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Bijlagen: 

1) Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 – 2011 (ter vaststelling) 
2) Nota van beantwoording van de inspraakreacties (ter kennisneming) 

 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Iedere provincie is op grond van rijkswetgeving verplicht een Provinciaal milieubeleidsplan (PMP) 
vast te stellen. Het PMP is de verbindende schakel tussen het Europese en nationale milieubeleid 
enerzijds en de regionale uitwerking van het milieubeleid anderzijds.  
 
Het huidige Provinciaal milieubeleidsplan 2004-2008 liep af op 31 december 2008. Op 25 maart jl. 
heeft ons college besloten een provinciaal milieubeleidsplan 2009-2011 op te stellen. We brengen met 
deze looptijd het PMP in lijn met de zittingstermijn van GS en PS, zodat in de toekomst goede 
afstemming met het Collegeprogramma en het Coalitieakkoord mogelijk is. Vanzelfsprekend vormen 
de geformuleerde ambities een doorkijk naar de middellange termijn.

Op 25 november hebben wij een ontwerp PMP vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Naar 
aanleiding van de inspraak is een aantal aanpassingen doorgevoerd in het PMP. De samengevatte 
inspraakreacties en ons voorstel voor de beantwoording zijn samengevat in de bijgevoegde nota van 
beantwoording (bijlage 2).   
 
Het definitieve PMP met de aanpassingen naar aanleiding van de inspraakprocedure, is bijgevoegd 
(bijlage 1). Wij stellen uw staten voor het definitieve PMP vast te stellen. 
 
Voorgeschiedenis 
Voorafgaand aan de inspraakprcedure is een concept versie van het PMP besproken in de commissie 
MME. Naar aanleiding van deze bespreking is het ontwerp op onderdelen gewijzigd. Wij hebben uw 
staten bij brief van 25 november 2009 geinformeerd over de gewijzigde versie. 
 
Essentie / samenvatting 
In het PMP wordt het beleid beschreven ten aanzien van klassieke milieuthema’s als verbetering van 
de luchtkwaliteit en terugdringen van geluidsbelasting, maar ook ambities op het gebied van duurzame 
energie, klimaat, en duurzame ontwikkeling in het algemeen. Bewust is ervoor gekozen deze ambities 
op hoofdlijnen te formuleren. In verschillende beleidsprogramma’s, en via de begroting, worden de te 
behalen resultaten nader uitgewerkt.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
- Bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving 
- Wegnemen van knelpunten die gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen in de weg staan 
- Voldoen aan wettelijke normen op gebied van milieu, en zo mogelijk nast 
- Leveren van een bijdrage aan een beter milieu 

 

Financiële consequenties 
De dekking voor het PMP is geregeld in de reguliere (meerjaren)begroting. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Een eerste concept van het PMP is reeds op 1 september 2008 in de cie MME besproken, en werd toen 
positief ontvangen. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Voorgaande PMP’s waren in veel meer detail uitgewerkt, en boden daardoor nauwelijks flexibiliteit in 
de uitvoering. Er is bewust gekozen voor een plan op hoofdlijnen, wat voldoende flexibiliteit biedt om 
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.  
 
Voorgesteld wordt het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 – 2011 vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van 20 april 2009 tot vaststelling van het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 - 2011 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 maart 2009, afdeling MIL, 2009INT238400; 
 
Gelezen: 
het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 – 2011, en de inspraaknota met daarin een samenvatting van 
de inspraakreacties en ons antwoord op deze reacties 
 

Overwegende: 
- dat de Wet milieubeheer voorschrijft dat provincies een Milieubeleidsplan vaststellen; 
- dat het wenselijk is onze ambities op het gebied van milieubeleid en duurzame ontwikkeling vast 

te leggen; 
 
Gelet op hoofdstuk 4 van de Wet milieubeheer; 
 
Besluiten:  
 
Het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 – 2011 vast te stellen 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


