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Bestuurlijke context
Op 29 maart 2007 is door de raad en het college afgesproken dat Haarlem in 2030 een klimaatneutrale
gemeente gaat worden. Voor haar eigen gemeentelijke organisatie wil de gemeente in 2015
klimaatneutraal zijn. Dit is omdat de gemeente hierin een voorbeeldrol wil spelen. De taken omtrent de
duurzame bedrijfsvoering van de gemeente (taken 35 tot en met 41) spelen bij deze interne doelstelling
een sleutelrol.
Voor de externe doelstelling van 2030 spelen de taken onder de kopjes Ruimte, Wonen, Bedrijvigheid,
Lucht en Verkeer en vervoer een belangrijke rol.

Bij het opstellen van dit werkprogramma is al gestart met het maken van een plan van aanpak Haarlem
Klimaatneutraal. Deze nieuwe taak is daarom in het werkprogramma van 2008 meegenomen (zie taak 7).

De uitgangspunten voor het Haarlemse milieubeleid voor de nu lopende collegeperiode zijn vervat in de
Hoofdlijnennotitie milieubeleid 2007-2010. Deze notitie is een beknopt Milieubeleidsplan. Het opstellen
van een Milieubeleidsplan is een wettelijke mogelijkheid, maar geen verplichting op grond van de Wet
milieubeheer (art. 4.16 tot en met 4.19).
De uitwerking van de Hoofdlijnennotitie wordt jaarlijks vastgelegd in een milieuwerkprogramma. De
opstelling hiervan is wel een wettelijke verplichting op grond van de Wet milieubeheer (art. 4.20 en 4.21).
De resultaten van de uitvoering van de projecten worden jaarlijks geëvalueerd en gerapporteerd in de
zogenaamde Milieumonitor. Het Wet milieubeheer jaarverslag maakt hier integraal onderdeel van uit.
Deze rapportage wordt gebruikt voor de evaluatie en bijsturing van de gestelde doelen en projecten voor
de komende jaren of doelen voor de toekomst.
Met de hoofdlijnennotitie en het milieuwerkprogramma kan beter sturing worden gegeven aan het
integraal milieubeleid in Haarlem.

Raadsparagraaf:
Op grond van de Wet milieubeheer moet het milieuwerkprogramma 2008 door de gemeenteraad
worden vastgesteld. De hoofdlijnennotitie milieubeleid 2007-2010 is kaderstellend en is op 29 maart
2007 vastgesteld.
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Milieuwerkprogramma 2008

Inleiding
Op 29 maart 2007 is door de raad en het college afgesproken dat Haarlem in 2030 een klimaatneutrale
gemeente gaat worden. Voor haar eigen gemeentelijke organisatie wil de gemeente in 2015
klimaatneutraal zijn. Dit is omdat de gemeente hierin een voorbeeldrol wil spelen. De taken omtrent de
duurzame bedrijfsvoering van de gemeente (taken 35 tot en met 41) spelen bij deze interne doelstelling
een sleutelrol.
Voor de externe doelstelling van 2030 spelen de taken onder de kopjes Ruimte, Wonen, Bedrijvigheid,
Lucht en Verkeer en vervoer een belangrijke rol.

Bij het opstellen van dit werkprogramma is al gestart met het maken van een plan van aanpak Haarlem
Klimaatneutraal. Deze nieuwe taak is daarom in het werkprogramma van 2008 meegenomen (zie taak
7).
De uitvoering van het Haarlems milieubeleid wordt jaarlijks vastgelegd in het wettelijk verplichte
milieuwerkprogramma. Het nu voorliggende milieuwerkprogramma 2008 is een opsomming van alle
taken die in dit jaar zullen worden uitgevoerd.

Uitvoering die aansluit het Coalitieakkoord 2006-2010
In de hoofdlijnennotitie Milieubeleid 2006-2010 is het milieubeleid geordend naar 3 hoofdthema’s, 
namelijk:
1. Haarlem: een duurzame goede woonstad
2. Haarlem: een bereikbare, groene en leefbare stad
3. Duurzame (interne) bedrijfsvoering

Deze indeling sluit aan bij het coalitieakkoord 2006-2010, ‘Sociaal en Solide’. De hoofdthema’s geven 
weer, wat we in 2010 willen bereiken.

Om de doelen te bereiken, moeten concrete stappen worden gezet, ofwel moeten concrete activiteiten
worden uitgevoerd. Daarom worden de hoofdthema’s onderverdeeld in subthema’s, die vervolgens in 
concrete taken worden uitgewerkt.
Om het Haarlemse milieubeleid ook in 2008 een gezicht te geven, zijn de taken geclusterd, conform de
eerdere wens van de commissie Beheer. De clustering is overeenkomstig de indeling uit de
hoofdlijnennotitie milieubeleid 2007–2010.
Omdat veranderingen in milieuwet- en regelgeving zijn uitgebleven dan wel is uitgesteld lopen taken
door die ook al in 2007 op de agenda stonden. Dat geldt met name voor de onderwerpen lucht, bodem
en de omgevingsvergunning waarvoor in 2007 wetswijzigingen zouden worden afgerond. De taken
staan overigens in willekeurig volgorde en niet in volgorde van belangrijkheid. Een aantal van de taken
loopt ook door in de jaren na 2008.
In de meeste gevallen zijn de activiteiten wettelijk verplicht. De VROM inspectie toetst op de uitvoering
ervan.

Haarlem richt zich in 2008 op de volgende activiteiten:

1. Haarlem: een duurzame goede woonstad

Ruimte
1. Opstellen milieuprogramma bij ontwikkelingsprojecten
2. Toepassen checklist duurzame stedelijke ontwikkeling bij ruimtelijke plannen
3. Uitvoering structuurplan Haarlem 2020
4. Begeleiden MER-procedures
5. Opstellen milieuparagraaf bestemmingsplannen
6. Vormgeven duurzaamheidparagraaf bij in werking treden nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
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Klimaat
7. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak klimaatneutraliteit
8. Opstellen klimaatbeleidsplan BANS 2

Wonen
9. Duurzaam beheer woningbouw

Bodem
10. Opstellen Bodembeleid
11. Afronding Baggerwerkzaamheden

Bedrijvigheid (inclusief Regulering en Handhaving)
12. Ombouw van de organisatie naar de omgevingsvergunning
13. Uitvoering activiteiten AMvB
14. Uitvoering Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer
15.  Uitvoering project ‘externe veiligheid’ 
16. Regulering en handhaving

2. Haarlem: een bereikbare, groene en leefbare stad

Lucht
17. Opstellen beleidsplan en uitvoeringsprogramma Lucht
18. Rapportage luchtkwaliteit 2007
19. Uitvoeren, begeleiden en toetsen van luchtkwaliteitonderzoek in het kader van het Besluit

luchtkwaliteit
20. Bevorderen van het rijden op aardgas binnen de gemeentelijke organisatie

Geluid
21. Vaststellen actieplan omgevingslawaai
22. Volgen ontwikkelingen Schiphol
23. Uitvoeren van akoestisch onderzoek en advisering inzake bouw- en bestemmingsplannen en de Wet

milieubeheer
24. Zonebeheer Waarderpolder
25. Uitvoering saneringsprojecten op het gebied van weg- en railverkeerslawaai

Water
26. Actualiseren en uitvoeren gemeentelijk waterbeleid

Verkeer en vervoer
27. Bevorderen fietsverkeer
28. Bevorderen openbaar vervoer
29. Voortzetten realisering verbetering bereikbaarheid / autoluwe binnenstad
30. Verbeteren verkeersveiligheid
31. Parkeren/ autoluwe binnenstad

Gezondheid
32. Uitvoeren reguliere medisch milieukundige zorg uit de Wet collectieve preventie gezondheidszorg
33. Updaten milieugezondheidsprofiel
34. Uitvoeren gezondheids-effectscreening of gezondheidsscan bij zoneontwikkelingen (MILO)
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3. Duurzame (interne) bedrijfsvoering

Duurzame (interne) bedrijfsvoering
35. Het uitvoeren van de projectopdracht Aarhus
36. Duurzame (interne) bedrijfsvoering
37. Uitvoeren EPBD (Energy Performance of Building Directive) gemeentelijke gebouwen
38: Borgen intern milieuzorgsysteem in gemeentelijke processen
39: Uitvoeren elektrotechnische keuring gebouwgebonden installaties volgens NEN 3140
40: Actief sturen op duurzaamheid bij nieuwbouw en renovatie
41: Opstellen managementcontracten

Soorten uitvoering

Per activiteit staat vermeld of deze wettelijk is of Haarlems beleid. Daarnaast wordt ook aangegeven als
een activiteit een lagere prioriteit krijgt in verband met de eerder vastgelegde taakstellingen. En tot slot
wordt vermeld of de taak een voortzetting betekent of dat de taak eindig is.
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De activiteiten worden in de onderstaande schema’s nader belicht

Taak 1: Opstellen milieuprogramma bij ontwikkelingsprojecten
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: deels wettelijke taak deels Haarlems beleid dat wordt voortgezet
Doelstelling 2010:
Bij de start van ieder ontwikkelingsproject wordt conform de richtlijn fysieke projecten een
(concept)milieuprogramma opgesteld. Hierin staan alle aandachtspunten op milieugebied verwoord in samenhang
met mogelijke oplossingen
Uitvoering 2008:
- Bij 7 ontwikkelingsprojecten wordt een (concept) milieuprogramma opgesteld.
- Bij de ontwikkelingsprojecten zal worden nagegaan of de MILO-aanpak moet worden toegepast.
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: ‘Richtlijnen fysieke projecten’ (zie o.a. SO/PM/2005/1069).

Taak 2.: Toepassen checklist duurzame stedelijke ontwikkeling bij ruimtelijke plannen
Trekker: Stadszaken, Afd. Ruimtelijke plannen
Categorie: Haarlems beleid dat wordt voortgezet
Doelstelling 2010:
Bij alle ruimtelijke plannen wordt de checklist toegepast
Uitvoering 2008:
De checklist wordt onder de aandacht gebracht en toegepast bij ruimtelijke plannen
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: MIL/2006/155, Praktijkrichtlijn duurzame stedenbouw

Taak 3: Uitwerking Structuurplan Haarlem 2020
Trekker: Stadszaken, Afd. Ruimtelijke plannen
Categorie: Haarlems beleid dat wordt afgerond
Doelstelling 2010:
- Voor gebieden met een hoge dynamiek worden gebiedsvisies gemaakt.
Uitvoering 2008
- Voor gebieden met een hoge dynamiek worden circa 10 gebiedsvisies gemaakt.
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 9.1
Zie ook: - toepassing checklist bij ruimtelijke plannen

- opstellen milieuprogramma bij ontwikkelingsprojecten

Taak 4.: Begeleiden MER-procedures
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak die per procedure wordt afgerond
Doelstelling 2010:
- Alle nu lopende procedures zijn afgerond
Uitvoering 2008:
- Afronden van de MER Stadsdeelhart Schalkwijk, MER Jachthaven en MER Stadion
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.
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Taak 5: Opstellen milieuparagraaf bestemmingsplannen
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak
Doelstelling 2010:
- Alle bestemmingsplannen worden voorzien van een milieuparagraaf
Uitvoering 2008:
- Voor 7 bestemmingsplannen wordt een milieuparagraaf opgesteld. Daarnaast wordt in het kader van de

Taskforce een bijdrage geleverd aan 15 extra plannen.
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 6: Vormgeven duurzaamheidparagraaf volgens nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak
Doelstelling 2010:
- Na het van kracht worden van de nieuwe WRO per 1-7-2008 worden nieuwe eisen gesteld aan de

milieuparagraaf. Deze wordt omgebouwd naar een duurzaamheidparagraaf. In 2010 zal daarom ieder plan een
duurzaamheidparagraaf hebben

Uitvoering 2008:
- In 2008 wordt de nieuwe duurzaamheidparagraaf vormgegeven
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 7: Opstellen en uitvoeren Plan van Aanpak klimaatneutraliteit
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: deels wettelijke taak deels Haarlems beleid dat wordt vorm gegeven
Doelstelling 2010:
- Nader in te vullen eerste projecten in de richting van klimaatneutraliteit
Uitvoering 2008:
- In 2008 wordt het Plan van aanpak vastgesteld en gaat de uitvoering van start.
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 8: Opstellen klimaatbeleidsplan en uitvoeringsprogramma BANS 2
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak + gedeeltelijk Haarlems beleid
Doelstelling 2010:
- In lijn met de eerdere BANS 1 activiteiten zullen diverse projecten leidend tot energiebesparing bij de diverse

doelgroepen zijn uitgevoerd.
Uitvoering 2008:
- In 2008 zal na afronding van het eerste klimaatbeleidsplan gestart worden met de opzet en uitvoering van

het 2e plan in lijn met de nog door het rijk nader vast te stellen uitgangspunten.
Dekking en relatie met de begroting:
Programma 9.1
Zie ook: n.v.t.
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Taak 9: Duurzaam beheer woningbouw
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Haarlems beleid dat wordt voortgezet
Doelstelling 2010:
- Het in samenwerking met de in Haarlem actieve woningbouwcorporaties hanteren van een basiskwaliteits- en

een streefniveau bij duurzaam onderhoud van de bestaande voorraad
Uitvoering 2008:
- De niveaus zijn vormgegeven en worden toegepast.
- Vaststellen van het beleidsprogramma duurzame renovatie met de woningbouwcorporaties.
- Opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma duurzame renovatie.
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 10: Opstellen Bodembeleid
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu, bureau Bodem
Categorie: Wettelijke taak + gedeeltelijk Haarlems beleid
Doelstelling 2010:
- Er is sprake van bodembeleid in lijn met m.n.: de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het

Besluit kwaliteit bodembeheer (KWALIBO). In het kader van decentralisatie van bodemtaken dient Haarlem
binnen de wettelijke kaders haar beleid vast te stellen.

Uitvoering 2008:
- Een hernieuwd en integraal bodembeleid zal worden voorgelegd aan het bestuur. Door opschuiven van

landelijke wet- en regelgeving is temporisatie opgetreden. Deze taak zal daarom in 2008 worden gecontinueerd
in welk jaar ook de beleidsvaststelling door de Raad wordt ingepland. Vaststelling zal na verplichte afstemming
met buurgemeenten, provincie en waterschap en inspraak (op basis van Awb) plaatsvinden.

- Tevens zal in 2008 een nieuw meerjarenprogramma ISV/WBB 2010–2014 worden opgesteld.
- In 2008 zal de Asbestkansenkaart (op het voorkomen van vrijkomen hiervan) afgerond worden.
- In 2008 zal na uitvoering van Historisch onderzoek bodemverontreinigingen en programma Oriënterend

onderzoek ook het programma Nader onderzoek afgerond worden. Daarmee is inzicht verkregen in gevallen
die milieuhygiënisch als spoed eisend moeten worden aangepakt.

- In 2008 zal Gebiedsgericht beheersplan grondwater opgesteld worden. In het raamwerk van de Kaderrichtlijn
Water zal de status quo beheer van verontreinigde grondwaterpluimen vastgelegd worden.

- Koude-Warmte-opslag (zie ook taken 7 en 8) beter afstemmen en in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening
bestemmen teneinde de te bereiken rendementen te maximaliseren.

Dekking en relatie met de begroting:
- Begrotingnummer: 9.1
Zie ook: Alle ruimtelijke plannen en thematische plannen die (mede) betrekking hebben op de fysieke ruimte.

Taak 11: Afronding Baggerwerkzaamheden
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu, bureau Bodem
Categorie: Haarlems beleid dat gefaseerd wordt uitgevoerd en uiteindelijk helemaal afgerond wordt
Doelstelling 2010:
- Er is sprake van baggerachterstand, waarvoor een gefaseerde aanpak is gekozen. Een van de prioriteiten is de

aanpak van het Noorder Buitenspaarne.
Uitvoering 2008:
- Het in 2007 vastgestelde baggerprogramma (fase 2) wordt in 2008 uitgevoerd met een mogelijke uitloop in 2009.
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 9.1
Zie ook: - 9.4 Waterwegen
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Taak 12: (Ombouw van de organisatie naar) de omgevingsvergunning
Trekker: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Afd. Omgevingsvergunning + Afd. Handhaving Bebouwde
omgeving
Categorie: wettelijke taak, continuering van de taak
Doelstelling 2010:
- aanvragen, toezicht en handhaving omgevingsvergunning worden tijdig, correct en efficiënt afgehandeld
Uitvoering 2008:
- Voorlichting aan burgers/bedrijven eind 2008
- ICT (WFM, digitale vergunningaanvraag incl.

bouwtekeningen)
- Personele invulling & functiebeschrijvingen wordt

via de reorganisatie invulling aan gegeven

- Aanpassen hulpmiddelen
- Afspraken met provincie en handhavingpartners
- Mandatering beslissingsbevoegdheid
- Bijscholing medewerkers
- Ombouwen werkprocessen

Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 9.1
Zie ook: - B&W-nota SO/VT/2005/2448, Bestuurlijke opdracht voor de uitvoering van het convenant met het
                  Ministerie van VROM over de pilot ‘Omgevings(VROM)vergunning’

Taak 13: Uitvoering activiteiten-AmvB
Trekker: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Afd. Omgevingsvergunning + Afd. Handhaving Bebouwde
omgeving
Categorie: wettelijke taak, continuering van de taak
Doelstelling 2010:
- de uitvoering van de activiteiten-AMvB is tijdig, correct en efficiënt
Uitvoering 2008:
- Voorlichting aan bedrijven
- Bijscholing milieu-inspecteurs
- Aanpassing standaardteksten en internetteksten,

- Aanpassing bedrijfsregistratiesysteem
- Folders aanpassen
- Voorlichten PBO-loket

Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 10.
Domein: 1
Zie ook: n.v.t.

Taak 14: Uitvoering Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer
Trekker: : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Afd. Omgevingsvergunning + Afd. Handhaving Bebouwde
omgeving
Categorie: wettelijke taak, continuering van de taak
Doelstelling 2010:
- Regulering en handhaving van de Wet milieubeheer voldoet aan de kwaliteitseisen uit het Besluit kwaliteitseisen

handhaving milieubeheer
Uitvoering 2008:
- Beheersplan AO uitvoeren (beleidsdocumenten en werkinstructies actualiseren)
- Zorgen voor kwaliteitsbehoud en kwaliteitsborging in de nieuwe organisatie
- Invoeren en monitoren checklist handhaving
- Het verbeterplan BMT 2008 zal bestaan uit het implementeren van de omgevingsvergunning en de activiteiten-

AMvB in onze werkprocessen
- Eventuele aanwijzingen VROM-inspectie opvolgen n.a.v. project gemeentelijke inrichtingen
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 9.1
Zie ook: B&W-nota MIL/2004/2233, ‘Professionalisering milieuhandhaving’
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Taak 15:Uitvoering project ‘externe veiligheid’ (EV)
Trekker: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Afd. Omgevingsvergunning + Afd. Handhaving Bebouwde
omgeving + Afd. Veiligheid en Handhavingregie
Categorie: wettelijke taak, project is eindig, continuering van de taak
Doelstelling 2010:
- EV wordt structureel meegenomen in alle van toepassing zijnde werkprocessen en ruimtelijke en

milieuhygiënische en/of milieutechnische besluitvorming. Te denken valt dan aan: milieuvergunningen;
bestemmingsplannen; projectbesluiten WRO; vervoer (ontheffingen transport); communicatie.

- Dit leidtin 2010 tot een situatie waarbij de risico’s in beeld zijn, bekend zijn en weloverwogen beslissingen 
worden genomen om de veiligheid (= de kans op het zich voordoen van een calamiteit met het gebruik, opslag
en/of transport van gevaarlijke stoffen) te verbeteren/vergroten.

Uitvoering 2008:
- T.a.v. vervoer gevaarlijke stoffen: opstellen veiligheidsvisie en ontheffingenbeleid en eventueel sanering.
- Verwerken externe veiligheid in milieuvergunningen en toezicht houden/handhaving.
- Opnemen externe veiligheid in ruimtelijke plannen (proactief en groepsrisicobeleid), waaronder in ieder geval de

herziening van het bestemmingsplan Waarderpolder.
- Versterken samenwerking intern en met HDK, Milieudienst IJmond en provincie via samenwerking qua

subsidieprogramma en die onderdelen die op inhoud de gemeentegrens overstijgend zijn. Te denken valt dan aan
onderwerpen als vervoer en communicatie.

- EV Cursussen organiseren en volgen.
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 2 en 9.1
Zie ook: B&W-nota MIL/2005/2713, externe veiligheid; veiligheid in relatie tot gevaarlijke stoffen en rampen

Taak 16: Regulering en handhaving
Trekker: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Afd. Omgevingsvergunning + Afd. Handhaving Bebouwde
omgeving
Categorie: wettelijke taak, lagere prioriteit, continuering van de taak
Doelstelling 2010:

A. Vergunningplichtige en meldingsplichtige bedrijven zijn in werking conform de milieuregelgeving.
Vergunningen worden minimaal 1 x per 10 jaar geactualiseerd. Het toezicht op de naleving wordt volgens
landelijke controlefrequenties gecontroleerd, uitgezonderd categorie D-bedrijven (categorie A 1x per 10
jaar, categorie B 1x per 5 jaar, categorie C 1x per 2 jr., categorie D 1x per jaar in plaats van 2 x per jaar).
Bij 70% van de 1e hercontroles geen overtredingen

B. 100% Afhandeling van de verzoeken om milieuadvisering bij bestemmingsplannen en bouwaanvragen.
C. Uitvoeren wettelijke milieuthema’s met gebruikmaking van subsidiestromen 
D. Deelnemen aan provinciale/regionale projecten ter uitvoering van wettelijke taken (invoering

omgevingsvergunning en activiteiten-AMvB
E. Optimaliseren handhavingproces via synergievoordelen straf- en bestuursrecht (met inzet van Buitengewoon

Opsporingsambtenaren)
Uitvoering 2008:

A. 30 Afgehandelde Wm-procedures, 150 afgehandelde AMvB-meldingen (e.e.a. mede afhankelijk van de
invoering van de Activiteiten AMvB), 300 integrale controles, 100% afhandeling van klachten, 5
handhavingprojecten, 10 handhavingacties Bouwstoffenbesluit, 120 adviezen over bouwkundige eisen
ingevolge drank- en horecaregelgeving, 200 horecacontroles, 100% afhandeling van horecaklachten, 4
evenementen (geluidmeting)

B. 100% Afhandeling adviezen over bestemmingsplannen en 90 % afhandeling adviezen over bouwaanvragen
C. Zie uitvoering 2008 van taak 15.
D. Zie uitvoering 2008 van de taken 12 en 13.
E. 10 Processen-verbaal

Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 2 en 9.1
- Zie ook: n.v.t.
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Taak 17: Vaststellen beleidsplan en uitvoeringsprogramma lucht
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak + voortgezet beleid
Doelstelling 2010:
- Verbetering luchtkwaliteit tot onder de wettelijke normen
Uitvoering 2008:
- Het beleidsplan wordt na de inspraak en de landelijke beleidsontwikkeling vastgesteld en geconcretiseerd in

een uitvoeringsprogramma.
- Het haalbaarheidsonderzoek milieuzonering wordt afgerond
- Met betrekking tot differentiatie van parkeertarieven wordt een projectopdracht opgesteld en uitgevoerd.
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 18: Rapportage luchtkwaliteit 2007
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak
Doelstelling 2010:
- Verbetering van de luchtkwaliteit tot onder de wettelijke normen
Uitvoering 2007:
- Rapportage over het jaar 2007
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: - n.v.t.

Taak 19 : Uitvoeren, begeleiden en toetsen luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van het Besluit luchtkwaliteit
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak
Doelstelling 2010:
- Verbetering luchtkwaliteit tot onder de wettelijke normen
Uitvoering 2008:
- Uitvoeren, begeleiden en toetsen van onderzoek bij diverse vormen van planvorming zolang de nieuwe Wet

Luchtkwaliteit nog niet in werking is getreden en de oude wetgeving nog van kracht is.
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 20: Bevorderen van het rijden op aardgas binnen de gemeentelijke organisatie
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijk/Autonoom
Doelstelling 2010:
- Verbeteren luchtkwaliteit tot onder de wettelijke norm
Uitvoering 2008:
- Voortzetting vervanging gemeentelijk wagenpark door aardgasvoertuigen
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.
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Taak 21: Vaststellen actieplan omgevingslawaai
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak + voortgezet beleid
Doelstelling 2010:
- Vermindering geluidhinder ten gevolge van weg- , railverkeer en industrie, ten opzichte van 2006.
Uitvoering 2008:
- Na het afronden van de inventarisatie conform de wettelijke eisen medio 2007 wordt een actieplan

vastgesteld. Dit moet medio 2008 gereed zijn.
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 22: Volgen ontwikkelingen Schiphol
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: deels wettelijke taak deels Haarlems beleid dat wordt voortgezet
Doelstelling 2010:
- Vermindering geluidhinder ten gevolge van vliegverkeer, ten opzichte van 2006.
Uitvoering 2008:
- Deelname aan de CROS
- Inbreng leveren inzake convenant hinderreductie
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 23: Uitvoeren van akoestisch onderzoek
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak
Doelstelling 2010:
- Verbeteren geluidskwaliteit tot onder de wettelijke norm
Uitvoering 2008:
- Uitvoeren van diverse vormen van akoestisch onderzoek
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 24: Zonebeheer Waarderpolder
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak
Doelstelling 2010:
- Het bewerkstelligen van een adequate vergunningensituatie op akoestisch gebied, zodanig dat de geluidzone

rond de Waarderpolder wordt gehandhaafd
Uitvoering 2008:
- Het adviseren op akoestisch gebied bij circa 20 vergunningaanvragen dan wel meldingen
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.
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Taak 25: Uitvoeren van saneringsprojecten op het gebied van weg- en railverkeerslawaai
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak
Doelstelling 2010:
- Verbeteren geluidskwaliteit tot onder de wettelijke norm
Uitvoering 2008:
- Het uitvoeren van het schermenproject langs de spoorbaan Haarlem-Leiden
- Het uitvoeren van akoestische maatregelen tegen wegverkeerslawaai bij circa 35 woningen
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 26: Actualiseren en uitvoeren gemeentelijk waterbeleid
Trekker: Wijkzaken, Afd. Programma Openbare Ruimte, Bureau Beleid Fysieke Leefomgeving
Categorie: Wettelijke taak en Haarlems beleid
Doelstelling 2010:
- Verbetering van de waterkwaliteit en het afwaterend en waterbergend vermogen van het Haarlemse

oppervlaktewatersysteem.
Uitvoering 2008:
- Opstellen, vaststellen en uitvoeren van een uitvoeringsplan Water voor Schalkwijk
- Verbeteren waterstructuur Engelandpark
- Voorbereiden en uitvoeren afkoppelpilot Meerwijk Oost
- Voorbereiden en uitvoeren waterverbinding Meerwijk Centrum - Stadsdeelhart
- Voorbereiden en uitvoeren centrale watergang Waarderpolder
- Opstellen en vaststellen beleid gemeentelijk Waterfonds en waterboekhouding
- Uitwerken akkoord Haarlem–Rijnland over overname beheer Haarlemse polders
- Uitwerken akkoord Haarlem–Rijnland over overname onderhoud stedelijk water
- Uitvoeren en opplussen baggerproject fase 1 (trekker afd. milieu)
- Opstellen en uitvoeren baggerproject fase 2 (trekker afd. Milieu)
- Aanwijzen en oplossen van een aantal knelpunten watersysteem (trekker Rijnland)
- Opstellen Inrichtingsplan Duinwatersysteem (trekker Rijnland)
- Bijdrage leveren aan opstellen Deelstroomgebiedbeheerplan Rijn-West voor de Kaderrichtlijn Water (trekker

Rijnland)
Dekking en relatie met de begroting:
- Investeringsplan 2007 - 2012, posten 63.01 t/m 63.14 en post 64.04
- Begroting 2008 - 2012, Programma 9 (Kwaliteit Fysieke Leefomgeving)
Zie ook: GRP 2001-2005, Concept GRP 2006-2010, Integraal Waterplan Haarlem, Ontwerp Masterplan Water

Schalkwijk 2000+

Taak 27: Bevorderen fietsverkeer
Trekker: Wijkzaken, Afd. Openbare Ruimte, Groen en Verkeer, Bureau Beleid
Categorie: Haarlems beleid dat wordt gecontinueerd
Doelstelling 2010:
- verhogen aandeel fiets met 6% in verplaatsingen tot 7,5 km
Uitvoering 2008:
- fietsparkeervoorzieningen: project Ruimte voor de Fiets bij station Haarlem NS (start uitvoering 2008)
- promotie voor het gebruik stallingen en rekken
- uitwerking uitvoeringsprogramma fietsinfrastructuur
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 8.2
Zie ook: n.v.t.
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Taak 28: Bevorderen openbaar vervoer
Trekker: Wijkzaken, Afd. Openbare Ruimte, Groen en Verkeer, Bureau Beleid
Categorie: Haarlems beleid dat wordt gecontinueerd
Doelstelling 2010:
- meer reizigers in openbaar vervoer
- toenemende tevredenheid over het openbaar vervoer
Uitvoering 2008:
- blijvend stimuleren van OV-aanbod, OV-gebruik en aanleg OV infrastructuur, zowel binnen als buiten de

gemeente. Voorbeelden zijn maatregelen i.h.k.v. Regionet, herinrichting busstation Stationsplein (start uitvoering
2008), versnellingsmaatregelen Zuidtangent, aanpassen haltes i.h.k.v. verbetering toegankelijkheid (jaarlijks van
2006-2010)

Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 8.2
Zie ook: n.v.t.

Taak 29: Voortzetten realisering verbetering bereikbaarheid / autoluwe binnenstad
Trekker: Wijkzaken Afd. Openbare Ruimte, Groen en Verkeer, Bureau Beleid
Categorie: Haarlems beleid dat wordt gecontinueerd
Doelstelling 2010:
- verbetering autobereikbaarheid oostelijke stad
- voorkomen stagnerend verkeer binnen de stad
- beperken groei aantal autokilometers door bevordering fiets en OV
- regionale samenwerking in het kader van Dynamisch Verkeersmanagement
Uitvoering 2008:
- realisering Oostweg en Schoterbrug
- aanleg fly-over en aanpassing Keggeviaduct
- start monitoring autoverkeer voor toekomstig dynamisch verkeersmanagement
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 8.1
Zie ook: n.v.t.

Taak 30: Verbeteren verkeersveiligheid
Trekker: Wijkzaken Afd. Openbare Ruimte, Groen en Verkeer, Bureau Beleid
Categorie: Haarlems beleid dat wordt gecontinueerd
Doelstelling 2010:
- 7,5% minder ziekenhuisgewonden en 15% minder doden in het verkeer dan het gemiddelde over 2001-2003

(landelijke norm)
- voor Haarlem betekent dit streven naar niet meer dan 3 dodelijke slachtoffers en niet meer dan 69 gewonden die

in het ziekenhuis moeten worden opgenomen in 2010
Uitvoering 2008:
- uitwerking van in 2006 vastgesteld verkeersveiligheidsplan
- verbeteren veiligheid rondom scholen
- promotieactiviteiten
- continueren inrichting van 30 km-gebieden
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 8.1
Zie ook: n.v.t.
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Taak 31: Parkeren/ autoluwe binnenstad
Trekker: Wijkzaken Afd. Openbare Ruimte, Groen en Verkeer, Bureau Beleid
Categorie: Haarlems beleid dat wordt gecontinueerd
Doelstelling 2010:
- verminderen parkeerplaatsen op straat en creëren parkeerplaatsen in garages
- verminderen groei beslag van geparkeerde auto’s op openbare ruimte
Uitvoering 2008:
- onderzoek nieuwe parkeergarage
- uitvoering tariefdifferentiatie
- monitoren parkeerbeleid
- nieuw locatiebeleid bedrijven en voorzieningen
- vernieuwen en verbeteren dynamische toegankelijkheid autovrij gebied
- vernieuwen en verbeteren dynamische parkeerbewegwijzering
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 8.3
Zie ook: taak 17

Taak 32: Uitvoeren van de reguliere medisch milieukundige zorg uit de Wet collectieve preventie volksgezondheid
Trekker: Hulpdienst Kennemerland/GGD
Categorie: Wettelijke taak die wordt voortgezet
Doelstelling 2010:
- WCPV: de gemeenteraad draagt zorg voor het bevorderen van medisch milieukundige zorg
- Uitvoering van de genoemde onderdelen uit de WCPV en bewaken kwaliteit hiervan.
Uitvoering 2008:
- Voortzetting huidige uitvoering. Regulier blijft advisering over actieplannen luchtkwaliteit en geluid, Schiphol,

bodemverontreiniging, etc.
- Nadere invulling geven in samenwerking GGD en Gemeente Haarlem aan bewaken van gezondheidsaspecten in

bestuurlijke beslissingen en signaleren ongewenste situaties volgens Wet collectieve preventie gezondheidszorg.
De GGD wil graag betrokken worden bij bestuurlijke beslissingen met invloed op gezondheid. Het halfjaarlijks
overleg met afdeling milieu zal als instrument gebruikt worden om op de hoogte te blijven van de relevante
ontwikkelingen.

- Aandacht voor gezondheidsaspecten tijdens de bouw (bouwoverlast).
Dekking en relatie met de begroting:
- Begroting Hulpdienst Kennemerland
Zie ook: de andere GGD taken 33 en 35

Taak 33: Verzamelen regionale gegevens milieugezondheid
Trekker: Hulpdienst Kennemerland/GGD
Categorie: wettelijke taak die wordt voortgezet
Doelstelling 2010:
- Inzicht hebben in de mate van gezondheidseffecten en klachten door invloeden vanuit het leefmilieu bij

inwoners van GGD regio Kennemerland en hiermee aanknopingspunten vinden ter verbetering van de
gezondheid in de regio.

Uitvoering 2008:
- Ontwikkelen plan van aanpak in samenwerking met de medewerker epidemiologie. Voortzetting uitvoering.
Dekking en relatie met de begroting:
- Begroting Hulpdienst Kennemerland
Zie ook: n.v.t.
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Taak 34: Uitvoeren gezondheids-effectscreening of gezondheidsscan bij zoneontwikkelingen
Trekker: Hulpdienst Kennemerland/GGD
Categorie: Haarlems beleid dat wordt voortgezet
Doelstelling 2010:
- Uitvoeren gezondheids-effectscreening of gezondheidsscan bij alle grote zoneontwikkelingen
Uitvoering 2008:
- Uitbreiding advisering conform aanpak MILO Schipholweg. Afspraken maken met RO en milieu om te komen
tot uitvoering van raadsbesluit om bij zoneontwikkelingen milieu- en gezondheidsaspecten in beeld te brengen.
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan gezond bouwen.
Dekking en relatie met de begroting:
- Begroting Hulpdienst Kennemerland
Zie ook: n.v.t.

Taak 35: Uitvoeren van de projectopdracht Aarhus
Trekker: Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Wettelijke taak + voortgezet beleid
Doelstelling 2010:
- Alle gemeentelijke milieu-informatie is zoveel mogelijk via internet beschikbaar voor de burger
Uitvoering 2008:
- Uitvoeren van de door het college op 27-9-2005 vastgestelde projectopdracht
Dekking en relatie met de begroting:
programmanummer: 9.1
Zie ook: MIL/2005/2301, Projectopdracht implementatie Verdrag van Aarhus.

Taak 36: Duurzame (interne) bedrijfsvoering
Trekker: Middelen & Services, Afd. Facilitaire zaken
Categorie: Haarlems beleid + voortgezet beleid (Wettelijk taak + Eindig voor het bedrijfsvervoerplan)
Doelstellingen 2010:
- blijvend voldoen aan wettelijke voorschriften op gebied van energiebeheer en duurzaam inkopen
- blijvend motiveren en voorlichten eigen en ingehuurd personeel op milieugebied en vervoer
- tenminste 70% van alle inkopen voldoen aan opgestelde duurzaamheidcriteria
- energieverbruik van gemeentelijke gebouwen en installaties is met tenminste 8% afgenomen ten opzichte van 2003
- optimaal gebruik maken van beschikbare subsidieregelingen en uitvoeringsprogramma’s
- Bij inhuizing in de nieuwe huisvesting, uitvoering geven aan Bedrijfsvervoersplan (dient in 2008/2009 opgesteld te

worden)
Uitvoering 2008:
- start maken met gemeentebrede proeftrajecten duurzaam inkopen
- invoering van energiebeheersoftware: verbeterde monitoring en factuurcontrole
- uitbreiding van telemetriesystemen in gemeentelijke gebouwen (koppeling met energiebeheersoftware)
- uitwerken en uitvoeren milieuzorg & energiebesparingcampagne (zie ook taak 38)
- aanbesteding aardgascontracten (kostenbesparing)
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 10
Zie ook: Communicatieplan milieuzorg & energiebesparing en taak 7.
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Taak 37: Uitvoeren EPBD (Energy Performance of Building Directive) gemeentelijke gebouwen
Trekker: Middelen & Services, Afd. Facilitaire Zaken i.s.m. Stadszaken, Afd. Milieu en Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving, Afd. Omgevingsvergunning & Afd. Handhaving Bebouwde Omgeving
Categorie: Wettelijke taak (Europese Richtlijn)
Doelstelling 2008:
- energetisch keuren van alle gemeentelijke gebouwen volgens nieuwe EPBD wetgeving (Europese richtlijn, is

opgenomen in landelijke wetgeving) besparende maatregelen vaststellen en toetsen op uitvoerbaarheid en
rendement,

- Vergunningverleners en handhavers kennen de EPBD en kunnen EPBD-rapporten beoordelen, zover deze worden
aangestuurd door de Wabo of HBV. (Opm.: In principe is een rapport altijd uitgegeven door een geaccrediteerde
instelling. Juistheid is dus al beoordeeld.)

Uitvoering 2008:
- Opdracht verstrekken voor het duurzaam en openbaar aanbesteden van het EPBD-onderzoek van de gemeentelijke

gebouwen.
- Opstellen van een plan van aanpak voor het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen die binnen de

technische levensduur kunnen worden terugverdiend. Dit kan zowel de technische levensduur van de maatregel
zelf zijn alsook de context waarbinnen de maatregel wordt toegepast (zoals gebouwschil). Doorvoeren van
besparende maatregelen geldt niet voor gemeentelijke gebouwen die afgestoten worden, bij deze gebouwen vinden
geen grote investeringen meer plaats. Nieuwe gebouwen voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgesteld in de
B&W nota vaststelling Plan van Aanpak Klimaatbeleid 2003 –2006 van 27 mei 2003 (reg.nr. 2003/1366).

- Voor het publiek in voor hen toegankelijke gebouwen zichtbaar maken wat de energieprestatie van deze gebouwen
is door het ophangen van het energieprestatielabel (geven in de vorm van een energiespiegel of energiezuil?).

- Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor vergunningverleners en handhavers en externe doelgroepen (bijv.
gebouwbeheerders) over de invoering van de EPBD en energiebesparing bij bedrijven en in gebouwen in het
algemeen

Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 10
Zie ook: Opstellen en uitvoeren plan van aanpak klimaatneutraliteit (taak 7).

Taak 38: Borgen intern milieuzorgsysteem in gemeentelijke processen
Trekker: Middelen & Services, Afd. Facilitaire Zaken i.s.m. Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Haarlems beleid + voortgezet beleid
Doelstelling 2010:
- controle en taakondersteuning volgens ISO 14001 systematiek en programmatuur (= gemeentelijk intern

milieuzorgsysteem).
- invoeren milieuzorgsysteem in 2008 starten (in 2008 moet het operationeel zijn).
Uitvoering 2008:
- milieuzorg vastleggen in bedrijfsprocessen en handhavingprotocollen.
- milieuzorgsysteem uitwerken en vastleggen volgens ISO 14001 en vastleggen van een auditschema met auditor
-
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 10

Zie ook: n.v.t.

Taak 39: Uitvoeren elektrotechnische keuring gebouwgebonden installaties volgens NEN 3140
Trekker: Middelen & Services, Afd. Facilitaire Zaken
Categorie: Haarlems beleid + voortgezet beleid (Wettelijk taak)
Doelstelling 2010:
- Opdracht verstrekken voor het duurzaam en openbaar aanbesteden van het NEN-3140-onderzoek van de

gemeentelijke gebouwen.
- alle gebouwgebonden installaties zijn elektrotechnisch gekeurd en voldoen, eventueel na onderhoud en reparaties,

aan de NEN 3140.
Uitvoering 2008:
- elektrotechnische keuring gebouwgebonden installaties volgens NEN3140.
- uitvoeren eventuele reparaties of vervanging van installatie(-onderdelen) mocht de installatie zijn afgekeurd.
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 10
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Zie ook: n.v.t.

Taak 40: Actief sturen op duurzaamheid bij nieuwbouw en renovatie
Trekker: Middelen & Services, Afd. Facilitaire Zaken i.s.m. Stadszaken, Afd. Milieu
Categorie: Haarlems beleid + voortgezet beleid
Doelstelling 2010:
- nieuwbouw en renovaties die worden uitgevoerd zijn beoordeeld op duurzaamheid.
- duurzame toepassingen en energiezuinige maatregelen met een terugverdientijd binnen de technische levensduur

van het gebouw of de installaties worden toegepast.
Uitvoering 2008:
- alle nieuwbouw en renovatie wordt beoordeeld op duurzaamheid en energiezuinigheid, zover deze wordt

aangestuurd door de Wabo of HBV.
- maatregelen die binnen de technische levensduur kunnen worden terugverdiend worden toegepast.
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 10

Zie ook: Opstellen en uitvoeren plan van aanpak klimaatneutraliteit (taak 7).

Taak 41: Opstellen managementcontracten
Trekker: Middelen & Services, Afd. Facilitaire Zaken
Categorie: Haarlems beleid + voortgezet beleid
Doelstelling 2010:
- het management wordt verantwoordelijk voor het energieverbruik en de duurzame inkoop binnen het eigen

organisatieonderdeel (directie, hoofdafdeling, afdeling).
- elk organisatieonderdeel is zich bewust van haar eigen bijdrage in het energieverbruik en inkoop van het totale

gemeentelijke verbruik en krijgt deze kosten doorberekend op haar begroting.
Uitvoering 2008:
- voor elk organisatie onderdeel worden managementcontracten opgesteld.
- de managementcontracten worden in de diverse begrotingen meegenomen.
Dekking en relatie met de begroting:
- programmanummer: 10
Zie ook: Opstellen en uitvoeren plan van aanpak klimaatneutraliteit (taak 7).



Onderwerp: Het milieuwerkprogramma 2008

1. Inhoud van het voorstel
Op 29 maart 2007 is door de raad en het college afgesproken dat Haarlem in 2030
een klimaatneutrale gemeente gaat worden. Voor haar eigen gemeentelijke
organisatie wil de gemeente in 2015 klimaatneutraal zijn. Dit is omdat de gemeente
hierin een voorbeeldrol wil spelen. De taken omtrent de duurzame bedrijfsvoering
van de gemeente spelen bij deze interne doelstelling een sleutelrol.
Voor de externe doelstelling van 2030 spelen de taken onder de kopjes Ruimte,
Wonen, Bedrijvigheid, Lucht en Verkeer en vervoer een belangrijke rol.

Bij het opstellen van dit werkprogramma is al gestart met het maken van een plan
van aanpak Haarlem Klimaatneutraal. Deze nieuwe taak is daarom in het
werkprogramma van 2008 meegenomen (zie taak 7).

In de Hoofdlijnennotitie 2007-2010 zoals vastgesteld door de gemeenteraad op
29 maart 2007 worden de kaders vastgelegd voor het Haarlemse milieubeleid in de
nu lopende collegeperiode. Het milieubeleid is gericht op het bereiken van
duurzame ontwikkeling1. Deze hoofdlijnennotitie is tevens de verdere uitwerking
van het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2005-2010, waarin het bevorderen van
duurzaamheid ook een belangrijk uitgangspunt is.
Een duurzame ontwikkeling kan alleen worden bereikt als problemen integraal
worden aangepakt. Daarom volgen zowel de hoofdlijnennotitie als het
milieuwerkprogramma een integrale benadering. Dat betekent dat bij het opstellen
en uitvoeren ervan, naast de afdeling Milieu, verschillende andere afdelingen
betrokken zijn. Elke betrokken afdeling is en blijft zelf verantwoordelijk voor de
uitvoering van de opgenomen doelstellingen en taken.
Duurzame ontwikkeling heeft een lange termijn optiek (hier en nu–daar en later).
De doelstellingen tot 2030, zoals geformuleerd in het Milieubeleidsplan 2003-2006,
gelden daarom nog. Ze zijn zodanig geformuleerd dat ze gehaald kunnen worden
als alle partners hun bijdrage leveren. Dat wil zeggen dat naast de gemeente, ook
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun aandeel moeten leveren om
een duurzame ontwikkeling te halen.
Datgene wat we als gemeentelijke organisatie kunnen doen, komt in het
milieuwerkprogramma 2008 (en verder) aan de orde.
Met het milieuwerkprogramma kan beter sturing worden gegeven aan het integraal
milieubeleid in Haarlem. Het nu voorliggende milieuwerkprogramma 2008 is een
opsomming van alle taken die in dit jaar zullen worden uitgevoerd.

1 Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie
zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun
behoeften te voorzien.

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
SB/Mil
SB/Mil/2007/203503



2. Aanleiding + fase van besluitvorming
De Hoofdlijnennotitie is kaderstellend. Op grond van de Wet milieubeheer (art.
4.16 tot en met 4.19 en 4.20), moet het milieuwerkprogramma 2008 door de
gemeenteraad worden vastgesteld.

3. Financiële paragraaf
De kosten van het besluit worden gedekt uit de verschillende begrotings-
onderdelen van afdelingen die betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van
het milieubeleid.
Waar mogelijk wordt externe financiering gezocht voor specifieke projecten.

4. Participatie / communicatie
Daar waar dat in de uitvoering van de verschillende taken nodig is, vindt
participatie plaats en wordt er naar behoefte gecommuniceerd naar en met
betrokken partijen.

Wij stellen de raad voor:

1. Het milieuwerkprogramma 2008 vast te stellen.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. het milieuwerkprogramma 2008 vast te stellen.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


