu in ruimtelijke Plannen (Provincie Utrecht, 2006).

verscherping EPC
met > 12%

<<Prestatiekaarten SenterNovem
met keuze uit 3 prestatieniveaus>>

Bij renovatie- en herstructureringsprojecten met meer dan 250 woningen

De wettelijk verplichte EPC (Bouwbesluit)
voor woningbouw is 0,8.

De wettelijk verplichte EPC (Bouwbesluit)
voor utiliteitsbouw is:
* Onderwijsgebouwen: 1,4
* Bijeenkomstgebouwen: 2,2
* Winkelgebouwen: 3,4
* Kantoorgebouwen: 1,5
* Sportgebouwen: 1,8
* Gezondheidszorg: 3,6
* Logiesgebouwen: 1,9

Meerjarenbegroting Milieuactieplan 2007-2010 alle activiteiten
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MJB tbv milieuactieplan1 alle activtotaal.xls

MILIEUACTIEPLAN
Thema
Ondersteuning gerichte handhaving en communicatie bodembeheer
Opstellen functiekaart n.a.v. Besluit bodemkwaliteit
Opstellen en uitvoeren Plan van Aanpak
Opstellen en uitvoeren ISV3 - bodemprogramma
Bodem

MEERJARENBEGROTING
Extra budget t.o.v. beschikbaar budget

2007

2008

2009

5.000
15.000
30.000

5.000
15.000

boekings2010 S/I trekker combinatie

50.000

15.000
35.000

5.000 S
I
I
15.000 I
20.000

10.000

10.000

I

FO

34390-65600

0

10.000

10.000

Opstellen PvA en geluidsnota voor te ontwikkelen geluidsbeleid
Opstellen zonebeheersplan
Geluid

20.000
20.000

I
I

REO
VVH

34390-65600
34390-65610

0

20.000
20.000
40.000

0

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

Toepassen natuurvriendelijke aanpassingen bij herinrichting
Inventarisatie floradiversiteit binnen grotere stadparken
Natuur

1.000

0

1.000
30.000
31.000

Actieplan verbeteren luchtkwaliteit op plaatsen met hoogste emissies
Lucht

0

5.000
5.000

0

0

Geur

0

0

0

0

Externe veiligheid

0

0

0

0

35.000
12.500
35.000
5.000
5.000
10.000
102.500

35.000

0

35.000
12.500
35.000
5.000
5.000
10.000
102.500

0

3.500
10.000
13.500

0

Vaststelling vegetatiedaken op gemeentelijke gebouwen
Water

Opschalen minicontainers papier en karton
Opschalen glasbakken
Gescheiden inzamelen van kunstof fracties
Actiegewijs controleren aanbieden GFT-afval
Voorlichten inwoners over afvalscheiding en zwerfafval
Uitvoeren projecten uit plan van aanpak zwerfafval
Afval
Aanbieden cursus Nieuwe Rijden aan rijdend personeel
Bijdrage in cursus Nieuwe Rijden inwoners en niet-rijdend personeel
Klimaat en energie

1.000

0

VVH
REO
VVH
REO

34390-65600
34390-65600
34390-65600
34390-65600

0

1.000 S OW
I OW
1.000

35.000
5.000
5.000
10.000
90.000

0

34351-66040
34390-66320

I

REO

34390-65600

I
I
I
S
S
I

OW
OW
OW
VVH
OW
OW

33390-65525
33390-65522
33390-65526
34390-65524
34347-66100
34347-66100

I
I

OW
OW

34390-65600
34390-65600

MJB tbv milieuactieplan1 alle activtotaal.xls

MILIEUACTIEPLAN
Thema

MEERJARENBEGROTING
Extra budget t.o.v. beschikbaar budget

boekings2010 S/I trekker combinatie

2007

2008

2009

Inventariseren bedrijvenbestand en status milieuvergunningen
Inhaalslag maken op het gebied van meldingen
Vergunningverlening

0

30.000
10.000
40.000

10.000
10.000

0

Handhaving en toezicht

0

0

0

0

Duurzaam inkopen

0

0

0

0

Ruimtelijke planvorming

0

0

0

0

Organiseren Nacht van de Nacht met mts. organisaties
Voortzetten organisatie eenmalige activiteiten natuur en milieu
Voortzetten voeren secretariaat Platform Duurzaam Meppel
Milieucommunicatie

0

500
500
500
1.500

500
500
500
1.500

Sterk bouwen

0

0

0

0

Uitgiftebeleid

0

0

0

0

Kosten Activiteiten MAP 2007 - 2010

0

293.500

180.000

112.500

Waarvan structureel per jaar
Waarvan incidenteel per jaar

0
0

17.500
276.000

17.500
162.500

Projectkosten
Kosten activiteiten
Totale projectkosten

2007
0
0

2008
293.500
293.500

2009
180.000
180.000

2010
112.500
112.500

Financiele dekking
Besparing verwerkingskosten en bijdrage verpakkingsindustrie
Structureel verwerkt in begroting
Incidenteel verwerkt in begroting
Totaal beschikbare dekkingsmiddelen

2007
0
0
0
0

2008
82.500
17.500
193.500
293.500

2009
82.500
17.500
80.000
180.000

2010
70.000
17.500
25.000
112.500

I
I

VVH
VVH

34390-65600
34390-65600

500 S VVH
500 S VVH
500 S VVH
1.500

34390-65600
34390-65600
34390-65600

17.500 S
95.000 I

S: Structureel
I: Incidenteel

Overzicht mogelijke innovatieve projecten
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Notitie
Aan
T.a.v.
Van
Betreft
Datum
Projectnummer
T.b.v.
Kopie naar

postadres

Gemeente Meppel
de heer K. Offringa
Inez van Kronenberg, Maaike van Teeseling
Memo innovatief project
28 juni 2007
M06B0151
MAP Meppel
-

Postbus 270
2600 AG DELFT
t 015-7512300
f 015-2625365
www.syncera.nl
bezoekadres

Delftechpark 9
2628 XJ DELFT
e-mail: MTE@Syncera.NL
doorkiesnummer:
015-7512520

Ideeën innovatief project
Tijdens de interne werksessie van 7 mei, de externe werksessie van 13 juni en de bewonersbijeenkomst van 20 juni is gebrainstormd over mogelijkheden voor een innovatief project. De resultaten zijn hieronder weergegeven.
Interne werksessie 7 mei
1. Opwekken alternatieve energie:
a. Warmte uit asfalt voor bedrijventerrein, wijken of gebouwen (bv. nieuw scholencomplex Ezinge);
b. (Kleine) windmolen op gemeentewerf of op industrieterrein;
c. Biovergistingsinstallatie op menselijke uitwerpselen woonwijk (voorbeeld: Sneek);
2. Stimuleren vegetatiedaken bij woningen, bedrijven en gemeentelijke gebouwen;
3. Bouwen modelwoning in gemeente of bij Nieuwveense Landen met toepassing van nieuwste technieken zoals zonnedaken, gescheiden watersysteem, biovergisting, etc.;
4. Instellen van een ‘actief’ duurzaamheidsloket bij gemeente. Burgers en bedrijven kunnen
terecht voor vragen, voorlichting en voorbeelden van duurzame alternatieven (bv. werking
warmte-koude pomp, zonnecellen, afkoppelen regenwater, etc).;
5. Stimuleren scheiding van afvalwater. Een voorbeeld is het ‘nieuwe plassen’ (scheiding van
urine en overige ontlasting voor een schoner oppervlaktewater), met name een kans voor
ziekenhuizen, bejaardentehuizen of scholen met een hoog medicijngebruik.
Externe werksessie 13 juni
6. Nieuwbouw: Grootschalige toepassing warmte/koude opslag. Evt door energieleverancier
Rendo warmte/koude pomp laten leveren (financiële schaalvoordelen?). Kans voor grootschalige toepassing in Nieuwveense Landen.
7. Gedempte grachten in binnenstad weer gebruiken en hierover communiceren met burger.

Bewonersbijeenkomst 20 juni
8. Verstrekken van praktische milieu-informatie over wonen, (ver)bouwen, etc aan burgers in
de vorm van een tweede ‘Kleine Aarde’ (Boxtel).
9. Burgers nadrukkelijk laten meedenken over de verdere ontwikkeling Noord III.

28 juni 2007, T:\_KeesOffringa\Visie en beleid\Milieubeleid\Diverse documenten tbv definitieve adviesnota\Ideeën innovatief project.docpagina 1 van 2

10. Toepassen alternatieve energie, zoals biovergisting op menselijke uitwerpselen (voorbeeld:
Duitsland).

De volgende meest kansrijke voorstellen hebben we geselecteerd op basis van de volgende
criteria:
A. Zijn/lijken de projecten inderdaad innovatief
B. Gaat er een voorbeeldwerking van uit voor meer grootschalige toepassing in Meppel in de
toekomst
1 a en c/ 6 / 10: Opwekking en toepassing van alternatieve energie (grootschalig)
Gezien de investeringskosten is dit met name geschikt voor grootschalige woningbouw of
grootverbruikers zoals industrieterreinen. Toepassen van de energie waar deze wordt opgewekt levert kostenvoordelen op (er hoeven geen afstanden overbrugd te worden).
Hiervoor komen in aanmerking: Nieuwveense Landen en Industrieterrein Noord III.
De twee meest geschikte technieken lijken vooralsnog een biovergistingsinstallatie en warmte/
koude opslag te zijn. Hieruit kan de gemeente als innovatief project er één als pilot selecteren.
3 / 4 / 8: Informatiecentrum voor duurzaam wonen
Verstrekken van praktische milieu-informatie over wonen, (ver)bouwen, etc in de vorm van een
duurzame modelwoning (zie De Kleine Aarde). Burgers – maar ook bedrijven - kunnen hier terecht met vragen en voorbeelden van duurzame alternatieven. Het meest kansrijk is een gelijktijdige aanpak in de eerste fase van aanleg van Nieuwveense Landen.
Bewoners gaven aan dat een bijkomend voordeel voor de gemeente kan zijn dat dit een toeristische trekpleister kan worden.
5. Scheiding van afvalwater
Scheiding van urine en overige ontlasting voor een schoner oppervlaktewater, biedt met name
een kans voor het Medisch Centrum Meppel en de bejaardentehuizen. Afvalstoffen van medicijnen kunnen apart gezuiverd/afgevoerd worden.

Afgevallen zijn:
2. vegetatiedaken: we gaan er van uit dat grootschalige toepassing niet aan de orde zal zijn
3. Modelwoning: vanwege (te) hoge investeringskosten
7. Gedempte grachten weer gebruiken: qua schaalgrootte en impact op de stad gaat dit de omvang van een innovatief project waarschijnlijk te boven
9. Burgers laten meedenken over Noord III: moet je zeker doen als ontwikkeling aan de orde is.
Lijkt op dit moment geen innovatief project.
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Kort verslag werkvergadering raad 12 april 2007
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Kort verslag van werkvergadering raad d.d. 12 april 2007, aanvang 19.30 uur, raadszaal
Onderwerp: bespreking conceptMAP, themagericht
Technisch voorzitter: wethouder Mark Boumans
Aanwezig aantal: publiek 1
(Duo)raadsleden 16
Ambtelijk: Helma, Kees (tevens notulist)
Extern bureau: Syncera, Maaike van Teeseling
Doordat de reguliere voorzitter verlaat is, opent Mark de vergadering, geeft het belang van
een MAP aan, zegt kort iets over de procedure en geeft tenslotte na de inleiding het woord aan
Maaike van Teeseling van Syncera.
Door middel van een powerpointpresentatie geeft Maaike aan hoe het MAP wordt opgebouwd
en welke thema’s en instrumenten worden toegepast. Vervolgens worden per thema en
instrumenten ambities\activiteiten vermeld, voor zover nu bekend.
In aanvullling op het getoonde processchema wordt er op 20 juni 2007 ’s avonds voor de
burger een externe werksessie gebiedsgerichte MAP gehouden.
PvdA: Betrek burger meer door middel van milieucommunicatie om draagvlak voor MAP te
creëren.
Mark geeft aan hij de afgelopen tijd in de praktijk heeft gezien dat mensen op een onjuiste
manier omgaan met het aanbieden van het afval. Hij vindt daarom dat er extra
gecommuniceerd moet worden over het scheiden en aanbieden van afval.
GL: Stelt voor om samen een beschikbare duurzaamheidsmeter voor de gemeente in te vullen.
Zie het ook als benchmark-tool. De huidige duurzaamheidsmeter zou al enkele jaren niet
ingevuld worden.
N.b. Nadien over deze duurzaamheidsmeter gesproken met Marjan Mulder. Deze gaf aan dat
de meter eens in de 3 à 4 jaar wordt ingevuld, door Platform duurzaam Meppel. Ze zou
relevante stukken opzoeken en Kees toesturen.
G.L. Gevraagd wordt hoe gebiedsgericht wordt opgepakt. Wordt de sessie per gebied met de
belanghebbenden gevoerd of komt er een sessie voor alle gebieden? Mark legt uit dat voor
beiden wat te zeggen valt maar dat door tijdsfactor voor één sessie gekozen is.
PvdA: Wil Groenfinanciering zeggen dat de bewoner dit betaald of doet de gemeente hiervoor
een duit in het zakje? Maaike legt uit dat om in aanmerking te komen voor de subsidiepot
Groenfinanciering moet een woningbouwproject voldoende maatregelen uit de Maatlat
Groenfinanciering toepassen. Hierdoor kan een bewoner een goedkope ‘groene’ hypotheek
aanvragen en de projectontwikkelaar de kosten deels via de koopprijs verdisconteren. In het
Convenant Duurzaam Bouwen staat dat het realiseren van de ambities deels ten laste van de
grondprijs komt (3-5%). Wethouder Boumans geeft aan dat de kosten ook ten laste van de
gemeente komen.
PvdA: Wil in het kader van het procesverloop na de zomer niet een schriftelijke ronde bij de
raadsleden maar wil dat het college eerst een principebesluit neemt waarna het conceptMAP
wordt besproken in een raadscie. Wethouder Boumans geeft aan dat overeenkomstig het
gevraagde zal gebeuren.
Na de presentatie worden de aanwezige (duo)raadsleden gevraagd om ieder met 3 gele
plakkertjes op een groot vel aan te geven welk thema of instrument ze belangrijk vinden
danwel welk thema of instrument in een bepaald gebied van Meppel belangrijk wordt
gevonden. Ook wordt gevraagd om de motivatie, en hun naam, bij de plakkertjes op te
schrijven.

Het meest werden er plakkertjes geplaatst bij: Afval. Daarna scoorde het hoogst Klimaat en
energie, Verkeer en vervoer, Milieucommunicatie, toezicht\handhaving.
Geen plakkertjes werd onder andere geplaatst bij Externe veiligheid.
Mede gezien de tijd wordt er niet stilgestaan bij de inhoudelijke argumenten maar worden de
resultaten meegenomen en gebruikt bij de verdere vormgeving van het MAP. Overzicht
geplakte aandachtspunten: zie bijlage 1.
Wethouder Boumans bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, Maaike voor haar
uiteenzetting en sluit om 20.55 uur de werkvergadering.
…\verslagwerkvergadering12april

Bijlage 1
Aandachtspunten op de kaart / bij gebieden:
Heel Meppel:
- Lagere afvalstoffenheffing.
Rogat + versp.gebied:
- Tuinafval ophalen.
Nijeveen + versp.gebied:
- Sterk bouwen in Nieuwveense Landen, omdat we daar nog alles kunnen (Elisabeth Bakkenes);
- Sterk bouwen (Jan Vonk);
- Meest milieuvriendelijke wijk van Drenthe.

Thema
Bodem:
Water:

Geluid:
Verkeer en Vervoer:

Natuur:
Lucht:

Geur:
Externe Veiligheid:
Afval:

Aandachtspunt
Geen aandachtspunten.
- Vers water b.v. in grachten en Nieuwveense landen iv.m.
opwarming klimaat, dus meer stank en muggen in stilstaand
water. (Peter de Vries)
- Waterkwaliteit. (Henk Ramhorst)
- Grachten schoonhouden van afval. (onbekend)
- Ruimtelijke planvorming.(Catharina Abels).
- Woon- en werkgenot. (Egbert Knorren)
- Leefgenot. (Egbert Knorren)
- Mensen moeten zich kunnen vervoeren. (Anis Jadib)
- Veiliger. (Anis Jadib)
- Milieubewust. (Anis Jadib)
- Gratis openbaar vervoer (enorme besparing NOx (NO2 en
CO2)). (Elisabeth Bakkenes)
- Goedkoop OV, zodat dit echt een alternatief blijft. (Joke
Meinen)
- Fietssnelroutes. (W.O.)
- Fietsenstallingen. (W.O.)
- Forse invloed op milieu, maar ook sterke sociale effecten.
(Egbert Knorren)
- Wandel en fietsroutes door het groen. (onbekend)
- Meer bomen planten i.v.m. kappen. (onbekend)
- Gezien metingen van stofconcentraties. (Peter de Vries)
- Schonere lucht door terugdringen automobiliteit binnen
Meppel. (Jan Vonk)
Geen aandachtspunten.
Geen aandachtspunten.
- Afval. (Henk R.)
- Beleid in de wijken. (F. Venema)
- Zwerfafvalvoorlichting op scholen in Koedijkslanden en
handhaving door jeugd bewust te maken. (onbekend)
- Veel aandacht voor gescheiden inzamelen door brede

-

Klimaat en energie:

-

Instrument

Vergunningverlening:
Handhaving en toezicht:

Duurzaam inkopen & BIM:
Ruimtelijke planvorming:
Milieucommunicatie:

Sterk bouwen:
Uitgiftebeleid:

steun in de bevolking te creëren. (Elisabeth Bakkenes)
Is gescheiden afval o.a. GFT nog wel rendabel. (F.
Venema)
Afvalscheiding beter regelen, reden: afvalstroom
verminderen. (Klaas Neutel)
Handhaving en toezicht. (Catharina Abels)
Milieucommunicatie. (Catharina Abels)
Burger participatie. (Anis Jadib)
Reclameverlichting om 11 uur verplicht uit doen.
(onbekend)
Bezuinigingen op verlichting o.a. d.m.v. letverlichting,
stroomonderbreking, innovatie. (onbekend)
Vooral energie meer duurzame energievormen. (Klaas
Neutel)
Uitgifte beleid. (Catharina Abels)

Aandachtspunt

Geen aandachtspunten.
- Zonder handhaving geen regelgeving. (Anis Jadib)
- Handhaving. (Henk R.)
- Regelmatig herhaling van zaken. (F. Venema)
- Als iedereen zich aan de afspraken houdt scheelt dat een
slok op een borrel. (Klaas Neutel)
- Start project Fairtrade-city (zie Groningen). (W.O.)
- Duurzaamheidsmeter. (W.O.)
- Innovatie. (onbekend)
- Schone bedrijven naar Meppel halen. (onbekend)
- Draagvlak creëren bij bedrijven. (Peter de Vries)
- Streven naar betere scheiding van afval. (Jan Vonk)
- Terugwinnen van waardevolle grondstoffen. (Jan Vonk)
- Burger moet wel weten waarom bepaalde maatregelen
belangrijk zijn. (Joke Meinen)
- Doe meer dan film Al Gore…zorg voor plan. (W.O.)
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid
toekomst. (Egbert
Knorren)
Geen aandachtspunten.
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I. van Kronenberg
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Externe inbreng MilieuActiePlan Meppel
Projectteam

Postbus 5076
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t 026-7513300
f 026-7513818
www.syncera.nl
bezoekadres

Westervoortsedijk 50
6827 AT ARNHEM
e-mail: IKR@Syncera.NL
doorkiesnummer:
026-7513943

Aanleiding

Op 13 juni 2007 vond een externe werksessie plaats voor inbreng in het MilieuActiePlan
van de gemeente Meppel. Hierbij waren 19 organisaties aanwezig (MHV, Dorpsvereniging
Nijeveen, Platform Duurzaam Meppel, Stichting Woonconcept, Rendo Energieservice, Waterschap Reest & Wieden, Milieufederatie Drenthe, Handelsvereniging Nijeveen, ICC-PMM,
Provincie Drenthe, MHV, Gemeente de Wolden, LTO Noord, St. Natuurbeschermingswacht, Vogelwerkgroep Vliegvlug, Wandelbelangen vereniging Te Voet, Meppeler Hengelaarsvereniging, De Lokkerij, en Stichting Engelgaarde).
Op 20 juni 2007 heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij twee bewoners
aanwezig waren.
Deze notitie geeft de resultaten van beide werksessies weer.
Het merendeel van de reacties is afkomstig uit de externe werksessie. Daarom zijn alleen
die opmerkingen die zijn geplaatst tijdens de bewonersbijeenkomst apart weergegeven, en
wel met de toevoeging ‘bewoners’ cursief gedrukt.

1.2

Algemeen

De volgende algemene opmerkingen zijn geplaatst:
Afval:
1. Onderzoeken mogelijkheden tot ruimere openingstijden milieustraat Rova (leidt tot illegale stort van o.a. bouw- en sloopafval in buitengebied).
2. Onderzoeken mogelijkheid om bewoners gratis afval te laten brengen (bv. snoeidagen).
3. Bewoners: Stimuleren afvalscheiding op milieustraat door goede controle op aanbod
(nauwelijks controle op aanbod afvalstromen en te verrekenen kosten).
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4. Bewoners: Rekening houden in communicatie richting burgers en bedrijven met ‘afval
is voedsel’ gedachte.
Voorstel:
1.
2.
3.
4.

1.3

Niet opnemen, illegale dump vormt momenteel geen (urgent) probleem.
Niet opnemen, vasthouden ingezette beleidslijn ‘de vervuiler betaalt’.
Niet opnemen, momenteel voldoende ingevuld.
Als nieuwe activiteit opnemen in Meerjarenprogramma opnemen bij
Milieucommunicatie.

Milieukwaliteitsprofielen

Deelnemers is gevraagd een reactie op de voorgestelde activiteiten die zijn weergegeven in
de milieukwaliteitsprofielen van vier deelgebieden. De volgende aanvullingen zijn gedaan:

1.3.1

Binnenstad / centrum

Verkeer en vervoer:
1. Verlagen maximumsnelheid stadsring naar 30 km/uur alleen in centrum.
2. Fietsvriendelijker maken fietsroute in/naar centrum door o.a. verbetering situatie rotondes).
3. Verbetering bevoorrading winkels, bv. door bevoorrading via achterkant mogelijk te
maken bij vestiging van nieuwe winkels
4. Via variabele parkeertarieven stimuleren parkeren van auto’s buiten binnenring (maar
houdt Meppel aantrekkelijk).
Water:
5. Bergen water / afkoppelen water in grachten (voordeel: betere doorstroming en waterkwaliteit).
6. Waar mogelijk verbeteren natuurwaarde en belevingswaarde van oevers grachten (ook
door voorlichting).
Voorstel:
1. Wordt al onderzocht in GVVP (opnemen als verfijning in MeerjarenProgramma).
2 en 4. Vormen onderdeel van Convenant ‘Bereikbaar Meppel’ (opnemen als verfijning in
activiteit in MeerjarenProgramma).
3. Niet opnemen; dit is alleen haalbaar bij grootschalige nieuwbouw van winkelcentra (tot
2010 niet aan de orde).
5. Als nieuwe activiteit opnemen in Milieukwaliteitsprofiel.
6. Als nieuwe activiteit opnemen in Milieukwaliteitsprofiel.
NB: In probleembeschrijving van binnenstad/centrum de ‘geur’ en kwaliteit van grachtenwater opnemen.
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1.3.2

Woonwijken

Algemeen
1. Bewoners: Inwoners - in plaats van projectontwikkelaars – laten beslissen over de inrichting van hun woonwijk (zie ook ‘vredeswijk’ in Almere).
2. Bewoners: Stimuleren participatie en zeggenschap burgers en wijkplatforms, bv. door in
elke wijk een bewoner als ‘duurzaamheidcoördinator’ aan te stellen met signaalfunctie
voor misstanden op milieugebied richting gemeente.
Verkeer en vervoer:
3. Zorgen voor goede ontsluiting van nieuwe wijken en tijdige afstemming van infrastructuur op toekomstige ontwikkelingen.
4. Zorgen voor veilige fietsroutes via voorrangsregels in het voordeel van fietsers en ruimere fietspaden (aanvulling bewoners: bv. veiliger maken fietsverbinding van Oosterboer
naar centrum). Bewoners: Daarnaast blijken de verkeerslichten op de hoek Medisch
Centrum / McDonalds slecht te zijn afgesteld.
Natuur:
5. Stimuleren participatie burgers en wijkvereniging en stimuleren eigen verantwoordelijkheid (bv. gebied van educatie en stellen van doelen).
6. Meer groen in de wijken stellen als eis in exploitatiefase.
Afval:
7. Instellen houtversnipperaar in woonwijken voor gebruik en hergebruik door burgers.
Water:
8. Stimuleren hergebruik van eigen water, met name bij aanleg van nieuwe wijken.
Klimaat/energie:
9. Stimuleren koude/warmte opslag en energiezuinige woningen (grootste kans: Nieuwveense Landen)
10. Bewoners: Inzetten op handhaving en monitoring van EPN bij renovatie van bestaande
bebouwing, met name in Koedijkslanden.
11. Bewoners: Voorkomen dat energieleverantie wordt overgeheveld aan grootmacht als
Essent. Niet eerlijk dat bedrijven veel minder betalen voor energie dan burgers.
Voorstel:
1, 2 en 5: Combineren tot 1 aanvullende activiteit in Milieukwaliteitsprofiel, namelijk:
’Stimuleren participatie burgers / wijkverenigingen in natuur en milieu en creëren
van zeggenschap over inrichting eigen woonwijk’
3 en 4. Vormen onderdeel van GVVP (opnemen als specificatie in MeerjarenProgramma bij
Verkeer en vervoer).
6. Opnemen als nieuwe activiteit in MeerjarenProgramma bij Ruimtelijke Ordening.
7. Niet opnemen in MilieuActiePlan (niet haalbaar gezien kosten).
8. Opnemen als nieuwe activiteit in Milieukwaliteitsprofiel bij Water.
9. Niet opnemen, is een van de opties als innovatief (voorbeeld)project in MeerjarenPrograma.
10. Niet opnemen, gezien huidige capaciteit VVH ligt prioriteit elders.
11. Niet opnemen in MilieuActiePlan (valt buiten verantwoordelijkheid gemeente).
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1.3.3

Bedrijventerreinen

Algemeen
1. Voeren van strategisch uitgiftebeleid waarmee bedrijven zo worden gepositioneerd dat
ze eenvoudig elkaars restproducten (bijkomend voordeel: minder vervoersbewegingen,
betere luchtkwaliteit) en restwarmte kunnen gebruiken en kavels ruimer zijn met meer
groen en lager percentage bebouwing.
2. Bewoners: Wijzigen huidige bestemmingsplan, dat categorie 5 bedrijven – zoals de asfaltcentrale – niet meer mogelijk maakt.
Water:
3. Combineren berging water bovenstrooms (levert ‘hoogwaardig’ stromingswater op) en
tijdelijke opslag van (regen)water in natte periodes op de bedrijventerreinen.
Klimaat / energie:
4. Samenwerken met parkmanagement voor verdere energiebesparing bij bestaande bebouwing (o.a. door deelname gemeente aan werkgroep energie van ICC/PMM).
5. Bewoners: Verbieden nachtelijke verlichting kantoorgebouwen.
Verkeer en vervoer:
6. Gebruiken mogelijkheden watergerelateerde bedrijven, ook op Oevers A, B en C.
7. Met parkmanagementorganisatie ICC/PMM stimuleren gebruik openbaar vervoer van en
naar bedrijventerreinen en kwaliteitsverbetering vervoer via spoor.
Voorstel:
1. Vormt onderdeel van Nota Uitgiftebeleid (opnemen als verfijning van activiteit in MeerjarenProgramma bij Uitgiftebeleid en in milieukwaliteitsprofiel bedrijven (meeste kansen
bij Noord III).
2. Niet opnemen in MilieuActiePlan (geen gewenste ontwikkeling door gemeente). Wel
wordt onderzocht of een milieuscan kan worden opgesteld, waarmee strengere eisen
aan emissie van stof kunnen worden gesteld. Dit staat in MJP.
3. Opnemen als nieuwe activiteit in Milieukwaliteitsprofiel.
4 en 7. Aanvullen activiteit in Milieukwaliteitsprofiel en in MeerjarenProgramma bij Klimaat/energie tot ‘Met parkmanagement stimuleren energiebesparing. Grootste kansen
liggen op Noord I, II en III’.
5. Niet opnemen; Meppel wil inzetten op vrijwilligheid in plaats van regelgeving.
6. Aanvullen activiteit Milieukwaliteitsprofiel tot ‘Bevorderen transport over water (Oevers
A, B, C en D).’
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1.3.4

Buitengebied (landbouw en natuur)

Natuur:
1. Komende jaren richten op realiseren van hoogwaardige kwaliteit eerste ecologische
verbindingszone i.p.v. aanwijzen tweede verbindingszone. Indien hiervoor toch wordt
gekozen, mag deze geen negatief effect hebben op de landbouw. Mogelijke locatie: via
achterkant Nieuwveense Landen en Oude Vaart naar Wieden.
2. Optimaliseren groene of blauwe verbinding naar zandwinplas Nieuwveense Landen en
naar Engelgaarde.
3. Bewoners: Verbeteren recreatieve route vanuit Oosterboer (er ligt nu een pad op
grondgebied van agrariërs, dat gebruikt kan worden voor wandel/fietsrondje).
4. Stimuleren particulier initiatief tot kwaliteitsverbetering zandwinplas nabij Nieuwveense
Landen en kennis overdragen (vanuit vergelijkbaar initiatief Engelgaarde).
5. Onderzoeken of Milenniumbosje tussen Nieuwveense Landen en Nijeveen verder kan
worden ontwikkeld als recreatief uitloopgebied tussen de twee bebouwde gebieden.
6. Verspreiden grote recreatiedruk (met name verblijfsrecreatie) rondom Wieden en Weerribben (door bv. bouw (verblijfs)recreatiepark nabij Nieuwveense Landen).
Water:
7. Goed onderhoud oevers en water ter voorkoming van bestrijdingsmiddelen in stedelijk
gebied.
Afval:
8. Afschaffen Diftar omdat hogere afvalprijzen leiden tot meer illegale stort.
Geluid:
9. Maatregelen treffen op basis van onderzoek effecten van knooppunt Lankhorst op gebied van geluid, geur. Gepleit wordt voor het plaatsen van een geluidsscherm als compensatie voor aanleg knooppunt Lankhorst (nabij Oosterboer).
Voorstel:
1. Schrappen activiteit ‘Versterking aanwezige natuurwaarden door aanleg tweede ecologische verbindingszone’ uit Milieukwaliteitsprofiel.
2 en 3. Niet apart opnemen: Indien dit wordt gerealiseerd, valt dit onder het MeerjarenProgramma in Water (blauwe recreatieve route) en Natuur (groene recreatieve route).
4. Opnemen als nieuwe activiteit in Milieukwaliteitsprofiel.
5. Opnemen als nieuwe activiteit in Milieukwaliteitsprofiel: In ontwerp voor Nieuwveenselanden onderzoeken of het Milenniumbosje kan worden ontwikkeld tot recreatief uitloopgebied.
6. Niet opnemen gezien ongewenste gevolgen voor inrichting grondgebied en recreatiedruk
Meppel.
7. Niet opnemen: valt al onder activiteiten in MeerjarenProgramma bij Water.
8. Niet opnemen, is momenteel geen optie.
9. Niet opnemen als nieuwe activiteit, mogelijkheden worden onderzocht bij de aanleg.
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Ingediende zienswijzen en de gemeentelijke reactie hierop

6

De zienswijzen tegen het conceptMilieuactieplan 2007-2010 zijn hieronder cursief samengevat en van een
door de raad vast te stellen reactie voorzien.

1. Wereldwinkel
De Wereldwinkel geeft aan betrokken te willen worden bij de concrete invulling van de ambities bij
Duurzaam inkopen, onderdeel Millenniumgemeente.
Reactie:

In de uitvoeringsfase zullen partijen, waaronder mogelijk ook de Wereldwinkel, worden
benaderd om hieraan mee te werken.

2. Wim Peeks
Algemeen: De heer Peeks geeft een complement voor de hoeveelheid aan ambities. Naast lopend beleid
staat er ook veel nieuw beleid in en extra inspanningen.
Is er ook sprake van lopend beleid wat gestopt is?
Reactie:

In het Milieuactieplan wordt zowel lopend als nieuw beleid vermeld. Tijdens het opstellen
van het Milieuactieplan is er geen sprake geweest van lopend beleid wat gestopt zou
moeten worden.

Er is onderzoek gedaan naar gratis OV. Waar zijn de conclusies?
Reactie:

In het Milieuactieplan is aangegeven dat het de ambitie is om te kijken naar gratis
openbaar vervoer. Dit dient nog plaats te vinden.

Er wordt nergens iets gezegd over een voortgangsrapportage. Voorgesteld wordt om hiervoor onder
andere een aparte pagina op de gemeentelijke website te maken.
Reactie:

In het Meerjarenuitvoeringsprogramma, onderdeel milieucommunicatie, staat als activiteit
dat gecommuniceerd gaat worden over de voortgang van de activiteiten/projecten,
inclusief coördineren en monitoren. Hieronder verstaan we het periodiek uitbrengen van
voortgangsrapportages.

Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van dit plan een projectgroep te maken. Het gevaar bestaat dat er
vertraging optreedt in de uitvoering.
Reactie:

Op dit moment wordt de raad gevraagd in te stemmen met de geformuleerde ambities. Pas
daarna is de uitvoeringsfase aan de orde. Gekeken zal dan worden op welke wijze een
activiteit wordt opgepakt. Ter borging van de voortgang wordt in het
Meerjarenuitvoeringsprogramma gesproken over coördineren en monitoren (zie ook
vorige reactie).

3. Basisgroep Bascule Meppel
Algemeen: Men is verheugd dat de gemeente Meppel een vooruitgang van de milieukwaliteit wil realiseren
die verder gaat dan wat wettelijk verplicht is
Er wordt veel verwezen naar landelijke normen en richtlijnen die niet uitgelegd worden. Graag dit
concreter maken om de voortgang van de uitvoering van het plan te kunnen volgen.
Reactie:

Er is getracht zo veel als mogelijk helder te schrijven. Tegelijkertijd valt er amper aan te
ontkomen dat er soms wordt verwezen naar normen, etc. De normen en richtlijnen zijn
concreet genoeg. Wij zijn echter bereid om mondeling nog een en ander toe te lichten.

Wie gaat de voortgang volgen?
Reactie:

In het Meerjarenuitvoeringsprogramma, onderdeel milieucommunicatie, staat als activiteit
het coördineren en monitoren van de voortgang van de activiteiten/projecten.

Hoe gaat de communicatie met de Meppelers verlopen?
Reactie:

Periodiek zal de voortgang van de uitvoering van de activiteiten aan ons college worden
gerapporteerd. Deze rapportage kan als basis dienen om de inwoners van Meppel te
informeren over de voortgang. Dat zal gebeuren via de in de gemeente Meppel
gebruikelijke mediakanalen.

4. Platform Duurzaam Meppel
Het plan mist een prioriteitenstelling en een kostenoverzicht. Daarom is het plan niet toetsbaar. Het
rapport is moeilijk leesbaar, niet ambitieus, soms erg theoretisch en er worden soms heel erg lange
termijnen genoemd.
Na contact met de indiener bleek dat ze niet beschikte over het Meerjarenprogramma. Na toezending
hiervan resulteerde dit in een gewijzigde ingekomen zienswijze. Wat nu vervallen is, betreft de onderdelen
“Het plan mist een prioriteitenstelling en een kostenoverzicht” en “en er worden soms heel erg lange
termijnen genoemd.”
Reactie:

Het Milieuactieplan is helder, beknopt en realistisch. In het
Meerjarenuitvoeringsprogramma staan concrete projecten en acties die tussen 2007 en
2011 door de gemeente worden uitgevoerd. Voor zover mogelijk en van toepassing zijn de
ambities en activiteiten SMART (verduidelijking) gemaakt.

Onduidelijk is wat wordt bedoeld met het woord ‘dit’ in de zinsnede “dit geldt ook voor het thema afval en
de inzet van communicatie”
Reactie:

Het woord “dit” heeft betrekking op “het blijvend van groot belang” van het thema afval
en de inzet van communicatie.

Wanneer wordt Platvorm Duurzaam Meppel betrokken bij genoemde ruimtelijke ontwikkelingsplannen?
Reactie:

De genoemde plannen kennen elk hun eigen uitvoeringstraject. Per Plan zal bepaald
moeten worden op welk moment welke partij erbij betrokken zou moeten worden.

Er wordt een actieve rol van de gemeente gemist bij het stimuleren van het toepassen van duurzame
technieken.
Reactie:

De gemeente wil juist een actieve rol innemen bij het stimuleren van duurzame
technieken. Hiertoe zijn diverse activiteiten vermeld in het
Meerjarenuitvoeringsprogramma, bij de thema’s Klimaat en Energie, alsmede Sterk
Bouwen.

Bij het thema Natuur worden uitloopmogelijkheden naar het buitengebied gemist. Wanneer en hoe wordt
de driehoek aan de noordoostzijde van dec Oosterboer ingevuld?
Reactie:

Op pagina 17 e.v. staat onder deelgebied Buitengebied genoemd dat groene/natte
verbindingen van de stad naar het buitengebied worden aangelegd, mede t.b.v. een
recreatief netwerk. Voor wat betreft de afronding van het ringpark Oosterboer wordt er in
2008 een kleinschalige manege voor de gehandicaptensport gerealiseerd.

Er wordt gevraagd om meer aandacht te besteden aan recreatief medegebruik van het buitengebied. Een
meer oostelijke wandelverbinding tussen Oosterboer en Engelgaarde is zeer wenselijk.
Reactie:

De aandacht voor recreatieve uitloopgebieden en het behoud van zowel recreatieve als
natuur- en landschapskwaliteiten staat ons inziens voldoende benoemd op pagina 17. Een
oostelijke wandelverbinding tusen Oosterboer en Engelgaarde achten ook wij wenselijk,
maar is tot nog toe niet financieel haalbaar gebleken.

Het is en blijft onduidelijk hoe en wanneer ambities per thema worden uitgevoerd.
Reactie:

In het Meerjarenuitvoeringsprogramma staan concrete projecten en acties die tussen 2007
en 2011 door de gemeente worden uitgevoerd. De wijze waarop dit zal gebeurt, is
afhankelijk van de activiteit.

Er wordt voorgesteld om parkeervoorzieningen aan de rand van het centrumgebied te creëren met daarbij
achteraf parkeren.
Reactie:

Het aspect parkeervoorzieningen wordt meegenomen bij het op te stellen GVVP
(gemeentelijk verkeers- en vervoersplan). Besluitvorming hierover zal in het voorjaar 2008
plaatsvinden.

Mede door gebrek aan financiële middelen is er geen actieve sturing van het natuurlijk inrichten en
beheren van de groene ruimte. Dit is een kwestie van afweging.
Reactie:

Het gebrek aan actieve sturing is weliswaar veroorzaakt door een gebrek aan financiële
middelen, maar daar ligt een afweging van de raad aan ten grondslag. Tot op heden heeft
de raad andere prioriteiten gesteld dan sturen op natuurlijk inrichten en beheren van de
groene ruimte. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk kansen zijn gegrepen binnen
projecten aan natuurontwikkeling te doen (bijvoorbeeld Haveltermade, Berggierslanden).
In het milieuactieplan is nu de ambitie opgenomen om tussen 2007-2010 wel actief te
sturen op beheer en inrichting van oevers en watergangen.

Het wordt van groot belang gevonden dat een inventarisatie van geurbronnen wordt gemaakt.
Reactie:

Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan.

Hebben de doelstellingen voor energiebesparing bij woningbouw betrekking op nieuwbouw of ook op
bestaande bouw?
Reactie:
De doelstellingen hebben betrekking op nieuwbouw. Voor de bestaande bouw wordt
ingezet op voorlichting en communicatie om te stimuleren dat duurzame technieken worden toegepast.
Communicatie hoort bij elk thema aan de orde te komen.
Reactie:

De opmerking is juist en staan ons inziens voldoende genoemd in het Milieuactieplan.

Gelet op het bovenstaande wordt de raad voorgesteld met de reactie op de zienswijzen in te stemmen.

…\zienswijzen en reactie de raad

Raadsvoorstel en –besluit 14 februari 2008
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Brieven aan indieners zienswijzen
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