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Thema’s

Uitgevoerd in 2005-2010

Uitvoering in 2011-2015

niet in
begroting
opgenome
n kosten

NATUUR EN LANDSCHAP
•

Uitvoeren natuur- en landschapstoets
bij elk ruimtelijk relevant plan

ja

ja

•

Onderzoeken wijze van invulling van
compensatie van verlies van natuur- en
landschapswaarden als gevolg van een
ruimtelijk plan

ja

ja

•

Uitvoering, toepassing
landschapsbeleidsplan

ja

ja

•

Voortzetten huidige projecten voor
natuurontwikkeling

ja

ja, de inspanningen blijven o.a.
gericht op realisering van de
Ecologische Hoofdstructuur

•

Onderzoek naar mogelijkheden om
samen met agrariërs en andere
betrokkenen projecten voor ecologisch
landschapsonderhoud en
natuurontwikkeling uit te voeren

ja
- project houtverbrandingsinstallatie Beetsterzwaag

ja

- in kader opstellen gebiedsplan
Zuidoost-Fryslân door overkoepelende agrarische natuurvereniging
Vereniging ELAN

Bescherming biodiversiteit
• Inventariseren beschikbare gegevens en
kennis over stand van zaken biodiversiteit

• Vaststellen beschermingsmaatregelen op
basis van resultaten inventarisatie

Ja, Provinciale Digitale Natuuratlas
voor Opsterland, en hiermee begin
van Ecologische Basiskaart
Opsterland, gereed gekomen.
nee

Ja, Ecologische basiskaart
wordt verder ingevuld.
ja

Goed toezicht in het buitengebied op de
naleving van regelgeving en goede handhaving
Adequate handhaving regelgeving
buitengebied
•
In het uitvoeringsprogramma handhaving
heeft het buitengebied een hoge prioriteit.

nee

•

Uitvoering toezicht en de handhaving
gezamenlijk met de betrokken andere
handhavers (zoals Wetterskip Fryslân,
politie)

ja

•

Strafrechtelijk optreden bij illegaal
afvalstort, lozingen, afvalbranden, bomen
kappen

ja,
Indien voldoende reden wordt dit
bevorderd.

•

Voorlichting over handhaving en aanpak
bij overtredingen in het buitengebied

nee

normale prioriteit
bevoegdheid groene
handhavers
ja

ja
Indien voldoende reden wordt
dit bevorderd.
taak groene handhavers

Voldoen aan Flora- en faunawet,
Natuurbeschermingswet, Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn
Toetsing ruimtelijke plannen en aanvragen
milieu- en bouwvergunningen

ja

ja

Ja, o.a. Ontwikkelingsplan
Bakkeveen

ja

Recreatie gaat niet ten koste van de kwaliteit
van groen
•

Vooraf toetsen invloed van nieuwe
recreatie op milieu- en natuurdruk;
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•

clustering milieu-/ natuurbelastende
activiteiten in de minder gevoelige
gebieden; maatregelen bij aantoonbare
hinder
Opsterland kiest voor extensieve
recreatie, die past bij de milieu- en
natuurwaarden in het buitengebied
(wandelen, fietsen, kanoën, kleinschalige
campings, etc.)

ja

ja

GROEN IN DE OPENBARE RUIMTE
Behoud groene karakter als kenmerkend
uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen
•

Behoud van het groene karakter is vast
onderdeel van het programma van eisen
van ruimtelijke plannen, inclusief
beheertoets.

ja

ja

•

Uitvoeren natuur- en landschapstoets bij
elk ruimtelijk relevant plan

ja

ja

•

Onderzoeken wijze van invulling van
compensatie van verlies van natuur- en
landschapswaarden als gevolg van een
ruimtelijk plan

ja
o.a.:
- plan heropening Polderhoofdkanaal
- plan herinrichting park De Wiken,
Gorredijk

ja

•

Opstellen bomenbeleidsplan
(beleidskader voor duurzaam beheer en
duurzame ontwikkeling van het
gemeentelijk bomenbestand)

ja
Voorontwerpplan is gereed.

ja
Vaststelling na vaststelling op te
stellen Integraal
groenbeleidsplan

ja

Ja, het beheer (incl. de
inrichting) is gericht op
vergroting van de biodiversiteit
en aantrekking van bijen en
vlinders

Ecologische beheer substantieel deel
gemeentelijk groen en stimuleren ecologisch
beheer derden
•

Ecologisch beheer twee derde deel
gemeentelijk groen

• Geen gebruik maken van chemische
bestrijdingsmiddelen (m.u.v. sportvelden)

ja

• Toepassen ecologisch maai- en
bermbeheer

ja

• Stimuleren ecologisch
landschapsonderhoud en biologisch
tuinieren

ja

ja

ja
ja
ja
ja

• Toepassen landschapsbeleidsplan
Voldoen aan Flora- en faunawet,
Natuurbeschermingswet
•

Toetsing beheerplannen aan wetgeving

ja

ja

•

Overleg over consequenties in concrete
gevallen met agrarische sector

ja

ja

soms; bijv. beheer park De Wiken,
Gorredijk

ja,
bij wijziging beheer

Vergroten betrokkenheid burgers en bedrijven
•

Voorlichting en overleg (zie andere
actiepunten).

•

Burgers en bedrijven vooraf betrekken bij
wijze van beheer en onderhoud openbaar
groen: voorafgaand aan het vaststellen
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van plannen vindt standaard eerst
voorlichting en overleg/ inspraak plaats
ja
- project
houtverbrandingsinstallatie
Beetsterzwaag
- project Herstel en versterking
landschap Opsterland

ja
- project
houtverbrandingsinstallatie
Beetsterzwaag
- project Herstel en versterking
landschap Opsterland

• Opstellen van een integraal waterplan
waarin alle wateraspecten zijn opgenomen
(zowel kwalitatieve als kwantitatieve)

ja

nee

• Intensivering samenwerking met waterschap

ja

ja

•

Onderzoek naar project voor
landschapsonderhoud gezamenlijk met
betrokken bedrijven, burgers en
(natuur)organisaties

WATER
Water krijgt een meer herkenbare plek in de
(ruimtelijke) ontwikkeling van Opsterland

Herstel, stimuleren en bescherming van
ecologische functies en zo veel als mogelijk
behoud van de huidige waterstructuren
•

Vroegtijdig integreren van waterdoelen bij
ruimtelijke plannen (watertoets,
waterparagraaf)

ja

ja

•

Bij ruimtelijke plannen invloed op
grondwater meenemen in afweging, mede
in verband met de verdrogingproblematiek

ja

ja

•

Sanering vervuilde waterbodems bij
onderhoudswerkzaamheden

ja

ja

•

Opstellen van een baggerplan

ja

nee

•

Uitvoeren baggerplan

nee

ja

Verminderen van de belasting van het
rioolstelsel met schoon hemelwater
•

Bij nieuwbouw sluit de gemeente de
afvoer van schoon hemelwater niet aan op
het rioolstelsel .(zowel woongebieden als
bedrijventerreinen).

ja

ja

•

Bij herinrichting wordt schoon hemelwater
daar waar (financieel en praktisch)
mogelijk afgekoppeld.

ja

ja

•

Afgekoppeld regenwater wordt zoveel als
mogelijk in het gebied gehouden (infiltratie
of afvoer op oppervlaktewater).

ja

ja

•

Toezicht op afkoppeling riolering

ja

ja

•

Verbetering kwaliteit afgekoppeld
(regen)water door voorlichting

nee

ja

•

Waar mogelijk toepassing bouwmaterialen
die niet uitlogen (zoals zinken dakgoten)

nee

ja

Verdere verbetering kwaliteit afvalwater
gemeentelijke rioolstelsel
•

Uitvoering Gemeentelijk rioleringsplan

ja

ja

•

Voldaan wordt aan de basisinspanning,
onder meer door sanering
overstortlocaties en het afkoppelen van
regenwater.

ja

nee (is aan voldaan)

Geen ongezuiverde lozingen van afvalwater in
het buitengebied
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•

Het buitengebied wordt voor een groot
deel aangesloten op het gemeentelijk
rioleringstelsel.

ja

nee

•

Voltooiing van uitvoering zorgplicht aanleg
riolering buitengebied (incl. actieve rol
gemeente bij percelen die een IBA
moeten aanschaffen)

ja

nee

Goed toezicht op lozingen door bedrijven en
handhaving van de regelgeving
•

Lozingen op oppervlaktewater vormen
een integraal onderdeel van de
bedrijfscontroles.

ja

ja

•

Toezicht op lozingen en de handhaving
van de regelgeving worden in coördinatie
met Wetterskip Fryslân uitgevoerd.

ja

ja

Vergroten betrokkenheid burgers en bedrijven
bij het waterbeleid
•

Intensivering van communicatie over
water en het meer direct aanspreken van
burgers en bedrijven.

nee

ja

•

Burgers, bedrijven en andere
doelgroepen vooraf betrekken bij plannen
m.b.t. water.

nee

ja

•

Voorafgaand aan het vaststellen van
plannen vindt standaard eerst voorlichting
en overleg/ inspraak plaats.

nee

ja

ja

ja

MILIEUBEWUST GEDRAG
Vergroten milieubewustzijn en het creëren van
draagvlak voor het milieubeleid door
intensivering van milieucommunicatie en het
uitvoeren van concrete milieuprojecten
•

De gemeente geeft op structurele basis
voorlichting in de lokale media.

•

De gemeente optimaliseert de
communicatie met inwoners, bedrijven en
organisaties over milieu, duurzaamheid,
natuur en landschap

•

Specifieke voorlichting m.b.t. bijv. afval,
resultaten handhaving en veiligheid

ja

ja

•

Voorlichtingsbijeenkomsten bij ingrijpende
wijzigingen van wet- en regelgeving.

nee

mogelijk

ja

Vergroten betrokkenheid burgers en bedrijven
bij het behoud van de milieukwaliteit in de
wijken, maar ook in het buitengebied
•

Organiseren van wijk- en dorpsgerichte
educatieve milieuacties, zoals Himmeldei,
Natuurspelweek, boomfeestdag,
gezamenlijk met scholen, natuur- en
milieuorganisaties en inwoners wijk/
dorpsorganisaties)

ja

ja

•

Milieu krijgt, heeft herkenbare plek in het
overleg met vertegenwoordigers van wijken dorpsorganisaties en het overleg met
scholen.

ja

ja

•

Burgers en bedrijven worden betrokken bij
ruimtelijke plannen, plannen over beheer

ja

ja
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en onderhoud van de openbare ruimte,
etc.
•

Onderzoek naar mogelijkheden om samen
met agrariërs en andere betrokkenen
projecten voor ecologisch
landschapsonderhoud en
natuurontwikkeling te ontwikkelen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

Vergroten milieubewust gedrag door duidelijker
aanpak milieuovertredingen
•

Meer rechtstreeks aanspreken van
burgers en bedrijfsleven over gepleegde
milieuovertredingen en gemeente geeft
het goede voorbeeld

EXTERNE VEILIGHEID
De gemeente heeft een goed beeld van de
veiligheidsrisico’s.
Uitvoering programma externe veiligheid
•
Beoordeling risicokaart en bijhouden
registratie veiligheid
•
Beoordeling veiligheidsaspecten van
bestemmingsplannen (incl. handhaving)
en verkeer en vervoer)
•
Toetsing rampenplan aan nieuwe
veiligheidsbesluit
•
Beoordeling organisatorische aspecten
veiligheid (bijv. afstemming RO, milieu,
brandweer en externe instanties)
De gemeente voldoet aan de meest recente
wetgeving ten aanzien van externe veiligheid
en veiligheid is integraal onderdeel van
ruimtelijke plannen.
Afhankelijk van de resultaten van deze
beoordelingen zullen vervolgacties worden
uitgevoerd, zoals mogelijk:
•
meenemen nieuwe veiligheidseisen bij
actualisatie bestemmingsplannen
(veiligheidstoets ruimtelijke plannen,
toepassen strikte afstandscriteria, geen
zware industrie in Opsterland, verbetering
informatiestromen: registratie)
•
actualisatie vergunningen waarin de
nieuwe veiligheidseisen onvoldoende zijn
meegenomen
•
sanering van onveilige situaties (waarbij
niet wordt voldaan aan de wettelijke
criteria)
•
geen zware industrie met omvangrijke
veiligheidsrisico’s
De burgers hebben een goed beeld van de
veiligheidsrisico’s.
Voorlichting geven over veiligheidsaspecten
•
Bijvoorbeeld over uitvoering programma
externe veiligheid, en specifiek over de
risicokaart en het gemeentelijk
rampenplan
•
Voorlichting over de bereikbaarheid van
de gemeente bij calamiteiten (meldingen
en klachten)
•
Stimuleren bedrijven om meer openheid
richting omwonenden te tonen, met name
over de veiligheidsrisico’s (bijv. een open
dag, of een artikel in de lokale media)
Beperking veiligheidsrisico’s door verbetering
samenwerking tussen betrokken instanties
•

Optimaliseren organisatie, bijvoorbeeld
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verbetering overleg en afstemming (bijv.
tussen milieu en brandweer), opstellen
protocollen, op peil brengen kennis
Geen onveilige situaties door onvoldoende
toezicht
•

Veiligheid als hoge prioriteit bij
handhaving (handhaving richt zich op
daadwerkelijke risico’s en slecht
naleefgedrag)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Opsterland is goed voorbereid op een
eventuele calamiteit
•

Actueel houden van het gemeentelijk
rampenplan (incl. draaiboeken)

KIMAAT EN ENERGIE
Acties, opgenomen in het Milieubeleidsplan
Opsterland 2005-2015
•

Uitvoering projecten
Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid

ja

n.v.t.

•

Uitvoering maatregelen voortvloeiend uit
projecten Uitvoeringprogramma
klimaatbeleid 2005-2008

ja

ja

•

Uitvoering klimaatbeleid na 2008

ja; o.a 1.600 woningenplan
Klimaatuitvoeringsprogramma
2009-2013

ja; o.a 1.600 woningenplan
Klimaatuitvoeringsprogramma
2009-2013

De gemeente streeft naar een energiezuinige,
klimaatneutrale samenleving
•

De gemeente stimuleert de besparing
van energie en de opwekking en het
gebruik van energie uit duurzame,
volhoudbare bronnen.

ja

ja

•

De gemeente werkt hiertoe samen met
inwoners, bedrijven organisaties en
andere overheden.

ja

ja

•

De gemeente intensiveert deze
coöperatieve werkwijze.

nee

ja

•

De gemeente zal haar ambities
voortdurend verhelderen, concretiseren
en specificeren.
Zij zal tempo en de route van de
realisering van haar klimaatdoelstellingen
nader bepalen en actueel houden.

ja

ja

•

De gemeente sluit hierbij naar vermogen
aan bij het beleid en de doelstellingen
van andere overheden, indien dit in het
belang is van het bereiken van haar
doelstellingen en/of die van andere
overheden.

ja

ja

De woningen in Opsterland worden
energiezuinig
•

De gemeente zet haar inspanningen om
de woningen, gebouwd voor 1995,
energetisch te doen verbeteren voort.
Onder meer zal zij onderzoeken of het
concept van het project Noflik en
duorsum wenje op ‘e Tynje en yn Nij
Beets zich leent voor toepassing in de
andere dorpen.

•

De gemeente blijft zich ervoor inzetten dat
nieuwe woningen energetisch beter

ja

ja
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presteren dan volgens de wettelijke
normering is vereist, en dat deze ook
overigens voldoen aan de criteria van
duurzaamheid.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
•

Milieukwaliteit- en duurzaamheidcriteria
zijn integraal onderdeel, met hoge
prioriteit, van ruimtelijke plannen.

ja

ja

•

Structureel toepassen milieukwaliteit- en
duurzaamheidcriteria bij ruimtelijke
plannen

ja

ja

•

Vastleggen afspraken over toepassen
criteria in vroeg stadium van de ruimtelijke
planvorming (bijv. in procedure, checklist
of toetsingskader)

ja

ja

ja

nee

nee

nee (geen aparte actie)

ja
ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

Opsterland blijft een fietsgemeente
•

Uitvoering gemeentelijk fietsplan door;
§
optimaliseren van het onderhoud van
het fietspadennet
§
verbeteren van de aansluitingen van
de kleine kernen op Gorredijk,
Drachten en Heerenveen
(onderzoek)
§
bevorderen van het recreatief fietsen
§
verbeteren cq uitbreiden van
fietsvoorzieningen
§

voorlichting geven over geplande en
uitgevoerde verbeteringen in nieuwe
bestemmingsplannen

Behouden huidige peil openbaar vervoer
•

In overleg met betrokkenen pleiten voor
het behouden van het huidige peil van
openbaar vervoer (rekening houdend met
de beperkte invloed van de gemeente)

Stapsgewijs verhogen van het ambitieniveau
van duurzaam bouwen
•

Jaarlijks selecteren van één project voor
woningbouw en/of bedrijventerrein met
extra aandacht voor duurzaam bouwen/
duurzame ontwikkeling

onregelmatig

onregelmatig

•

Afsluiten dubo-overeenkomsten met
projectontwikkelaars

ja

ja

•

Meer voorlichting over duurzaam bouwen

ja

ja

•

Onderzoeken van mogelijkheden voor het
ontwikkelen van nieuwe
stimuleringssubsidies duurzaam bouwen

ja

ja

ja

ja

in beginsel: ja

in beginsel: ja

Op termijn oplossen historisch gegroeide
knelpunten in woonkernen
•

Voortzetten verplaatsingsbeleid historisch
gegroeide knelpunten in woonkernen
(woonfuncties in de nabijheid van
bedrijven; verpauperde bedrijfslocaties)

Nieuwe vormen van gebruik in voormalige
agrarische bebouwing worden vooraf getoetst
op milieucriteria
•

Vooraf vindt toets plaats, mede in het
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kader van de eventueel benodigde milieuen bouwvergunning of melding.
Vergroten betrokkenheid van burgers, bedrijven
en andere doelgroepen bij de ruimtelijke
planvorming, en de milieuaspecten daarvan
•

Vooraf voorlichting aan/ overleg met
betrokkenen over gevolgen van ruimtelijke
plannen

ja

ja

•

Gemeente geeft duidelijke voorlichting
over mogelijkheden/ onmogelijkheden
voor betrokkenen

ja

ja

•

Meer gebruik maken van kennis en
initiatieven van betrokkenen

ja

ja

VERGUNNINGVERLENING EN
HANDHAVING
Alle bedrijven beschikken over een actuele en
adequate milieuvergunning of melding.
•

Actueel houden planning programma
vergunningverlening en handhaving, incl.
inrichtingenbestand

ja

ja

•

Opstellen beleidskaders voor
vergunningverlening, bijv. over energie,
afval (verruimde reikwijdte Wet
milieubeheer), bodem (NRB) en voor
toepassing nadere eisen (bijv. geluid,
lichthinder) (jaarlijks op basis van nieuwe
wet- en regelgeving)

ja (?)

ja

•

Alle nieuwe bedrijven beschikken over
een adequate milieuvergunning of melding

ja (?)

ja

•

Actualisatie vergunningen en meldingen
minimaal 1 x per 10 jaar (of eerder als dit
blijkt uit controle of melding)

ja (?)

ja

•

Raming jaarlijkse werkvoorraad

ja

ja

Uitvoering handhaving volgens kwaliteitscriteria
•
Uitvoering handhavingprogramma
(jaarlijks actualisatie)
•
Toepassen protocollen
•
Monitoring resultaten handhaving (en
jaarrapportage)
•
Verbetering effectiviteit juridische traject
(dwangsom, bestuursdwang,
procesverbaal)

ja

ja

ja
ja

ja
ja

nee, was al op orde

n.v.t.

Specifieke aandachtspunten zijn:
•
Intensivering handhaving buitengebied
(bijvoorbeeld houtsingels)
•
Intensivering t.a.v. zwerfvuil en illegale
stort
•
Intensivering toezicht lozingen afvalwater,
i.s.m. waterschap (bevoegd gezag)
•
Raming jaarlijkse werkvoorraad

nee

nee, wordt al voldoende
uitgevoerd

nee

nee, idem

nee

nee, idem

ja

ja

ja

n.v.t.

De handhaving voldoet aan de (verplichte)
landelijke kwaliteitscriteria.

Verbetering samenwerking en afstemming
t.a.v. vergunningverlening en handhaving door:
•

Intensivering samenwerking tussen milieu,
bouwtoezicht, ruimtelijke ordening en
brandweer
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•

Verbetering interne informatiestromen

ja, in kader invoering Wabo

ja

•

Gezamenlijke aanpak probleemgevallen

ja

ja

•

Integrale/gezamenlijke controlebezoeken

ja

ja

•

Optimaliseren overlegstructuren (o.a.
structureel lokaal handhavingoverleg)

ja

ja

•

Vroegtijdig meenemen van milieucriteria in
ruimtelijke plannen

nee (wettelijk niet of nauwelijks
mogelijk)

nee (wettelijk niet of nauwelijks
mogelijk)

Structureren voorlichting t.a.v.
vergunningverlening en handhaving:
•

Jaarlijkse voorlichting over resultaten
afgelopen jaar, en voornemens voor
nieuwe jaar

nee

?

•

Vooraf voorlichting over specifieke acties
met daarbij de aanpak van
geconstateerde overtredingen (bijv.
handhavingsactie illegale mestopslag)

nee

ja

•

Gerichte voorlichting tijdens de
controlebezoeken en tijdens overleg t.b.v.
vergunningverlening

ja

ja

Gerichte voorlichting bij belangrijke
wijzigingen van wet- en regelgeving
Klachten en meldingen worden structureel op
adequate wijze afgehandeld

ja

ja

Behandeling klachten en meldingen
volgens vaste procedure

ja

ja

ja

ja

•

•

Bereikbaarheidsregeling voor burgers,
bedrijven en andere betrokkenen
Stimuleren duurzaam ondernemen
•

•

Voortzetten initiatieven voor
parkmanagement bij ontwikkeling,
revitalisering en uitbreiding van
bedrijventerreinen (tijdsbesteding betreft
uitsluitend milieuaspecten)

ja

ja

•

Toekomstige bedrijven (op basis van
bijvoorbeeld omvang en energiebehoefte)
een gecombineerde duurzame energie/energie-efficiency- en milieuscan
aanbieden.

Ja, indien financieel mogelijk

ja, indien financieel mogelijk

?

?

ja

ja

Voorkomen/oplossen ernstige gevallen van
lichthinder door toepassen wet- en regelgeving
•

Sportvelden, tennisbanen, etc:
voorschrijven nadere eisen (indien zij
onder een Besluit vallen).

Voorkomen van significante toename van
luchtverontreiniging (inclusief stankhinder) als
gevolg van veehouderijbedrijven
•

Toepassing ammoniakwetgeving:
structureel voorlichting/ overleg met
brancheorganisaties over de wijze van
toepassing en het oplossen van
eventuele knelpunten

GELUID, LICHT, LUCHT
Geluid en luchtkwaliteit zijn integraal onderdeel
van ruimtelijk beleid en beleid voor verkeer en
vervoer.
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Uitvoeren geluid- en luchtkwaliteittoets bij
ontwikkeling van ruimtelijke plannen (incl.
verkeer)
•
Bij elk ruimtelijk plan stelt de gemeente
vooraf de invloed hiervan op de
geluidskwaliteit vast (zowel geluid
vanwege bedrijven als van verkeer en
eventueel recreatie)

•

Ontwikkelen geluidsbeleidsplan (per
deelgebied.)

Beperking toename overlast vanwege
wegverkeerslawaai door:
•
bundeling nieuwe ontwikkelingen t.a.v.
wonen en werken bij aantal knooppunten
langs de A7 (zoals vastgesteld in het
structuurplan)
•
bundeling verkeersstromen op
gebiedsontsluitingswegen, zodat het
buitengebied en de natuurgebieden
zoveel mogelijk worden ontlast en de stilte
behouden blijft (zoals vastgesteld in het
structuurplan)
•
realisatie snelheidsbeperkende
maatregelen in de 30-km zone in
woongebieden (inclusief monitoring
snelheid, stimuleren handhaving door de
politie)
•
De gemeente zal in overlegsituaties met
het rijk pleiten om de overlast zoveel
mogelijk te beperken (bijvoorbeeld door
toepassing ZOAB, verlagen
maximumsnelheid).
Geen geluidsoverlast vanwege (nieuwe)
bedrijventerreinen en uitbreiding van bestaande
bedrijventerreinen door:
•
Milieuvergunningen op maat.
Voorschrijven nadere eisen geluid voor
AmvB-bedrijven met relevante
geluidsbelasting op omwonenden

ja

ja

nee

mogelijk

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

•

Voortzetten zonebeheer bedrijventerrein
Gorredijk

ja

ja

•

Opzetten geluidszonering industrieterrein
A7

nee

nee

•

Ontwikkelen geluidsbeleid voor woningen
op bedrijventerreinen (als onderdeel van
het te ontwikkelen geluidsbeleid)

nee

mogelijk

nee

mogelijk

ja

ja

ja

ja

Voorkomen geluidsoverlast vanwege
evenementen, recreatie en horeca
•

Ontwikkelen van specifiek geluidsbeleid
voor evenementen, horeca en recreatie

Uitbannen van onwenselijk kunstmatig licht
•

Ontwikkelen van beleid, mede gericht op
besparing energie

BODEM
Bodem integraal onderdeel van ruimtelijke
plannen
•

Bodemtoets bij ruimtelijke plannen. Bij de
voorbereiding van ruimtelijke plannen
wordt de bodemkwaliteit in een vroegtijdig
stadium in beeld gebracht. Waar mogelijk
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wordt de sanering van bodemverontreiniging geïntegreerd in een
ruimtelijk plan, en waar mogelijk als
onderdeel van het Investeringsprogramma
stedelijke vernieuwing (ISV).
Aanpak bodemvervuiling op basis van risico’s
•

Uitvoering provinciaal bodemsaneringsprogramma, door de provincie
(als bevoegd gezag)

ja

ja

•

In beeld brengen van de bekende
vervuilde locaties waarvoor de gemeente
bevoegd gezag is, met daarbij de
urgentie, de wijze van aanpak (op basis
van risico’s), de te verwachten
werkvoorraad en mogelijke kosten

ja

ja

•

Ontwikkelen van bodembeleid voor de
aanpak van bodemverontreiniging
(inclusief beleid voor de toepassing van
het Bouwstoffenbesluit)

ja

ja

ja

ja

Voorkomen van bodemverontreiniging
•

Opnemen bodemvoorschriften in
vergunningen en deze handhaven.

•

Vaststellen aanpak voor toepassen
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
(NRB)

•

Uitvoeren van het besluit Bodemkwaliteit:
afhandelen meldingen over het gebruik
van bouwstoffen en handhaving. Eén van
de speerpunten van de handhaving is het
toezicht op grondtransport (met name van
grond van onbekende afkomst).

ja

ja

•

Ter uitvoering van het Besluit
bodemkwaliteit het begeleiden van het
hergebruik van vervuilde grond, zowel bij
particulieren als bij het bedrijfsleven, bijv.
bij bouwprojecten, civiele projecten.

ja

ja

•

Voorlichting: met name specifieke
voorlichting aan bepaalde branches en/of
over specifieke wet- en regelgeving
(bijvoorbeeld over de vloeistofdichte
vloeren).

nee

nee

Inzicht in bodemkwaliteit van de gemeente en
inzicht in de grondstromen
•

Actueel houden van het
Bodeminformatiesysteem

ja

ja

•

Bodemtoets bij bouw- en
milieuvergunningen, en bij grondtransacties en civiele werken

ja

ja

•

Inzicht in grondstromen op basis van
uitvoering van het besluit Bodemkwaliteit.
Doel hiervan is om gebieden met een
goede bodemkwaliteit niet te vervuilen met
grond van een minder goede kwaliteit.

ja

ja

•

Opstellen bodemkwaliteitskaarten als
hulpmiddel bij het in beeld brengen van de
bodemkwaliteit (conform het landelijk
beleid), een efficiënte
informatievoorziening en bij het
ontwikkelen van beleid

nee

ja
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•

Opstellen bodemfunctiekaart, op grond
van het Besluit bodemkwaliteit

ja

nee

AFVAL
Verbeteren inzamelresultaten en stimuleren
preventie, op basis van:
•

Uitvoeren bewonersonderzoek
Afvalscheiding en Afvalpreventie (in
samenwerking met Heerenveen en
Ooststellingwerf). Dit onderzoek moet
inzicht geven in de mate van
afvalscheiding door de inwoners van
Opsterland. Afhankelijk van de resultaten
van dit onderzoek zal de gemeente
maatregelen treffen voor een nog betere
afvalscheiding, mits dit niet leidt tot
significante verhogingen van de kosten.

ja

nee

•

Jaarlijkse beoordeling inzamelresultaten in
een afvaljaarverslag, op basis van
registratie, monitoring en sorteerproeven.
Op basis daarvan worden in het
jaarverslag tevens de verbeteracties voor
het volgende jaar opgenomen, met daarbij
een inschatting van de financiële
consequenties.

ja

ja

•

Optimalisering monitoringsysteem
(regionale afstemming)

ja

ja

•

Vertaling van de doelstellingen uit het
Landelijk Afvalbeheersplan naar
gemeentelijke afvaldoelstellingen, die
realistisch en haalbaar zijn voor een
plattelandsgemeente als Opsterland.

ja

ja

•

Voortzetten samenwerking (regionaal,
provinciaal en eventueel private partijen)

ja

ja

Geen verdere toename van de hoeveelheid
zwerfafval, illegale stort en het illegaal
afvalbranden
•

Handhaving zwerfvuil, illegale stort en
illegaal afvalbranden volgens het
uitvoeringsprogramma handhaving: zie
onder handhaving

Bedrijven voldoen aan wettelijke
regelgeving met betrekking tot afvalscheiding en inzameling
•

Afvalvoorschriften in milieuvergunningen

zie onder vergunningverlening

zie onder vergunningverlening

•

Voor het opnemen van afvalvoorschriften
in milieuvergunningen stelt de gemeente
specifieke beleidskaders vast
(bijvoorbeeld over afvalpreventie).

nee

ja

Toename betrokkenheid burgers en bedrijven
bij afval
•

Intensivering voorlichting over
afvalscheiding en afvalpreventie

ja

nee

•

Voortzetten educatie

ja

ja

•

Voortzetten jaarlijkse Himmeldei

ja

ja
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Nuttige toepassing van gemeentelijke afval
Bij onderhoud van gemeentelijk groen
komt veel snoeiafval vrij dat zich leent
voor hergebruik (compostering,
verbranding voor opwekking van warmte
en/of elektriciteit etc.). De gemeente gaat
de mogelijkheden onderzoeken van een
rendabele verwerking op gemeentelijke of
regionale schaal (onderdeel van
Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid).

ja

ja

INTERNE MILIEUZORG GEMEENTE
Terugdringen van de gemeentelijke
milieubelasting
•

De gemeente kiest per jaar twee
milieuzorgacties waardoor ze de
milieubelasting aantoonbaar terugdringt.
Voorbeelden van onderwerpen zijn:
- duurzame inkoop (inkoop
kantoormaterialen, inkoop groene stroom);
- energie en water (energiebesparing
gemeentelijke gebouwen);
- afval en papier.

Minder dan twee acties per jaar

Nee; acties afhankelijk van
uitvoeringsprogramma
gemeentelijke interne
duurzaamheidzorg

•

De gemeentelijke organisatie is gericht op
maatschappelijk verantwoord, ecologisch
en sociaal volhoudbaar handelen en
functioneren.
Zij vervult hierbij bewust een positieve
voorbeeldfunctie voor de Opsterlandse
organisaties en bedrijven.

gedeeltelijk

ja

•

De duurzaamheidzorg van de
gemeentelijke organisatie wordt geborgd
door de vorming van de functie manager
duurzaamheidzorg en een onder leiding
van de manager staande permanente
werkgroep interne duurzaamheid.

nee

ja

•

Er wordt een uitvoeringsprogramma
gemeentelijke interne duurzaamheidzorg
opgesteld en uitgevoerd, dat voldoet aan
de criteria van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en aan de
doelstelling om een klimaatneutrale
organisatie te worden.

nee

ja

•

Goederen en diensten die door de
gemeentelijke organisatie worden
ingekocht voldoen aan erkende criteria
van duurzaamheid. Uiterlijk in 2015
voldoen alle inkopen hieraan.

gedeeltelijk

ja

•

Keuzes bij inkopen door de gemeentelijke
organisatie zijn erop gericht de maximaal
haalbare mate van duurzaamheid van het
in te kopen product of de in te kopen
dienst te bereiken. Hierbij wordt het
principe cradle-to-cradle zoveel mogelijk
toegepast.

gedeeltelijk

ja

Als gemeente voldoen aan de milieuwet- en regelgeving
•

Alle gemeentelijke activiteiten voldoen aan
de milieuwetgeving en milieuregelgeving.

nee

ja

•

Alle gemeentelijke inrichtingen worden
structureel gecontroleerd op naleving van
de milieuwet- en -regelgeving.

ja

ja
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DUURZAAMHEID/VOLHOUDBAAR
HEID
Bevorderen van de
duurzaamheid/volhoudbaarheid van de
Opsterlandse samenleving, het gedrag en de
activiteiten van inwoners, bedrijven en
organisaties en het milieu en de natuur in
Opsterland
•

Alle gemeentelijke beleid en activiteiten
dragen bij aan de volhoudbaarheid van de
Opsterlandse samenleving en/of van het
milieu en de natuur in Opsterland.

gedeeltelijk

ja

ja

ja

Bevorderen van de duurzaamheid/volhoudbaarheid van bedrijven en organisaties
•

De gemeente stimuleert maatschappelijk
verantwoord, volhoudbaar ondernemen.
Bijvoorbeeld door voortzetting van het
Koploperproject maatschappelijk
verantwoord ondernemen Opsterland te
bevorderen en anderszins aan te sturen
op vormen van samenwerking met en
door bedrijven en organisaties.
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