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Algemeen 
Het werkgebied van de Milieudienst West-Holland omvat de regio’s Holland Rijnland en de 
Rijnstreek. Op dit moment zijn 10 gemeenten aangesloten, te weten Alphen aan den Rijn, 
Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, 
Teylingen en Zoeterwoude. Voor deze gemeenten voert de Milieudienst alle milieutaken uit. 
Naast deze gemeentelijke taken voert de Milieudienst ook een aantal regionale milieutaken 
uit voor Holland Rijnland en het Rijnstreekberaad, onder meer op het gebied van 
klimaatbeleid en milieucommunicatie. Het milieubeleidsplan richt zich primair op de 
aangesloten gemeenten. 
 
Aanleiding en voorgeschiedenis 
De Milieudienst heeft thans een Milieubeleidsplan 2003-2010. Dit is destijds opgesteld 
samen met de toenmalig aangesloten gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en 
Warmond. Warmond is later samengevoegd met Sassenheim en Voorhout  tot de gemeente 
Teylingen. Later aangesloten gemeenten onderschrijven in principe de uitgangspunten van 
dit plan. 
 
Dit Milieubeleidsplan loopt dus dit jaar af. In 2007 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden, 
van het huidige plan. Deze evaluatie is primair gericht geweest op de voortgang van het 
Milieubeleidsplan en de ervaringen binnen de Milieudienst zelf. Naast een terugblik op wat er 
in de afgelopen jaren is gerealiseerd, is in de evaluatie ook een eerste doorkijk naar de 
toekomst gegeven. De evaluatie is op 8 februari jl. door het dagelijks Bestuur vastgesteld.  
 
Daarnaast is in de Productenbegroting 2009 toegezegd dat er een nadere vergelijking en 
harmonisatie zal plaatsvinden tussen de bestaande milieubeleidsplannen van Alphen aan 
den Rijn en de Milieudienst. De toetreding van Kaag en Braasem en Hillegom zal wellicht 
een vergelijkbare actie nodig maken. 
 
Verder zijn onlangs nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De nieuwe raden en 
colleges zullen ook op milieugebied keuzes willen maken en prioriteiten willen stellen. Ook is 
in de Regionale structuurvisie Holland Rijnland de wens uitgesproken om tot een regionaal 
milieubeleidplan te komen. Tot slot is door veel gemeenten de wens uitgesproken om zich 
meer als lokale gemeente te kunnen herkennen in het milieubeleid. Veel gemeenten hebben 
de wens uitgesproken voor een bepaalde mate van maatwerk in het nieuwe plan. Op welke 
manier het beste aan deze wens tegemoet kan worden gekomen is nog niet bepaald. 
Duidelijk is wel dat herkenbaarheid één van de allerbelangrijkste aspecten in dit kader zal 
zijn. 
 
Om deze redenen wil de Milieudienst West-Holland overgaan tot het opstellen van een nieuw 
plan voor de periode 2010-2014. 
 
Van Milieubeleidsplan naar Duurzaamheidsagenda…… 
Omdat Duurzaamheid hèt centrale begrip zal zijn binnen het op te stellen beleidsdocument 
voor de nieuwe planperiode wordt voorgesteld om de benaming Milieubeleidsplan te 
vervangen door “Duurzaamheidsagenda 2010-2014”. 
 
Doel 
De Duurzaamheidsagenda omvat de duurzaamheidsambities van de bij de Milieudienst 
aangesloten gemeenten over een periode van vier jaar, overeenkomend met de 
collegeperiode. Er is bewust voor gekozen om geen nieuwe visie op te stellen voor 
bijvoorbeeld de komende 30 jaar omdat de drie wensbeelden zoals benoemd in het huidige 
Milieubeleidsplan 2003-2010  nog steeds van kracht zijn en een uitstekend uitgangspunt 
vormen voor de Duurzaamheidsagenda. De drie wensbeelden zijn in de bijlage aangegeven. 



 3

De basis van de Duurzaamheidsagenda ligt in al vastgestelde beleidsplannen, zoals het 
Klimaatprogramma 2008 – 2012, het Regionale Beleidkader Duurzame Stedenbouw, de 
Dubo+-richtlijn, het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie 2010-2013, het Programma 
Luchtkwaliteit, Bodembeleid, enz.  
De Duurzaamheidsagenda beoogt de diverse beleidsuitgangspunten inhoudelijk te 
verbinden, de organisatorische kaders ervan goed af te stemmen en maximaal aan te sluiten 
bij datgene wat er al binnen de gemeente en bij de Milieudienst is danwel binnen de 
planperiode opgepakt gaat worden. Door een plan te ontwikkelen per gemeente en de 
individuele ambities per gemeente in kaart te brengen wordt bovendien naar verwachting 
bereikt dat het een eigen document wordt van de gemeente en zodoende goed geborgd 
wordt in de gemeentelijke organisatie en plannen. 
 
Beoogd effect 
De ervaring leert dat de verschillende programma’s zoals eerdergenoemd onvoldoende 
landen binnen de gemeentelijke organisaties. Het blijven nog teveel “plannen van de 
Milieudienst”. Voornaamst beoogd effect dat hieruit voortvloeit is om de acties die gedurende 
de planperiode voortvloeien uit de verschillende beleidsdocumenten ( er is al heel veel) op 
een heldere wijze zichtbaar te maken en de lijnen bij de gemeente en de Milieudienst die met 
elkaar corresponderen met elkaar te verbinden en te borgen in het gemeentelijk beleid 
(bijvoorbeeld afdelingsplannen) en bij de Milieudienst (begroting). Ook de taak- en 
rolverdeling tussen de gemeente en de Milieudienst (inclusief de capaciteitsinzet) moet 
duidelijk(er) worden en op een logische wijze geborgd worden. 
 
Doelgroep 
Het geformuleerde doel en het beoogd effect van de Duurzaamheidsagenda leent zich niet 
danwel in mindere mate voor een uitgebreide brainstorm met de gemeentelijke en 
maatschappelijke omgeving. Dit wijkt dus wezenlijk af van de wijze waarop het huidige 
Milieubeleidsplan tot stand is gekomen. Thans is de primaire doelgroep de gemeentelijke 
opdrachtgever. De opdrachtgever moet inzicht hebben in de ambities van het milieubeleid en 
in de logische verbinding die bestaat tussen de milieubeleidsambities en het gemeentelijk 
beleid en de meerwaarde die een verbinding en samenwerking kan opleveren. 
 
Uitgangspunten 
 

1. De volgende onderdelen zullen in ieder geval deel uitmaken van de 
Duurzaamheidsagenda, danwel bij het opstellen hiervan moeten worden betrokken: 
De hoofdlijnen van het Milieubeleidsplan 2003-2010 (inclusief de drie 

wensbeelden); 
De evaluatie van het Milieubeleidsplan 2003-2010; 
De memo over de specifieke lokale aandachtspunten per gemeente (DHV, 

februari 2010); 
De notitie “”Thema’s en aandachtspunten 2010-2014”(DHV, februari 2010) 
Het Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek; 
Het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie 2010 – 2013; 
Kwaliteitsimpuls Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO); 
Harmonisatie Milieubeleidplannen Alphen, Nieuwkoop en Hillegom; 
Etc. 

 
2. Uit het klanttevredenheidsonderzoek is een duidelijke wens naar voren gekomen voor 

meer “inlevingsvermogen” bij de Milieudienst. Er moet meer rekening worden 
gehouden met de lokale gemeentelijke situatie. In de aanpak moet daarom aan deze 
wens bijzondere aandacht worden gegeven. Het is van cruciaal belang om het 
voorgestane beleid samen met de gemeente in te vullen en goed in de gemeente te 
verankeren; ambtenaren bij de gemeente zijn essentieel hierbij en zijn de dragers.  
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De verankering moet niet alleen “tussen de oren”zitten maar zal tevens gerealiseerd 
moeten worden door borging in gemeentelijke afdelingsplannen en door het 
benoemen van een trekker bij zowel de Milieudienst als bij de gemeente die 
verantwoordelijk is en de voortgang bewaakt.  

 
3. Met het opstellen van de Duurzaamheidsagenda wordt tevens een stap gemaakt van 

“confectiewerk” naar “maatwerk”. De gemeenten hebben aangegeven het belangrijk 
te vinden dat de zogenaamde eigenheid van de gemeente zichtbaar is in 
beleidsdocumenten die voor de gemeente relevant zijn. Gemeenten worden ook in de 
gelegenheid gesteld een keuze te maken voor een ambitieniveau dat wordt 
nagestreefd. Ook de relaties tussen en binnen de verschillende beleidsdocumenten 
zowel bij de gemeente als bij de Milieudienst moeten scherp worden aangegeven 
(Dubo+, Duurzame stedebouw, Klimaatprogramma etc..) 

 
4. Alle gemeenten worden geconfronteerd met forse bezuinigingen. De 

Duurzaamheidsagenda zal daarom vooral realistisch van aard moeten zijn met 
haalbare ambities. Sleutelbegrippen hierbij zijn: aansluiten bij datgene wat er al 
binnen de gemeente en binnen de Milieudienst is en bij wat de gemeente al van plan 
is, aansluiten bij lokale projecten en prioriteiten, sturen op samenwerken en op zoek 
gaan naar slimme verbindingen met elkaar en waar mogelijk inzetten op een 
verbreding naar andere beleidsthema’s. 
  

5. Het plan moet vooral een uitvoeringsprogramma worden voor de nieuwe 
raadsperiode. Hiervoor worden de doelen beschreven en de bijbehorende acties. Om 
de gemeentelijke herkenbaarheid te waarborgen wordt per gemeente een 
beschrijving gegeven van de milieusituatie (kwaliteiten, kansen en bedreigingen) en 
andere lokale ontwikkelingen die voor het milieubeleid van belang zijn. Naast de 
gemeentelijke doelen en acties zullen waar mogelijk ook de gezamenlijke doelen en 
afspraken worden opgenomen. Bij de gemeentelijke acties zal worden aangegeven of 
ook de andere gemeenten in onze regio deze acties uitvoeren (gezamenlijkheid). Ook 
de acties die door de milieudienst of andere regionale organen worden uitgevoerd, 
zullen als zodanig herkenbaar worden opgenomen. 

 
6. In de Duurzaamheidsagenda zal nadrukkelijk ingegaan worden op de 

organisatorische consequenties voor de gemeenten. Het streven naar maatwerk per 
gemeente vraagt ook om een vertaling naar de eigen organisatie binnen de 
gemeente. De Milieudienst is een belangrijke partner in de uitvoering van het beleid, 
maar ongeacht de keuze voor het niveau is het van belang ook op lokaal niveau 
sturing te geven en coördinatie te organiseren rond het milieubeleid. Steeds meer 
blijkt dat milieubeleid en duurzaamheid een belangrijk onderdeel uitmaken van 
geformuleerd gemeentelijk beleid op andere terreinen. Omdat veel projecten door de 
gemeente “in eigen huis” moeten worden opgepakt (waarbij de Milieudienst veelal 
faciliterend optreedt) en om zorg te dragen voor effectieve uitvoering en het optimaal 
benutten van kansen is het nodig per gemeente iemand taken en 
verantwoordelijkheden te geven voor het borgen en stroomlijnen van het milieubeleid 
binnen de gemeentelijke organisatie. Bij de verdere ontwikkeling van de 
Duurzaamheidagenda zal dit aspect veel aandacht krijgen. Het is aan de gemeente 
te bepalen op welke wijze de lokale aansturing en coördinatie zal plaatsvinden, maar 
het is van groot belang dat hierin wordt voorzien om de ambities gerealiseerd te 
krijgen. 
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Aansturing en coördinatie op lokaal niveau heeft als doel te zorgen dat de 
inhoudelijke verbindingen tussen milieu, economie en sociaal optimaal tot stand 
komen (people, planet, profit), dat tijdig wordt gesignaleerd welke relevante zaken op 
lokaal niveau spelen op gebied van milieu en duurzaamheid, dat de communicatie 
over de activiteiten zowel intern als extern adequaat verloopt en dat kennis en kunde 
zich verder ontwikkelt. Uiteraard zal de Milieudienst de lokale coördinatoren 
ondersteunen in hun rol. 

 
 
Hoe gaan we dit proces aanvliegen ? 
 
Gefaseerde aanpak  
  
De weg naar de Duurzaamheidsagenda staat nog niet volledig vast. Zo moeten o.a. de 
uitkomsten van bepaalde fasen en de reacties uit de gemeenten van invloed kunnen zijn op 
het proces. Op hoofdlijnen bestaat het proces uit vier fasen. Afhankelijk van de aard van de 
fase wordt al dan niet gekozen voor externe begeleiding. 

 
 
Fasering Trekker/ 

uitvoering 
Globale 
Planning 

 
FASE 1   extern begeleid 
 
Globale evaluatie huidig MILIEUBELEIDSPLAN   
Globale check op de geldigheid van de wensbeelden en 
doelstellingen uit het Milieubeleidsplan 2003-2010 en 
Milieuagenda 2010 
Korte evaluatie uitvoering UP. 
Vergelijking andere relevante beleidstukken.  
 
 
 

PL studie 
met 
consultaties 
MDWH 
mede- 
werkers 

Evaluatie 
is op 08-
02-2010 
door het 
DB vast-
gesteld. 

 Globale analyse lokale situatie   
Globale verkenning lokale situatie: politiek karakter, kenmerk 
gemeente, bestaande problemen, kansen en bedreigingen. 

PL studie 
met 
consultaties 
MDWH 
mede- 
werkers) 

Is op 08-
02-2010 
voor 
kennis-
geving 
aangeno-
men door 
het DB. 

 
FASE 2   intern begeleid 
 
Rondje gemeenten   
Strategisch ambtelijk overleg over voorgestane aanpak. Zie 
toelichting onder bij fase 2. 

AM, 
directeur 
PL  
PL Klimaat, 
optioneel 

April-mei 
2010 
 

Bestuurlijk overleg in regulier PO. 
(op basis resultaten ambt. ronde) 

AM, 
directeur 
 

Mei-juni 
2010 
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FASE 3   extern begeleid 
 
Bijeenkomsten per gemeente   
Bijeenkomsten per gemeente . Zie toelichting onder bij fase 
3. 

PL, AM, PL 
Klimaat, 
Leefmilieu 
(Willy) 

Sept-okt. 
2010  

 
FASE 4   extern begeleid 
 
Eerste Concept MILIEUBELEIDSPLAN plus 
Uitvoeringsprogramma 

  

Opstellen van een concept per gemeente, ambt. en 
bestuurlijk overleg over financiële en andere consequenties 

PL 
AM  
Comm/Leef
milieu 
(Willy) 

 
November
2010  
 

Definitief concept en besluitvorming   
Opstellen definitief concept. 
Start besluitvormingsproces 

PL 
AM 
Leefmilieu 
(Willy) 

December
2010  

 
Afkortingen:         
 PL:  Projectleider Duurzaamheidsagenda 
 PL Klimaat: Programmaleider Klimaat     
 AM: Accountmanager 
 Comm:  afd. Communicatie     
 
 
FASE 1: Afgerond 
 
FASE 2:  rondje gemeenten 
Een eerste stap is een ronde langs de strategische ambtenaren van de gemeenten 
(gemeentesecretaris danwel verantwoordelijk sector/afdelingshoofd) om antwoord te krijgen 
op onder andere de volgende vragen: hoe vliegen we dit proces intern aan binnen de 
gemeente, op welke wijze zou een interne sessie binnen de gemeente georganiseerd 
moeten worden, hoe bereik je een goede borging van de duurzaamheidsagenda binnen de 
gemeente, verantwoordelijk contactpersoon binnen de gemeente etc. Boodschap moet zijn: 
de gemeente geeft aan wat zij belangrijk vindt en de Milieudienst faciliteert en kan de 
gemeente indien nodig bijstaan om de keuze scherp te definiëren. 
De Projectleider en de Directeur zullen de gemeenten samen bezoeken. Gelet op de 
bijzondere situatie binnen de gemeenten Alphen, Leiden en Leiderdorp is het wellicht handig 
als de Programmaleider Klimaat ook meegaat. Met de betreffende accountmanager zal 
worden overlegd met welke strategische ambtenaar binnen de gemeente het beste 
gesproken kan worden( al dan niet in bijzijn van de betreffende gemeentelijke 
milieuregisseur en accountmanager). 
 
Om goed voorbereid te zijn op het gesprek per gemeente zal per gemeente het krachtenveld 
geanalyseerd moeten worden. Wat speelt er in die gemeente, welke gevoeligheden zijn er, 
wat wordt echt belangrijk gevonden etc. De accountmanager heeft samen met de 
betreffende RO-adviseur een goed beeld van de gemeente en kan hiervoor input leveren. 
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FASE 3 : bijeenkomsten per gemeente 
De uitdaging hierbij is om de gemeenteambtenaren vanuit de diverse disciplines maximaal 
zelf met ideeën te laten komen die vanuit het duurzaamheidsaspect met elkaar verbonden 
kunnen worden. Een dergelijk dagdeel moet goed voorbereid worden waarbij een goede 
gespreksleider die inhoudelijk goed op de hoogte is maar ook kan prikkelen en 
enthousiasmeren een vereiste is. Om goed beslagen ten ijs te komen zullen de inhoudelijke 
sessies per gemeente vanuit de Milieudienst goed voorbereid moeten worden 
(accountmanager/RO-adviseur/specialisten…..) . De uitkomst van de bijeenkomsten zal per 
gemeente in een conceptdocument met uitvoeringsprogramma worden verwerkt door een 
extern bureau. De gemeente kan er uiteraard ook voor kiezen om geen brede bijeenkomst in 
dit kader te organiseren maar op een andere wijze belangrijke input te genereren, 
bijvoorbeeld door de afdelingshoofden van de verschillende afdelingen te bezoeken etc. Dit 
zal per gemeente worden besproken. Met de accountmanagers van de Milieudienst en de 
milieuregisseurs van de betreffende gemeenten zal worden overlegd op welke wijze en op 
welk moment in dit proces het college, de commissie en raad hierbij betrokken moeten 
worden. 
 
Fase 4: (Concept) Duurzaamheidsagenda 
De input vanuit de gemeentelijke sessies wordt vertaald en vervolgens wordt per gemeente 
een document gemaakt. Uiteraard wordt het concept met de gemeente besproken. In 
samenspraak met de gemeente zal de vormgeving worden besproken. Gelet op het 
beschikbare budget zal de uitvoering sober worden gehouden. De gemeente kan er 
natuurlijk altijd voor kiezen om voor eigen rekening voor een “luxere”lay-out”te kiezen.  
 
 
Inzet extern bureau 
Met name in de derde en vierde fase zal een extern bureau worden ingeschakeld. In het 
kader van de evaluatie van het huidige Milieubeleidsplan is gekozen voor de diensten van 
DHV. DHV heeft reeds eerder (september 2009) al een principe offerte uitgebracht voor 
ondersteuning van het nieuwe plan. Deze offerte was globaal van aard. Aan de hand van dit 
startdocument zal zowel aan DHV als aan een ander extern bureau gevraagd worden offerte 
uit te brengen in het kader van ondersteuning en creatieve inbreng bij met name de derde en 
vierde fase. 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep zal gedurende het proces een aantal keren bijeen komen om de verschillende 
fasen door te spreken en te beoordelen of de resultaten per fase in lijn zijn met het doel, het 
verwachte effect en de geformuleerde uitgangspunten en/of bijstelling van de koers (op 
onderdelen)noodzakelijk is. De stuurgroep bestaat uit: 
Derk Eskes (dir.), Paul Henzen (projectleider), Bram v.d. Berg (strategisch beleidsmedew.) 
en Ruud van Vliet (Programmaleider Klimaat), beiden optioneel. 
 
 
Terugkoppeling MT en DB 
Teneinde de betrokkenen op strategisch niveau goed te informeren over de voortgang is het 
belangrijk dat lopende het proces, het MT en het DB goed geïnformeerd worden over de 
resultaten van de verschillende fasen. 
 
 
 
PH/ 
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Bijlage 
 
 
Wensbeelden Milieubeleidsplan 2003-2010 
 
 
Prettig, gezond en veilig 
 
Wensbeeld 
De omgeving is prettig, gezond en veilig en wordt ook zo ervaren. Geluidbelasting, 
geuroverlast en luchtverontreiniging verstoren dit zo weinig mogelijk. Op plaatsen waar 
mensen, wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven is de milieudruk aanmerkelijk 
lager dan de wettelijke grenswaarden. Overal wordt voldaan aan de risiconormen. Bij 
kwetsbare bestemmingen als scholen, zorginstellingen en woningen zijn deze risiconormen 
aangescherpt. Kortom: de milieubelasting is passend bij de functie van het gebied. 
 
 
Duurzame inrichting 
 
Wensbeeld 
Het verstedelijkt gebied in de regio wordt omringd door landschappen waar het stil en mooi is 
en waar ruimte is voor natuur, recreatie en het boerenbedrijf. De stedelijke gebieden zijn 
compact gebouwd, worden intensief gebruikt en zijn prettige plaatsen om te wonen. Bij 
openbaarvervoersknooppunten wordt intensief gewoond en gewerkt. Er is ruimte voor groen; 
iedereen heeft op loopafstand groene ruimte. De voorzieningen zij goed. Bedrijvigheid en 
wonen zijn gemengd zonder dat er overlast is of onveilige situaties ontstaan. Water en lucht 
zijn schoon. De ecologische groen- en waterstructuren zijn met elkaar verbonden, zowel in 
het landelijke als in het stedelijk gebied. Groene vingers en blauwe aders dringen de 
stedelijke gebieden in. De bodemkwaliteit vormt geen enkel risico voor de gezondheid van 
mensen of voor de vitaliteit van de natuur. 
 
Duurzame Wereld 
 
Wensbeeld 
Onze gemeenten dragen hun steentje bij aan een duurzame wereld. Het gebruik van 
primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen is minimaal. Hergebruik van materialen is de 
norm. Nieuwe huizen, wijken en bedrijventerreinen zijn duurzaam gebouwd. Energie wordt 
opgewekt door de vele zonnepanelen en windmolens in de regio. Op den duur zijn de 
gemeenten CO2 neutraal. 


