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Bijlage(n): -

6DPHQYDWWLQJ�LQFOXVLHI�FRPPXQLFDWLH
Bij de start van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998 – 2002  is ook de financiering geregeld. Daartoe is een
vast budget per jaar voor PMP bestemd, met de mogelijkheid om jaarlijkse schommelingen in de kosten via een
egalisatiefonds te laten lopen. Hierdoor blijven de middelen bestemd voor PMP daarvoor ook werkelijk
beschikbaar. Dit egalisatiefonds is de reserve PMP, deze reserve bedraagt per 2002 834.000. De looptijd van
het PMP is later verlengd tot en met 2003.
In de voortgang van het PMP zijn een aantal financiële knelpunten aan de orde gekomen die van belang zijn voor
het slagen van de uitvoering van het lopende PMP. Voorgesteld wordt deze financiële knelpunten op te lossen
door middelen voor 2003 ter beschikking te stellen uit de reserve PMP.
Het gaat om de volgende projecten:

- Invoering milieuzorgsysteem provinciale organisatie 75.000
- Milieuzorgassistenten 35.000
- Organisatiemodel zonebeheer industrielawaai 20.000
- Bouwgrondstoffenplan 155.000
- Ontwikkeling en invulling Regionale Activiteiten Agenda’s Milieu 30.000
- Professionalisering en nieuwe activiteiten stichting LaMi 120.000

________
Totaal 435.000
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%HVOXLW

%HVOXLW�YDQ����IHEUXDUL�WRW�RQWWUHNNLQJ�YDQ�JHOGPLGGHOHQ�DDQ�GH�UHVHUYH�303��3URYLQFLDDO
0LOLHXEHOHLGVSODQ�
Provinciale staten van Utrecht;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 7 januari 2003, dienst/sector WEM,
nummer 2003WEM000011ii;

Overwegende dat in het kader van de uitvoering PMP 1998 – 2002 (verlengd tot 2004) geldmiddelen
nodig zijn om een aantal  knelpunten op te lossen,

Besluiten:

� ARTIKEL 1

Een  bedrag van 435.000 te onttrekken aan de reserve PMP. Dit bedrag dient ter financiering van
kosten van:

- Invoering milieuzorgsysteem provinciale organisatie 75.000
- Milieuzorgassistenten 35.000
- Organisatiemodel zonebeheer industrielawaai 20.000
- Bouwgrondstoffenplan 155.000
- Ontwikkeling en invulling Regionale Activiteiten Agenda’s Milieu 30.000
- Professionalisering en nieuwe activiteiten stichting LaMi 120.000

voorzitter,

griffier,
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7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

Voorstel herbesteding reserve PMP 2003

Inleiding
Bij de start van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998 – 2002  is ook de financiering geregeld. Daartoe is een
vast budget per jaar bestemd voor PMP met de mogelijkheid om jaarlijkse schommelingen in de kosten via een
egalisatiefonds te laten lopen. Hierdoor blijven de middelen voor PMP daarvoor ook beschikbaar. Dit
egalisatiefonds is de reserve PMP, deze reserve bedraagt per 2002  834.000. De looptijd van het PMP is later
verlengd tot en met 2003.
In de voortgang van het PMP zijn een aantal financiële knelpunten aan de orde gekomen, die van belang zijn
voor het slagen van de uitvoering van het lopende PMP. Voorgesteld wordt deze financiële knelpunten op te
lossen door middelen voor 2003 ter beschikking te stellen uit de reserve PMP.
Hieronder treft u de herbestedingsvoorstellen aan.

Beslispunten
Voorgesteld wordt voor de volgende projecten middelen voor 2003 ter beschikking te stellen uit de reserve PMP:

- Invoering milieuzorgsysteem provinciale organisatie 75.000
- Milieuzorgassistenten 35.000
- Organisatiemodel zonebeheer industrielawaai 20.000
- Bouwgrondstoffenplan 155.000
- Ontwikkeling en invulling Regionale Activiteiten Agenda’s Milieu 30.000
- Professionalisering en nieuwe activiteiten stichting LaMi 120.000

________
Totaal 435.000

De reserve PMP bedraagt op dit moment 834.000

Herbestedingsvoorstel, toelichting

- 2.2 ,QYRHULQJ�PLOLHX]RUJV\VWHHP�SURYLQFLDOH�RUJDQLVDWLH
Deze actie is van belang voor de geloofwaardigheid van de provincie. Begin 2003 zal een plan van aanpak
gereed zijn. Draagvlak binnen de hele organisatie is noodzakelijk. Voor het verkrijgen van een certificering
EMAS of ISO 14001 is gedurende twee jaar een budget van  75.000 benodigd. Voor 2003 wordt derhalve

75.000 gevraagd, te financieren uit de reserve PMP.
Voorbeeldgedrag van de provincie is hierbij een belangrijk argument.

- 2.3c 0LOLHX]RUJDVVLVWHQWHQ
Milieuzorg Utrecht biedt als uitvoerende instantie ondernemers in twaalf gemeenten een gratis quickscan en
een advies voor verbetering aan. Van alle ondernemers blijkt de helft alle of de meeste voorgestelde
maatregelen te treffen. De doelstellingen voor 2001 zijn ruimschoots gehaald (vermindering CO2 en aantal
te bezoeken bedrijven). Het project is in 2001 overgegaan naar de Stichting Collusie. Om dit succesvolle
project ook in andere gemeenten te kunnen uitvoeren heeft Milieuzorg Utrecht recent een verzoek gedaan
voor financiële bijdrage in 2003 en 2004. Voor 2003 wordt een bijdrage van 35.000 gevraagd, te
financieren uit het huidige PMP. De bijdrage voor 2004 van 35000  zal in de begroting 2004 van WEM
worden opgenomen. Om het succes van dit project te continueren is het van belang dat de provincie dit
verzoek honoreert.

- 7.7�2UJDQLVDWLHPRGHO�]RQHEHKHHU�LQGXVWULHODZDDL
Doel is het maken van afspraken met gemeenten over zonebeheer. De oorspronkelijke planning ging uit van
ondertekening van overeenkomsten vanaf mei 2000. I.v.m. een andere prioriteitstelling van de sectie geluid
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(opstellen geluidnota PMP en extra aandacht voor Schiphol) kon onvoldoende aandacht gegeven worden
aan dit project. Toch is er steeds grotere behoefte om het zonebeheer goed te regelen, om te voorkomen dat
er in de toekomst nieuwe knelpunten ontstaan. Er is in 2003 20.000 extra nodig voor inhuur van een
externe consultant om binnen 3 maanden de eerste 5 overeenkomsten met gemeenten besluitklaar te maken.

- %RXZJURQGVWRIIHQSODQ
In november 2001 is het Bouwgrondstoffenplan vastgesteld. Het opstellen van dit plan was opgenomen als
project in het PMP en werd daaruit ook gefinancierd.
Voor de implementatie van het plan was extra budget gevraagd. Door GS is besloten dat de implementatie
gefinancierd zou worden uit het financieel overschot van 2001. Het project is daarom toentertijd beëindigd
als PMP project. Omdat over 2001 echter geen overschot is opgetreden, kan de implementatie niet
gerealiseerd worden. Daarom wordt voorgesteld om de uitvoering van het bouwgrondstoffenplan aan te
merken als een hernieuwd PMP-project in het nog lopende PMP en om de financiering uit de PMP-reserve
te laten plaatsvinden (Aansluitend op PMP 4.6 Toepassing secundaire grondstoffen en zoneringsbeleid langs
provinciale wegen).
Dit voorstel betreft  2003. Voor activiteiten die vanaf 2004 opgepakt gaan worden, zal geld gevraagd
worden via het nieuwe PMP 2004 – 2008.
Voor 2003 is in totaal 155.000 benodigd.

- 2QWZLNNHOLQJ�HQ�LQYXOOLQJ�5HJLRQDOH�$FWLYLWHLWHQ�$JHQGD¶V�0LOLHX��5$$0�
In het kader van de voorbereiding van het nieuwe PMP wordt met gemeenten overlegd over nieuwe vormen
van samenwerking op regionaal niveau. De bedoeling is een activiteitenprogramma  te ontwikkelen met
concrete activiteiten en projecten voor de komende vier jaar. Hiervoor is 30.000 benodigd. Dit was niet
voorzien in het plan van aanpak en de begroting die voor het opstellen van het nieuwe PMP gemaakt is.

- ����/DQGERXZ�HQ�0LOLHX��/D0L�
Ter dekking van activiteiten gericht op professionalisering van de stichting LaMi en nieuwe activiteiten op
het gebied van de verbreding van de landbouw wordt voorgesteld in 2003  120.000  uit de reserve PMP ter
beschikking te stellen. Het betreft een eenmalige kwaliteitsimpuls. De opdracht hiervoor wordt vastgelegd in
de kaderbrief 2003 aan de stichting LaMi en door LaMi vertaald naar een jaarprogramma dat door GS wordt
vastgesteld.
Het gaat om de volgende activiteiten:� de een-loket-functie van LaMi.

De taak van frontoffice op het gebied van stimulering van de duurzame landbouw: het informeren van
agrariërs over de mogelijkheden en waar nodig doorverwijzen naar de juiste instantie.� verbredingsactiviteiten van LaMi.
Stimuleringsprojecten in het kader van aanpak biologische landbouw, stimulering plattelandstoeristisch
ondernemerschap, zorgboerderijen in Utrecht, het platform Agrarisch Natuurbeheer en ontwikkeling
van streekproducten in het Groene Hart en de Gelderse Vallei.� het versterken van de uitvoeringsorganisatie
Om de taken van LaMi goed te kunnen uitvoeren is verdere professionalisering van de
uitvoeringsorganisatie van belang. Een eenmalige kwaliteitsimpuls wordt voorgesteld.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma
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