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Inleiding
De geplande startdatum van het nieuwe provinciaal milieubeleidsplan (PMP) was oorspronkelijk 1
januari 2004. In de tweede helft van 2003 is een aangepaste planning gemaakt met een verwachte
ingangsdatum van 1 juli 2004. Daarom is op 8 december door de staten besloten € 750.000,  zijnde de
helft van de beschikbare middelen voor uitvoering van het PMP in 2004, beschikbaar te stellen ter
overbrugging van deze PMP-loze periode. Inmiddels is gebleken dat de inwerkingtreding van het
nieuw PMP niet eerder dan 1 januari 2005 kan plaatsvinden. Derhalve moet ook over de
uitvoeringsmiddelen voor de tweede helft van 2004 nog een besluit worden genomen. Om de lopende
zaken waarvoor al bestuurlijke afspraken of wettelijke verplichtingen gelden ook in de tweede helft
van het jaar 2004 te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om ook de resterende € 750.000,= in de
begroting van de dienst Water en Milieu op te nemen. In de voorjaarsnota is hier al op gewezen.
Derhalve wordt voorgesteld om de Staten formeel toestemming te vragen dit tweede deel van de PMP-
middelen aan te spreken voor de uitvoering van milieubeleid in 2004.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 18 mei 2004, dienst/sector WEM/MDI, nummer
2004WEM002010i;

Besluiten: Provinciale Staten besluit, vooruitlopend op de vaststelling van het PMP door de Staten in
december a.s. en in aansluiting op het PS besluit van 8 december 2003 de resterende € 750.000,= van
de beschikbare middelen uit het coalitieakkoord aan te wenden voor de uitvoering van milieubeleid in
de tweede helft van 2004.

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Met de voorgestelde maatregel komen voor de ook voor de tweede helft van 2004 middelen vrij voor
de voortzetting van lopende projecten totdat nieuw beleid is vastgesteld. Daarmee kan het beleid waar
de Staten hun goedkeuring aan hebben gegeven, worden gecontinueerd. Bovendien kunnen afspraken
worden nagekomen die met partners zijn gemaakt over uitvoering van bestaand beleid (zie bijlage
voor detaillering). Met de gevraagde middelen wordt een overgangsperiode overbrugd tussen het oude
en nieuwe PMP zonder dat beleidsactiviteiten onnodig moeten worden onderbroken. Met de middelen
zullen geen nieuwe activiteiten worden verricht, waarvoor nog geen toestemming van de staten is
verkregen.

Argumenten
Continuïteit in beleid is gewaarborgd totdat het nieuwe PMP is vastgesteld.
Met lopende projecten wordt uitvoering gegeven aan bestaand beleid volgens het bestaande PMP.
Met de voorgestelde financiering kunnen de prestaties worden voortgezet totdat een nieuwe
beleidsafweging heeft plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn: energiebeleid, controle
grondstromen, milieupreventie. Activiteiten die betrekking hebben op nieuw beleid worden pas na
vaststelling van het nieuwe PMP daadwerkelijk uitgevoerd.

Meerjarige bestuurlijke afspraken moeten worden nagekomen.
Voor de uitvoering van milieutaken is samenwerking met partijen in het werkveld onontbeerlijk. Deze
samenwerking wordt veelal in (financiële) meerjarenafspraken verankerd. Voorbeelden hiervan zijn
afspraken over de financiering betreffende duurzaam bouwen, Vernieuwing Gelderse Vallei en de
samenwerkingsovereenkomst handhaving (SOK) en biologische landbouw. De provincie kan
dergelijke financiële afspraken niet eenzijdig opzeggen.

Voldoen aan (wettelijke) verplichtingen
Een aantal activiteiten is onontkoombaar vanwege onze wettelijke taken. Veelal is de omvang van
deze werkzaamheden  vraaggestuurd (afhankelijk van het aantal aanvragen en initiatieven).
Voorbeelden hiervan zijn: Milieu effectrapportages, advertentiekosten voor vergunningverlening en de
aanpassingen aan de Provinciale Milieuverordening. Deze uitgaven zijn de laatste jaren gegroeid en
zullen met de financiering van het nieuwe PMP van structurele dekking worden voorzien

Financiën
Zie inleiding en bijlage 1.

Realisatie
Kort na vaststelling van dit voorstel zal de aanwending van de budgetten van PMP via een voorstel tot
begrotingswijziging worden gerealiseerd.
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Communicatie
Geen actie noodzakelijk.

Bijlagen
Overzicht besteding € 1,5 miljoen voor uitvoering PMP 2004.

Gedeputeerde staten,

Voorzitter, Mr B. Staal

Secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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Bijlage 1

Besteding van € 1,5 miljoen uit coalitieakkoord t.b.v. Provinciaal Milieu beleidsPlan

Thema/doelgroep prestatie middelen
Algemeen Europa   40.000

Monitoring van beleid   87.000
Juridische ondersteuning/aanpassing PMV   90.000

Verg. en handhaving Intensivering controle grondstromen 105.000
Advertentiekosten milieuvergunningen 150.000
Samenwerkingsovereenkomst handhaving   91.000

Duurzaam ondernemen Milieupreventie 420.000
Bouwen en Wonen Duurzaam bouwen   90.000
Voorraadbeheer Sorteeranalyse met AVU   68.000

Energie 157.000
Landbouw Reconstructie(Gelderse Vallei)   63.750

Biologische landbouw   72.500
Gebiedsgerichte aanpakMilieu Effect Rapportages   60.000

Totaal       1.494.250 afgerond € 1,5 miljoen

Van deze € 1,5 miljoen is reeds € 750.000 beschikbaar gesteld bij besluit d.d. 8 december 2003


