Milieujaarverslag 2015
Blaricum

Voorwoord
Het milieubeleidsplan 2013-2016 “Samen op weg naar een duurzame en veilige
leefomgeving” geeft het kader aan waarbinnen de komende jaren wordt gewerkt. Ieder jaar
wordt in het milieuprogramma gespecificeerd welke werkzaamheden en projecten uit het
milieubeleidsplan worden uitgevoerd. In het milieujaarverslag wordt vervolgens over de
resultaten gerapporteerd.
Zo is er in 2015 gewerkt aan het opstellen van de beleidsregel Openbare Oplaadpalen. Deze
is in mei 2015 door het college vastgesteld. Met het vaststellen van de beleidsregel heeft de
gemeente een toetsingskader om aanvragen van een particulier of private partij voor
oplaadpalen op openbaar grondgebied in behandeling te kunnen nemen. Tevens doet de
gemeente zo ervaring op met de uitrol van openbare oplaadpalen in Blaricum. In de
beleidsregel wordt onder andere getoetst aan de parkeerdruk, verkeersveiligheid, of er
binnen 200 meter geen andere oplaadpaal aanwezig is en of men geen laadmogelijkheid op
eigen terrein kan creëren.
Binnen de regio Gooi en Vechtstreek is in 2015 met elkaar afgesproken om een regionaal
samenwerkingsprogramma op te zetten o.a. op het gebied van duurzaamheid: de Regionale
SamenwerkingsAgenda (RSA). In dat kader is de ambitie uitgesproken om in 2030
energieneutraal te zijn. Onder andere te bereiken door het terugdringen op verbruik en het
opwekken van duurzame energie. Dit wordt vanaf 2016 nader uitgewerkt in projecten die
worden opgenomen in een duurzaamheidsprogramma.
In de Blaricummermeent wordt ten behoeve van de (geplande) woningbouw een geluidscherm
gerealiseerd. Ondanks dit scherm is er sprake van een geluidbelasting die de
voorkeursgrenswaarde overschrijdt. In het kader van het bestemmingsplan dat de realisatie van
het bestemmingsplan mogelijk maakt, is in 2015 de procedure voor hogere waarden op grond
van de Wet geluidhinder gestart. Het definitieve besluit hogere waarden is in december 2015
door het college vastgesteld.
De reguliere werkzaamheden (zoals bedrijfscontroles, afhandelen meldingen en klachten)
zijn in 2015 uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).
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Inleiding
Jaarlijks stelt het college van Blaricum een milieuprogramma op. Dit programma wordt in de
loop van het navolgende jaar geëvalueerd; de resultaten worden gerapporteerd in het
milieujaarverslag. Het opstellen van een milieujaarverslag heeft een wettelijke basis. In artikel
21.1 van de Wet milieubeheer is opgenomen dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag
doen aan de gemeenteraad over hun milieubeleid met betrekking tot de uitvoering van een
aantal hoofdstukken van de Wet milieubeheer. De verplichte onderwerpen zijn daarbij:
- Milieuprestaties met betrekking tot de uitvoering van de taken zoals die zijn neergelegd
in hoofdstuk 8 (vergunningverlening), hoofdstuk 13 (procedures voor vergunningen en
ontheffingen), hoofdstuk 18 (handhaving) en paragraaf 14.1 (coördinatie bij aanvragen
om een beschikking).
- Het aantal termijn overschrijdingen, bepaald in de Algemene wet bestuursrecht, de
oorzaken van de termijnoverschrijdingen en de maatregelen die zijn genomen om
overschrijdingen te voorkomen.
- Vergunningverlening en handhaving bij eigen inrichtingen.
In het milieujaarverslag voor 2015 worden de activiteiten, zoals beschreven in het
milieuprogramma van 2015, geëvalueerd.
In Blaricum ligt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van dit takenpakket deels bij de
milieumedewerkers van de BEL Combinatie, organisatorisch ingedeeld bij de afdeling
Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, team ruimtelijke ontwikkeling en deels bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).
De OFGV voert de werkzaamheden zoals bedrijfscontroles, afhandelen van meldingen in het
kader van de Wet milieubeheer en milieuvergunningverlening uit. De OFGV stelt jaarlijks een
rapportage op. De jaarrapportage 2015 van de OFGV dient als input voor onderhavig
jaarverslag en wordt tegelijkertijd ter vaststelling aan het college aangeboden Bij de
betreffende onderwerpen wordt naar de rapportage van de OFGV verwezen.
Procedure
Het milieujaarverslag wordt vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Na
vaststelling wordt het programma ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd en aan de
Inspectie Leefomgeving en Transport en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gezonden.
Ter informatie van de burger wordt het milieujaarverslag bekend gemaakt in de Hei & Wei, ter
inzage gelegd en op de website van de gemeente geplaatst.
Leeswijzer
In het milieujaarverslag worden de volgende onderwerpen behandeld:
1.
Milieubeleid
2.
Vergunningverlening en toezicht
2.1
Omgevingsvergunningen en meldingen
2.2
Milieutoezicht en –handhaving/klachten
3.
Milieuspecialismen
3.1
Bodem / grondwater/ waterbodem
3.2
Afvalbeheer
3.3
Klimaat en Duurzaamheid
3.4
Externe veiligheid
3.5
Natuur en Milieu-educatie
3.6
Geluid
3.7
Luchtkwaliteit
3.8
Water
4.
Overige milieutaken
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Per onderwerp wordt de stand van zaken aangegeven. Ieder onderwerp wordt afgesloten met
een tabel met een overzicht van de behaalde resultaten.
Het milieujaarverslag is intern gericht. Dit houdt in dat er geen rechten aan kunnen worden
ontleend voor burgers, organisaties of bedrijven. Het milieujaarverslag op zichzelf is
daarmee geen besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van
bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep is derhalve niet mogelijk.
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1.

Milieubeleid

In 2013 is het milieubeleidsplan 2013-2016 vastgesteld “Samen op weg naar een duurzame en
veilige leefomgeving”. Het milieubeleidsplan geeft vervolg aan de ambities zoals deze in het
voorgaande milieubeleidsplan en het Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid (2010-2013) waren
vastgelegd. Het milieubeleidsplan is samen met de gemeente Laren opgesteld.
Het milieubeleidsplan vormt het kader voor de activiteiten die in de betreffende periode worden
uitgevoerd. Deze activiteiten worden jaarlijks gespecificeerd in het milieuprogramma.
Missie van het milieubeleidsplan is:
Een goede en gezonde leefomgevingskwaliteit realiseren en duurzaam ontwikkelen.
Aan de hand van de in het milieubeleidsplan opgenomen speerpunten worden er jaarlijks
activiteiten geprogrammeerd om de genoemde missie te verwezenlijken.
Afstemming van milieubeleidsregels vindt onder andere plaats in overleg met andere
gemeenten in het Gewest Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord Holland en in het kader van
de BEL samenwerking tevens met de gemeente Eemnes en de provincie Utrecht. De volgende
structurele overlegstructuren zijn bij elkaar gekomen:
Bodembeleid
Afval(beleid)

Provinciaal bodemberaad
Diverse GAD-gerelateerde overleggen

Projecten die in regionaal verband worden opgepakt zijn:
- Project Biomassa (zie ook 3.2)
- Project Gebiedsgericht grondwaterbeheer ’t Gooi (zie ook 3.1)
- Project energiebesparing bestaande woningbouw (zie ook 3.3).

Nr.

Thema

1.1

Milieuprogramma

Wettelijke
plicht
Nee

1.2

Milieujaarverslag

Ja

1.3

Uitvoeringsprogramma 2016
(behorend bij het
Handhavingsbeleid
Omgevingsrecht)
Uitvoeringsprogramma OFGV en
jaarrapportage OFGV

Ja

Milieuadviezen B&W

1.4

1.5

Activiteit

Product

Opstellen
Milieuprogramma 20162017
Opstellen Jaarverslag
2014
Opstellen
Uitvoeringsprogramma
2016

Het programma is in december
2015 door het college
vastgesteld
Dit verslag is in juni 2015
vastgesteld
Uitvoeringsprogramma 2016 is
in maart 2016 vastgesteld.

deels

Opstellen
Uitvoeringsprogramma
2016 en jaarrapportage
2014 OFGV

Deels

Opstellen diverse
milieuadviezen

Uitvoeringsprogramma 2016 (in
maart 2016 vastgesteld) en
jaarrapportage 2014 (tegelijk
met het milieujaarverslag in juni
2015 vastgesteld)
Collegevoorstellen en memo’s
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Toelichting behaalde resultaten
Milieuprogramma 2016-2017
Het milieuprogramma 2016-2017 is op 15 december 2015 door het college vastgesteld. Er is
dit keer voor gekozen om een milieuprogramma voor 2 jaar op te stellen. Reden hiervoor is
onder meer gelegen in het feit dat het milieubeleidsplan een geldigheidsduur heeft tot en met
2016. De in dit plan verwoorde ambities en doelstellingen houden wat dit college betreft
echter ook na deze periode stand. Dit in relatie tot het feit dat de huidige collegeperiode tot
begin 2018 loopt heeft erin geresulteerd om voor die periode (ruim 2 jaar) een programma op
te stellen. Na de verkiezingen in 2018 kan het nieuwe college hun ambitie op milieugebied
formuleren en kunnen afspraken worden gemaakt over het al dan niet opstellen van een
nieuw milieubeleidsplan.
Milieujaarverslag 2014
Het milieujaarverslag 2014 is op 30 juni 2015 door het college vastgesteld. Het verslag is aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland verzonden alsmede aan de Inspectie
Leefomgeving en Transport.
Uitvoeringsprogramma 2016 (ihkv Handhavingsbeleid omgevingsrecht)
Op basis van het handhavingsbeleid omgevingsrecht wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma
opgesteld: het Uitvoeringsprogramma 2016 is op 8 maart 2016 vastgesteld.
Uitvoeringsprogramma OFGV en jaarrapportage OFGV
Jaarlijks wordt door de OFGV een uitvoeringsprogramma en een jaarrapportage opgesteld. In
juni 2015 is de rapportage over 2014 van de OFGV tegelijk met het milieujaarverslag 2014
vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma 2016 van de OFGV is op 8 maart 2016 door het college
vastgesteld. Hierin staat opgenomen welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en
welke bedrijven zullen worden bezocht.
Milieuadviezen aan B&W
In 2015 zijn er verschillende adviezen voor het college geschreven. Onderwerpen waarover is
geadviseerd zijn onder andere elektrische oplaadpalen, Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het
Gooi, Nota geluidbeleid en diverse adviezen voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu Gooi en
Vechtstreek. Daarnaast zijn er verschillende overleggen met portefeuillehouders geweest ivm
het te realiseren geluidscherm in de Blaricummermeent.

2.

Vergunningverlening en toezicht

2.1.

Omgevingsvergunningen en meldingen

De gemeente is verplicht om een actueel bedrijvenbestand bij te houden. Alle bedrijven die
vallen onder de werking van de Wet milieubeheer staan in dit bestand geregistreerd en moeten
melding in het kader van het Activiteitenbesluit hebben gedaan dan wel over een
omgevingsvergunning beschikken.
Al enige jaren is het beheersniveau ten aanzien van vergunningverlening en AMvB-meldingen
bereikt. In totaal zijn er in de gemeente ongeveer 150 bedrijven gevestigd waarop de Wet
milieubeheer van toepassing is.
Er is nog maar een beperkt aantal bedrijven die nog vergunningplichtig zijn (o.a. het Tergooi
ziekenhuis en een aantal agrarische bedrijven). Alle andere bedrijven vallen rechtstreeks onder
de werking van het Activiteitenbesluit. De bedrijfsmatigheid is verder stabiel.
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De OFGV voert de milieuvergunningverlening voor de gemeente Blaricum uit. In onderstaande
tabel een kort overzicht van het aantal vergunningen en meldingen in 2015.

Nr.

Thema

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Omgevingsvergunningen
Melding milieuneutrale wijziging
AMvB meldingen
Activiteitenbesluit
Maatwerkvoorschriften

2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.2.

Procedures cie. Bezwaar en
Beroep
Procedures Raad van State

Wettelijke
plicht
ja
ja
ja

Activiteit

Product

Afgeven van vergunning
Afhandeling melding
Afhandeling melding

Geen vergunning
Geen meldingen
5 meldingen

ja
ja

Opnemen
maatwerkvoorschriften
Juridische procedure

Geen maatwerkvoorschriften
opgesteld
Geen procedures

ja

Juridische procedure

Geen procedures

Milieutoezicht en –handhaving/klachten

De OFGV voert voor de gemeente tevens de handhaving op grond van de Wet milieubeheer
uit.
Er is in 2015 een keer bestuursrechtelijk opgetreden (dwangsom). Er zijn geen procedures
geweest met betrekking tot bezwaar en beroep of bij de Raad van State.
In het onderstaande schema is een overzicht gegeven van de handhavingsactiviteiten die in
2015 zijn uitgevoerd (verder wordt verwezen naar de bijgaande jaarrapportage van de OFGV,
hierin staat ook opgenomen bij welke bedrijven de controles zijn uitgevoerd).

Nr.

Thema

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Controles bij inrichtingen
Actualiseren bedrijvenbestand
Procedures cie. Bezwaar en
Beroep
Procedures Raad van State
klachten

2.2.4
2.2.5

Wettelijke
plicht
ja
ja
ja

Activiteit

Product

Uitvoeren controles Wm
Actueel houden bestand
Juridische procedure

16 bezoeken
Actueel bedrijvenbestand
Geen procedure

ja
ja

Juridische procedure
Afhandelen van klachten

Geen procedure
1 klacht behandeld

3

Milieuspecialismen

3.1.

Bodem / grondwater / waterbodem

De handhaving van de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is in
2015 door de OFGV uitgevoerd.

Nr.

Thema

3.1.1

Bodemonderzoeken

Wettelijke
plicht
Ja

3.1.2

Bodeminformatiesysteem

Ja

3.1.3

Gebiedsgericht grondwaterbeheer
het Gooi
Besluit bodemkwaliteit

Nee

3.1.4.

Ja

Activiteit

Product

Toetsing van
bodemonderzoeken bij
aanvragen om bouw-,
milieu en afwijkingen RO.
Beheer en invoer
gegevens, Informatievoorziening aan derden
Deelname aan de
klankbordgroep
Administratief verwerken

14 bodemonderzoeken getoetst

74 verzoeken tot
bodeminformatie
4 vergaderingen
3 meldingen
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melding en controle

Toelichting behaalde resultaten
Bodemonderzoeken
In 2015 zijn er 14 bodemonderzoeken beoordeeld door de OFGV (vaak irt bouwaanvragen).
Bodeminformatiesysteem
In 2015 zijn 74 verzoeken om bodeminformatie van makelaars en bodemadviesbureaus
ontvangen en beantwoord door de OFGV.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi
In juli 2011 is het convenant gebiedsgericht grondwaterbeheer afgesloten. De gemeente
Blaricum heeft eenmalig € 24.000 in het bijbehorende fonds gestort (te betalen in 10 jaarlijkse
termijnen).
In dit convenant hebben deelnemende partijen aanvullende afspraken gemaakt over de aanpak
van de diepe grondwaterverontreinigingen in ’t Gooi en de financiering hiervan. In 2014 is het
Aanvullend Convenant 2013 ondertekend en van kracht geworden. In 2015 is gestart met het
plaatsen van peilbuizen om de diepe grondwaterverontreinigingen te monitoren. Daarnaast
heeft de afkoop van een grote grondwaterverontreiniging in de regio plaatsgevonden dit
heeft een grote impuls aan de cash flow van het project gegeven.
In 2015 regulier deelgenomen aan de ambtelijke projectgroep.
Meldingen Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit kent een systeem waarbij melding gemaakt dient te worden bij alle
toepassingen van grond en baggerspecie. Hierin zijn een aantal uitzonderingen waarbij niet
hoeft te worden gemeld. Er zijn in 2015 3 meldingen binnengekomen.

3.2.

Afvalbeheer

De gemeente heeft wettelijk verplichte taken ten aanzien van de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen. Deze taken zijn:
Een zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval.
Het vastleggen van het afvalbeleid in een afvalstoffenverordening.
De inzameling van het huishoudelijk afval in Blaricum is uitbesteed aan de Grondstoffen en
Afvalstoffen Dienst (GAD). De reguliere werkzaamheden van de GAD bestaan uit het
doelmatig inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval. Daarnaast wordt door de
GAD uitvoering gegeven aan projecten. Zo neemt Blaricum deel aan het project Biomassa
alsmede aan het project Zwerfafval.
Nr.
Thema
3.2.1 Nieuw model
duurzaam
grondstoffenbeheer

Wettelijke plicht
ja

Activiteit
Nieuw inzamelmodel op basis
van uitgevoerde pilots

Product
Uitvoeringsplan huishoudelijk
afval is opgesteld (het nieuwe
inzamelmodel)

3.2.2 Zwerfafval

Nee

Activiteiten beperken
zwerfafval

In gebruikname
zwerfafvalaanhanger

In het kader van duurzaam grondstoffenbeheer is in oktober 2012 de opdracht aan de GAD
verstrekt om een structuur te ontwikkelen om het hergebruik van huishoudelijk afval te
verhogen tot 70% en op de lange termijn zelfs naar (bijna) 100%. Deze doelstelling kan met
de huidige methoden van inzameling niet worden gehaald. Daarom zal een andere
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inzamelmethode moeten worden ontwikkeld, waarbij grondstoffen- en ketenbenadering
centraal staan. In de periode 2013 en 2014 zijn door GAD pilots uitgevoerd. Op basis van
deze pilots is in 2015 is het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval voor de regio Gooi en
Vechtstreek (2015-2020) opgesteld. Naast een toekomstvisie vertaald in ambities bevat het
plan concrete maatregelen waarmee de geformuleerde doelstellingen gerealiseerd kunnen
worden. Op hoofdlijnen komt het er op neer dat er in gebieden waar ruimte is voor een extra
container (4e container), de extra container wordt geplaatst voor de afvalstroom Plastic,
Metaalverpakkingen en Drankenkartons (PMD). In de gebieden waar geen ruimte
beschikbaar is voor een 4e container, worden ondergrondse inzamelcontainers geplaatst
voor de inzameling van restafval. De uitrol van dit systeem vindt plaats in de periode 2017 tot
en met 2020.
Resultaten worden door de GAD terug gekoppeld via het regionale portefeuillehouderoverleg
milieu en in het jaarverslag van de GAD.
In het kader van de extra aanpak van zwerfafval, waarvoor een vergoeding door de gemeente
wordt ontvangen, is in BEL verband een aanhanger aangeschaft die kan worden uitgeleend aan
inwoners. Hierin zitten noodzakelijke materialen om zwerfafval in de wijk/buurt op te ruimen. In
2015 is deze daadwerkelijk operationeel worden.

3.3.

Klimaat en Duurzaamheid

Nr.

Thema

Activiteit

Product

Klimaat en duurzaamheid

Wettelijke
plicht
nee

3.3.1

Uitvoeren
activiteiten/projecten
milieubeleidsplan

O.a. compenseren CO2-uitstoot,
beleidsregel openbare
elektrische oplaadpalen

3.3.2

Regionaal overleg G&V

nee

Bijwonen overleg

O.a. organiseren regionale
duurzame huizenroute

Toelichting behaalde resultaten
Klimaat en duurzaamheid
In 2015 is de beleidsregel met betrekking tot elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte
opgesteld. Deze is in mei 2015 door het college vastgesteld.
In samenwerking met de gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek is in 2012 een project
opgestart voor energiebesparende maatregelen aan bestaande woningen in particulier bezit.
Voor de uitvoering van dit project heeft de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar
gesteld. Tevens is in 2014 voor dit project een subsidie van de VNG verkregen.
Het doel van dit project is om in drie jaar tijd 2500 tot 4000 woningen in de regio
energiezuiniger te maken. Om dit doel te bereiken is in september 2015 een wijkavond over
energiebesparing in de Bijvanck geweest. Tevens is er een nieuw digitaal energieloket
ontwikkeld.
In 2015 is binnen de regio Gooi en Vechtstreek met elkaar afgesproken om een regionaal
samenwerkingsprogramma op te zetten o.a. op het gebied van duurzaamheid: de Regionale
SamenwerkingsAgenda (RSA). In dat kader is de ambitie uitgesproken om in 2030
energieneutraal te zijn. Onder andere te bereiken door het terugdringen op verbruik en het
opwekken van duurzame energie. Dit wordt vanaf 2016 nader uitgewerkt in projecten die
worden opgenomen in een duurzaamheidsprogramma.
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3.4

Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van risico’s die ontstaan voor de omgeving
bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water, spoor en
door buisleidingen.
De OFGV voert deze werkzaamheden voor de gemeente uit. De nadruk ligt op inventarisatie
van groepsrisico’s.

Nr.

Thema

3.4.1

Risicokaart Noord-Holland

Wettelijke
plicht
ja

Activiteit

Product

Beheren informatie
Blaricum op risicokaart
Noord-Holland

Actuele risicokaart voor Blaricum

Toelichting behaalde resultaten
Risicokaart Noord Holland (RRGS)
Sinds de inwerkingtreding van het Besluit registratieplicht risicosituaties gevaarlijke stoffen zijn
provincies verplicht om risicokaarten te maken en te beheren. Deze kaarten zijn bedoeld om de
bevolking te informeren over de externe risico’s in hun omgeving. De gegevens voor deze
kaarten worden verkregen van gemeenten, provincies en waterschappen. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken is eindverantwoordelijk voor de risicokaart.
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanmelden en beheren van registratieplichtige
bedrijven in de gemeente Blaricum. In totaal is er 1 bedrijf registratieplichtig (Tergooi ziekenhuis
vanwege de aanwezigheid van een tank met zuurstof). Afgezien van enkele groepsrisico´s
(vooral in horecagelegenheden en een vuurwerkopslag) zijn er geen relevante
(bedrijfsgebonden) risico´s in de gemeente Blaricum. In 2015 hebben zich geen wijzigingen
voorgedaan.
3.5.

Natuur en Milieu Educatie

Tijdens de "Nacht van de Nacht" op 24 oktober 2015 zijn er bij het Spookbos voor de BEL
inwoners diverse activiteiten georganiseerd zoals lezingen over licht en nachtdieren en
(duurzame) activiteiten voor kinderen. In aanloop naar de Nacht van de Nacht zijn er in groep 7
van de basisscholen duurzame energielessen gegeven.
In 2015 is er door de gemeente subsidie aan het NME-centrum Het Spookbos verstrekt.
Nr.

Thema

3.5.1

NME centrum Spookbos

Wettelijke
plicht
nee

Activiteit

Product

Verstrekken subsidie

Subsidie is aan Spookbos
verstrekt.
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3.6.

Geluid

De reguliere werkzaamheden op geluidgebied zijn het uitvoeren van metingen en het verlenen
van ontheffingen. Geluidmetingen worden door de OFGV uitgevoerd.
Nr.

Thema

Wettelijke
plicht
Ja
nee

3.6.1
3.6.2

Geluidmetingen
Evaluatie Nota geluidbeleid en
actualiseren Nota

3.6.3

Geluidoverlast A27

nee

3.6.4

Geluidscherm/hogere
grenswaarden Blaricummermeent

ja

Activiteit

Product

Uitvoering metingen
Evalueren van de
geluidnota/actualiseren
Nota geluidbeleid
Overleg RWS/onderzoek
middelen financiering
Opstellen hogere
grenswaardenbesluit

Geen meting verricht
De evaluatie heeft in 2015 en
gestart is met het actualiseren
van de Nota geluidbeleid
Het onderzoek is begin 2015
afgerond.
Besluit hogere grenswaarden

Toelichting behaalde resultaten
Geluidmetingen
In 2015 zijn er geen geluidmetingen verricht.
Evaluatie Nota Geluidbeleid
De Nota Geluidbeleid is geldig tot en met 2015. Eind 2015 heeft de evaluatie van de nota
plaatsgevonden. Verlenging van de geldigheidsduur heeft in december 2015 plaatsgevonden
en aansluitend is de nota geactualiseerd. In 2016 zal de geactualiseerde Nota Geluidbeleid
worden vastgesteld
Geluidoverlast A27
Eind 2012 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de 3 BEL-gemeenten en
Rijkswaterstaat over de (on)mogelijkheden om de geluidoverlast ten gevolge van de A27 te
beperken (m.n. door het toepassen van dubbellaags ZOAB). Het toepassen van dubbellaags
ZOAB in relatie tot de benodigde geluidwerende voorzieningen bij de Zuidpolder en
Blaricummermeent is in 2013 en 2014 (in samenspraak met Rijkswaterstaat en de provincie)
verder onderzocht. Het is gebleken dat de (afkoop)kosten voor aanleg en onderhoud hoog zijn
in relatie tot de geluidreductie. De financiële middelen zijn hiervoor bij de 3 BEL-gemeenten niet
beschikbaar. Definitieve besluitvorming door het college omtrent het afronden van het
onderzoek heeft op 14 april 2015 plaatsgevonden.
Hogere grenswaarden Blaricummermeent
In de Blaricummermeent wordt ten behoeve van woningbouw een geluidscherm gerealiseerd.
Ondanks dit scherm is er sprake van een geluidbelasting die de voorkeursgrenswaarde
overschrijdt. In het kader van het bestemmingsplan dat de realisatie van het bestemmingsplan
mogelijk maakt is de procedure voor hogere grenswaarden gestart. Het definitieve besluit
hogere waarden is op 8 december 2015 door het college vastgesteld.

3.7

Luchtkwaliteit

In 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden.
In 2013 is de looptijd van het NSL reeds verlengd tot 1 januari 2017.
Voor dit programma hebben alle overheden alle grote ruimtelijke ontwikkelingen
geïnventariseerd en hebben ze alle uitvoerbare en kosteneffectieve maatregelen in kaart
gebracht om de luchtkwaliteit te verbeteren. De provincie Noord-Holland heeft Blaricum
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ingedeeld als deelnemer aan het samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit Noordvleugel.
Aanleiding is de bouw van de Blaricummermeent. Het betreft een “in betekende mate” project:
dit betekent dat in den lande de toename van de luchtverontreiniging gecompenseerd dient te
worden. Dit is in het NSL geregeld.
De jaarlijkse rapportageverplichting (rapportage luchtkwaliteit) van de gemeente is met de
nieuwe regelgeving overgenomen door het Rijk. De normen worden niet overschreden. Jaarlijks
worden de inputgegevens voor de rekenprogramma’s van het NSL door de gemeente
gecontroleerd.

Nr.

Thema

3.7.1

Samenwerkingsprogram
ma Noordvleugel

3.8

Wettelijke
plicht
nee

Activiteit

Product

Deelname aan project

Jaarlijkse controle van gegevens in
NSL

Water

De gemeenteraad Blaricum heeft in januari 2013 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor
de planperiode 2012-2017 vastgesteld. Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de
invulling geeft van de gemeentelijke water(zorg)taken in de betreffende planperiode. De
jaarlijkse uitwerking van het GRP vindt plaats via een gedetailleerd Uitvoeringsprogramma GRP
met concrete operationele maatregelen en planactiviteiten.
Nr.

Thema

Activiteit

Product

GRP

Wettelijke
plicht
ja

3.8.1

Opstellen
uitvoeringsprogramma
2016

Op 15 december 2015 is het
uitvoeringsprogramma 2016
vastgesteld

3.8.2

Afkoppelopgave

nee

3.8.3

Coöperatie Randmeren

nee

Afkoppelen verhard
oppervlak (16,5 ha)
Uitvoering convenant

Medio 2015 is 12,9 ha
afgekoppeld
Deelname en uitvoering

Toelichting behaalde resultaten
Uitvoeringsprogramma GRP
Op 15 december 2015 is het Uitvoeringsprogramma 2016 vastgesteld. In dit
uitvoeringsprogramma is tevens opgenomen welke activiteiten specifiek in 2015 zijn uitgevoerd.
Naast het onderzoek naar de afkoppelmogelijkheden en het opstellen van een uitvoeringsplan
stond het uitvoeringsjaar 2015 vooral in het teken van de uitvoering van het integraal
strategieplan voor rioolvervangingen, wegreconstructies en afkoppelen.
Het betreft de reconstructies Schapendrift en Anton Mauvelaan (nagenoeg gereed) en het
afronden van de werkzaamheden in het kader van de reconstructie Eemnesserweg
Daarnaast is gewerkt aan het omzetten van rioolbeheergegevens in het nieuwe
beheersysteem. In het kader van de regionale samenwerking is deelgenomen aan het
ambtelijke platform ISARIZ.
Afkoppelopgave Blaricum
Volgens het convenant met AGV uit 2011 is de ambitie om in Blaricum-dorp 16,5 ha verhard
oppervlak af te koppelen. Medio 2015 heeft de gemeente 12,9 ha verhard oppervlak
afgekoppeld. Hiermee resteert de opgave om in de periode 2015-2017 nog 3,6 ha af te
koppelen. Er is in 2015 onderzoek gedaan naar welke verharde oppervlakken nog in
aanmerking komen om af te koppelen: dit heeft geresulteerd in het Uitvoeringsplan afkoppelen,
dit zal begin 2016 worden vastgesteld.
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Beheerplan riolering
In oktober 2014 heeft het college van B&W het Beheerplan riolering 2015-2017 vastgesteld. Dit
plan geeft aan wat de gemeente ten aanzien van haar watertaken beheert, wat de
onderhoudstoestand van de riolering is en wat de beheerkosten en de investeringen zijn op de
korte en middellange termijn.
Zwemwater
De verbetering van de waterkwaliteit zet door. Dit uit zich in een verdere afname van de
blauwalgoverlast. Maar door het heldere water neemt de plantengroei sterk toe. Dit uit zich in
afname van de bevaarbaarheid. Bijzondere aandacht was er voor de vaargeul t.b.v. de
Reddingsbrigade, deze is in 2015 weer gemaaid.
Coöperatie Gastvrije Randmeren
Naast het inmiddels reguliere maaien van zwem- en zeilgebieden zijn er in 2015 inspanningen
verricht om de reconstructie van de Dode Hond van de grond te krijgen. Helaas werd een
essentiële subsidie van de provincie Noord-Holland niet toegekend. Hierdoor moet het
oorspronkelijke plan worden aangepast.
Daarnaast richt de Coöperatie zich op ontwikkeling van de recreatieve sector in het gebied.

4.

Overige milieutaken

Naast de bovengenoemde veelal wettelijke taken zijn de milieumedewerkers betrokken bij een
aantal projecten. In het onderstaande schema wordt hiervan een overzicht gegeven.
Nr.
4.1

Thema

Wettelijke
plicht
(Herziening)bestemmings ja
-plannen /projectbesluiten

Activiteit

Product

Aanleveren gegevens en
Adviezen RO

Input /check milieuparagrafen

Toelichting behaalde resultaten
(Herziening) bestemmingsplannen/projectbesluiten
In het kader van de herzieningen van bestemmingsplannen vindt er overleg plaats met de
medewerkers RO over milieugerelateerde zaken die spelen bij bestemmingsplan(wijzigingen).
In 2015 betrof het o.a. advisering bij het gronddepot, bij Nederheem, bestemmingsplan
geluidscherm Blaricummermeent en seniorenwoningen aan de Stroomzijde.
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