
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

1. Inhoud van het voorstel 

In de Hoofdlijnennotitie 2007-2010 worden de kaders vastgelegd voor het 

Haarlemse milieubeleid in de komende periode. Het milieubeleid is gericht op het 

bereiken van duurzame ontwikkeling
1
. 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 onder 

andere in deze notitie en in het milieuwerkprogramma 2007 (en verder) aan 

de orde. 

Met de hoofdlijnennotitie en het milieuwerkprogramma kan beter sturing 

worden gegeven aan het integraal milieubeleid in Haarlem. 
 

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), moeten zowel de hoofdlijnennotitie milieubeleid 

2007-2010 als het milieuwerkprogramma 2007 door de gemeenteraad worden 

vastgesteld.  

 

                                                      
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. 
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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. 

 

5. Planning 

De Hoofdlijnennotitie milieubeleid betreft de periode 2007 - 2010. Zie voor de 

uitvoering 2007 het milieuwerkprogramma 2007. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

de Hoofdlijnennotitie 2007-2010 en het milieuwerkprogramma 2007 vast te stellen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

stellen wij de Hoofdlijnennotitie 2007-2010 en het milieuwerkprogramma 2007 

vast. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

De griffier      De voorzitter,  
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