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Bijlage Projectbeschrijvingen Herbestedingsvoorstel Reserve Milieubeleidsplan

1. Continuering convenant stichting Lami: € 232.000
In 2003 is in overleg met diverse partijen afgsproken om,  ten behoeve van LaMi, gebruik te maken van de
eenmalige mogelijkheid  PMP-budget te besparen door meer gebruik te maken van subsidiemogelijkheden
(POP, SGM en POR). Hierbij is de afspraak gemaakt met LaMI dat een deel van dit overblijvend PMP budget
ingezet kan worden om  het jaar 2004 te overbruggen. Dat is nodig  vanwege het wegvallen van de financiering
in 2004 t.b.v. LaMi. en de overgang naar het nieuwe PMP (waarin wordt voorgesteld om met de fianciering van
LaMi projecten door te gaan). Het betreft een bedrag van 232.000 euro, waarvan 150.000 ingezet wordt voor
projecten landbouw milieu en 82.000 euro voor de basisfinanciering van LaMi.

2. Uitvoeren bouw grondstoffen plan: € 62.000
Voor de uitvoering van het bouwgrondstoffenplan is door een herbestedingsvoorstel voor het nog lopende PMP
voor 2003 € 155.000 beschikbaar gesteld. Dit geld is rond de zomer 2003 beschikbaar gekomen en kon toen niet
meer volledig worden weggezet. Het resterende budget bedraagt € 62.000. Voorgesteld wordt om dit resterende
budget uit de reserves van het nog lopende PMP voor 2004 opnieuw beschikbaar te stellen. In het nieuwe PMP
zijn hiervoor ook middelen gereserveerd.

3. Geluidzone beheer: € 25.000
Het up to date houden van een dertien gezoneerde bedrijfsterreinen heeft, als gevolg van onderbezetting bij
provincie en gemeenten, een achterstand opgelopen. Deze achterstand moet worden ingehaald om op een
adequate wijze de vergunningvoorschriften van bedrijven te kunnen opstellen en handhaven. In samenwerking
met de betreffende gemeenten moet dit probleem op korte termijn worden aangepakt – de gevraagde middelen
zijn de daarvoor benodigde extra incidentele uitgaven. Zonebeheer industrielawaai is een wettelijke taak (PMP
project 7.7).

4. Leren voor Duurzaamheid € 14.500
Het programma leren voor duurzaamheid heeft als doel om in de maatschappij effectieve leerprocessen op gang
te brengen, gericht op een meer duurzame afweging. Zodoende een bijdrage te leveren aan een duurzame
kwaliteit van de leefomgeving voor alle burgers en een leefbaar land voor toekomstige generaties. Binnen de
huidige begroting is hiervoor € 28.000 opgenomen. Om aanspraak te kunnen maken op de volledige
Rijksbijdrage van € 128.000 is een extra bedrag nodig aan provinciale cofinanciering ad € 14.500.

5. Stimulering actief bodembeheer € 73.500
Vanuit het PMP project 8.1 Stimulering Actief Bodembeheer is eind vorig jaar de gemeenten aangegeven dat het
project zal zijn afgesloten per 1 november 2003. Alsnog zijn toen eind van het jaar diverse aanvragen voor
financiële ondersteuning door kleinere gemeenten binnengekomen. Hiervan heeft de provincie in totaal €
43.850,- gehonoreerd vanwege aangegane PMP-verplichtingen, maar de belangstelling voor het PMP project
bleek uiteindelijk groter dan van te voren ingeschat.
Daarnaast lopen voor de ondersteuning van Actief Bodembeheer ook nog gesprekken over Actief Bodembeheer
met Amersfoort over de periode dat zij nog geen bevoegde instantie waren. Hiervan voldoet € 87.500,- aan de
gestelde criteria. De provincie heeft eerder aangegeven maximaal € 30.000 bij te dragen. Deze gesprekken
dienen nog te worden afgerond, en de verplichting te worden vastgelegd.

Aangezien alle overige verplichtingen (van voor najaar 2003) vanuit het PMP aan de gemeenten zijn betaald,
staat nog een verplicht bedrag open van in totaal € 73.500,- voor dit afgeronde PMP project. Om het proces niet
te frustreren is besloten om deze kosten uit het Wbb-budget voor te financieren. Derhalve vragen wij om een
bijdrage uit de resterende PMP-middelen ter hoogte van dit bedrag.

6. Gebiedsgericht werken: € 140.000
Met gemeenten in de provincie worden al twee jaar voorbereidingen getroffen voor de gebiedsgerichte aanpak in
het kader van de RAAM's. Er zijn regionale programma's van milieuprojecten opgesteld, welke voldoen aan de
doelstelling die de provincie in het milieubeleid met gebiedsgericht werken heeft: samenwerking tussen
gemeente in de aanpak van bovenlokale milieuproblemen. Teneinde het draagvlak voor deze aanpak te
behouden, worden in 2004 op experimentele schaal al kleine regionale milieuprojecten gestart. Deze projecten
passen beleidsinhoudelijk in het vigerende PMP en vormen een opmaat voor een grootschaliger start met
RAAM's vanaf 2005 (zoals in het nieuwe PMP beschreven). Deze aanloop is noodzakelijk om te voorkomen dat
het aanvankelijke enthousiasme dat voor de gebiedsgerichte aanpak bij bij gemeenten bestond, afneemt omdat de
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vaststelling van nieuw beleid (PMP) vertraging heeft opgelopen. Voor de coördinatie en de uitvoering van de
projecten is een bedrag nodig van € 140.000.

7. Monitoring meetnet vermesting € 37.000
Een groot deel van de monitoring van het milieubeleid van de provincie werd tot nu toe betaald uit het huidige
PMP budget. In 2003 was er geld geraamd voor de meetronde vermesting, die eens per twee jaar plaats vindt. De
meetronde heeft toen niet plaats gevonden en is verschoven naar 2004. Het geld dat toen gereserveerd was, is
teruggevloeid in het reservefonds PMP en het voorstel is om dat nu te onttrekken. Het is van belang om dit jaar
de meetronde te doen, zodat we bij het begin van het nieuwe PMP een goede nul-meting hebben. Het gaat hierbij
om meting van nutrienten in het freatisch en diepere grondwater.


