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Inleiding
Van 7 juni tot 14 augustus 2004 heeft het door GS vastgestelde ontwerp-milieubeleidsplan (PMP) ter
inzage gelegen. Gedurende die periode kon een ieder bedenkingen bij GS indienen. Er zijn in deze
periode twee inloop- en inspraakavonden gehouden voor het ontwerp-PMP (22 en 28 juni). Er zijn 35
schriftelijke reacties binnengekomen, te verdelen in 323 bedenkingen op het ontwerp PMP. Naar
aanleiding van de ingekomen bedenkingen zijn een Nota van beantwoording en een Nota van
wijziging PMP 2004-2008 opgesteld. Beide documenten zijn in de commissievergadering Water en
Milieu van 15 november besproken. Bijgevoegd treft u de Nota van beantwoording aan (bijlage 3) en
het concept PMP (bijlage 1), waarin de wijzigingen die zijn voorgesteld in de Nota van wijziging zijn
verwerkt. Naast ingediende bedenkingen hebben heroverwegingen van de portefeuillehouder en
externe ontwikkelingen aanleiding gegeven om de plantekst te wijzigen. Een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen treft u als bijlage 4 aan.
Ook uw besluit van 4 oktober jl. inzake bezuinigingen in het kader van de takendiscussie Kwatta 2
heeft consequenties voor de ontwerp plantekst. In bijlage 2 wordt hier nader op ingegaan.

Afstemming met andere strategische plannen en de vaststelling ervan
In december 2004 stelt u een viertal strategische plannen vast: bijgevoegd PMP, het Streekplan
Utrecht 2005- 2015, het  Derde Waterhuishoudingsplan 2005- 2010(WHP) en het Reconstructieplan
Gelderse Vallei/Utrecht oost. In 2003 hebt u reeds vastgesteld het Strategisch Mobiliteitsplan
Provincie Utrecht (SMPU).
In uw vergadering van 7 september 2004 bent u geïnformeerd over de wijze waarop is gezorgd voor
een goede inhoudelijke afstemming van deze vier plannen (PS 2004WEM06).
Niet uit te sluiten valt dat u bij de vaststelling van één of meer van deze plannen wijzigingen
aanvaardt, die qua het te voeren beleid, gevolgen hebben voor een of meer van de andere strategische
plannen. Om ervoor te zorgen dat deze gevolgen worden doorgevoerd in uw vaststellingsbesluit, is het
noodzakelijk dat de feitelijke en formele vaststelling van de vier plannen pas plaats vindt, nadat alle
vier de plannen door uw staten zijn behandeld. Concreet betekent dit dat u elk plan behandelt en aan
het einde van de behandeling constateert dat het kan worden vastgesteld (met inachtneming van
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eventuele moties en amendementen) onder het voorbehoud dat de behandeling van de andere
strategische plannen niet tot beleidsmatige aanpassingen leidt.
Na een dergelijke behandeling van de vier plannen volgt de formele vaststelling, waarbij eventueeel
noodzakelijke beleidsmatige wijzigingen voortvloeiend uit de behandeling van de andere plannen,
alsnog worden meegenomen.
In principe kan deze formele vaststelling van alle vier de plannen op 13 december 2004 plaats vinden
omdat dan het laatste plan wordt behandeld.
Voor  wijzigingen van ondergeschikte betekenis zonder beleidsmatige consequenties, die voortvloeien
uit de behandeling van de andere plannen, vragen wij u machtiging om deze door te voeren in teksten,
op kaarten en in bijlagen. Daarmee beogen wij te bereiken dat de provinciale plannen ook op
onderdelen gelijkluidend zijn. In het ontwerp-besluit is deze machtiging opgenomen.
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Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 13 december 2004 tot vaststelling  van het Provinciaal
Milieubeleidsplan 2004-2008

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 5 oktober 2004, dienst/sector WEM/Strategie, nummer
2004WEM003902i;

Gelezen;
De Nota van beantwoording
Het advies d.d. 15 november 2004 van de commissie Water en Milieu

Gelet op;
Artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer
Hun besluit van 4 oktober 2004 inzake bezuinigingen in het kader van de takendiscussie Kwatta 2

Besluiten:

� ARTIKEL 1
Het provinciale milieubeleidsplan 2004-2008, zoals weergegeven in bijlage 1 van dit besluit, met
daarin de consequenties van Kwatta 2 zoals weergegeven in bijlage 2 van dit besluit geïntegreerd, als
beleidskader voor de door de provincie te nemen beslissingen inzake milieu vast te stellen.

� ARTIKEL 2
Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2005

� ARTIKEL 3
Gedeputeerde staten te machtigen, de wijzigingen van ondergeschikte betekenis, die voortvloeien uit
hun behandeling van  streekplan,  waterhuishoudingsplan en reconstructieplan alsnog aan te brengen,
teneinde ongewenste afwijkingen van teksten te voorkomen en aldus de eenduidigheid van het
provinciaal beleid te bevorderen.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Een door PS vastgesteld Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 als beleidskader voor de door de
provincie te nemen beslissingen inzake milieu, met daarin de Kwatta 2 consequenties verwerkt.

Argumenten
Het door ons vastgestelde ontwerp PMP hebben wij door middel van de daarvoor geldende procedure
in de inspraak gebracht. Enkele inspraakreacties hebben geleid tot tekstwijzigingen. Veelal gaat het
hier om verduidelijkingen van de tekst. Zo hebben wij de drie speerpunten (luchtkwaliteit, duurzame
energieopwekking en veiligheid en handhaving) duidelijker in de tekst opgenomen en is doel 5 bij de
paragraaf Bodem verduidelijkt. In de paragraaf Geur is een alinea toegevoegd waar op de relatie Geur
en Landbouw wordt ingegaan. Ook enkele inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding
van de inspraak. Zo stond er in het hoofdstuk Gebiedsgerichte aanpak dat wij geen hydrologische
beschermingsgebieden zullen aanwijzen. Echter, zoals in het Waterhuishoudingsplan is aangegeven,
zullen wij de mogelijkheid en de noodzaak voor het aanwijzen van dergelijke gebieden onderzoeken.
Ook beschermingszones voor verzuringsgevoelige natuur zullen wij, in tegenstelling tot in het ontwerp
vermeld, wel aanwijzen.
Gaande het traject zijn er ook enkele heroverwegingen van GS geweest die tevens hebben geleid tot
enkele veranderingen ten opzichte van de  ontwerptekst. De paragrafen Landbouw en Consumenten
zijn herschreven, zo ook de doelen van de paragraaf Externe veiligheid.
Daarnaast hebben ook externe ontwikkelingen geleid tot aanpassingen, met name in de paragraaf
Bedrijven, onderdeel duurzaam ondernemen. De basis voor activiteiten op het gebied van duurzaam
ondernemen  is het gezamenlijke programma van IPO, VNG, UvW en VROM ‘Met preventie naar
duurzaam ondernemen’. Dit programma is medio 2004 geëvalueerd en leidt tot een landelijke
koerswijziging in het programma. Deze koerswijziging gaf aanleiding voor ons om de ambities wat
lager te leggen in het PMP.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen kunt u nalezen in bijlage 4. Alle wijzigingen zijn
ondertussen doorgevoerd in de plantekst en hebben geleid tot de nu voorliggende concept plantekst
(bijlage 1).

Er zijn overigens enkele bedenkingen die voor ons geen aanleiding gaven om de plantekst te wijzigen,
maar waarvan wij u wel op de hoogte willen stellen:

• Er zijn 11 schriftelijke reacties binnengekomen op het ons voornemen om 30% op het
subsidiebudget van IVN te bezuinigen. Insprekers vinden het geen goede zaak deze bezuiniging
door te voeren. In de nota van beantwoording is aangegeven dat het gaat om een bezuiniging van
30% vanaf 2007 ten opzichte van de totale subsidie die het IVN consulentschap nu ontvangt
(structureel en kadernotageld). Ten opzichte van de huidige structurele subsidie is dit  € 31.110,-
meer: op dit moment is de structurele subsidie voor het IVN € 193.940,-, vanaf 2007 krijgt het
IVN € 225.050,-. In 2005 en 2006 wordt er resp. 10% en 20% gekort op het huidige totale budget.
Daarmee worden de kadernotagelden, die lopen tot 2008, afgeroomd.

• Enkele insprekers vinden het een slechte zaak wanneer de provincie na 2007 de trekkersrol in de
aanpak van diffuse bronnen neerlegt. Vooralsnog  is vastgehouden aan het beëindigen van onze
trekkersrol (de tekst is overigens wel wat verduidelijkt, overeenkomstig het WHP).

• Diverse gemeenten hebben aangegeven dat hun milieubudget mogelijk niet toereikend is om alle
verwachtingen van hen die genoemd worden in het PMP waar te kunnen maken. Aangezien het
hoofdzakelijk gaat om werkzaamheden die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen gaan wij er
vanuit dat gemeenten voldoende milieubudget vrijmaken.
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Kanttekeningen
Kwatta 2 en gevolgen
U heeft in oktober een besluit over Kwatta 2 genomen. De gevolgen die deze besluitvorming voor het
PMP hebben zijn nog niet verwerkt in de concept tekst. Er is een apart overzicht toegevoegd waarin de
consequenties van Kwatta zijn verwoord (bijlage 2). Om te voorkomen dat u een PMP vaststelt dat op
korte termijn moet worden aangepast vanwege de door u genomen besluiten in het kader van Kwatta
2, is het noodzakelijk dat u het PMP vaststelt inclusief de kwatta 2 consequenties.

Financiën
De uitvoering van het plan is middels het reguliere budget en middelen die beschikbaar zijn gesteld via
de Voorjaarsnota en het Coalitie akkoord gedekt. Er loopt momenteel een traject waarbij de financiële
consequenties van Kwatta op een rij worden gezet en in de begroting worden verwerkt.

Communicatie
De Nota van beantwoording is eind oktober naar de indieners van de bedenkingen verzonden. Als het
PMP door provinciale staten is vastgesteld, wordt het PMP naar alle partners verzonden en de
indieners van bedenkingen. Verder zal er via de media (kranten, internet) aandacht worden
geschonken aan de vaststelling. Er zal extra aandacht worden besteed aan de consequenties van
Kwatta 2 voor het PMP, aangezien dit wijzigingen zijn die losstaan van het ontwerp PMP wat in de
inspraak is geweest, en dus mogelijk verwarring kan veroorzaken.

Bijlagen
1. Concept Milieubeleidsplan 2004-2008
2. Consequenties Kwatta op het ontwerp PMP
3. Nota van beantwoording Milieubeleidsplan 2004-2008
4. Overzicht van wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


