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1. Inleiding
Hierbij bieden wij u het Milieubeleidsplan 2005-2010 aan. Het milieubeleidsplan is interactief
totstandgekomen waarbij gebruik is gemaakt van de Dordtse Aanpak. Alle afdelingen en diensten
die zich met het milieu bezighouden en alle beleidsdisciplines die raakvlakken hebben met milieu,
zoals economie en ruimtelijke ordening zijn vanaf de start bij het proces betrokken geweest en
hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het plan.
Daarnaast zijn bijeenkomsten georganiseerd met wijkbewoners uit Dordt West en de raadsleden van
de commissie Wonen en Leefbaarheid. Deze bijeenkomsten hadden een tweeledig doel. Enerzijds
inzicht te krijgen wat belangrijk wordt gevonden op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid
anderzijds om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor het milieubeleidsplan.
Verder is gesproken met de ondernemersverenigingen Dordtse Ondernemers Vereniging (DOV) en
de Werkgevers Drechtsteden.
Op 31 mei hebben wij ingestemd met het concept-Milieubeleidsplan Dordrecht 2005-2010 en het
vrijgegeven voor inspraak. Het milieubeleidsplan heeft van 1 juni tot en met 28 juni ter inzage
gelegen. Er zijn in deze periode geen reacties binnengekomen. Wel hebben wij op 7 juli jl. nog een
reactie ontvangen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. We hebben met belangstelling
kennisgenomen van de inhoud van de brief. De opmerkingen hebben echter niet geleid tot
aanpassingen van het plan. Wel stellen wij voor om de opmerkingen bij de verdere uitwerking van
het Milieubeleidsplan te betrekken en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hiervan in kennis te
stellen.
2. Het Milieubeleidsplan in hoofdlijnen
Op het eiland van Dordrecht zal de druk op de milieukwaliteit door een groeiende vraag naar ruimte
voor economische ontwikkelingen en woningbouwlocaties toenemen. Ook de groei van de
mobiliteit, vooral in de vorm van het autoverkeer, zal de druk doen opvoeren. De slechte
luchtkwaliteit, de geluidoverlast en de risico's als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen laten
zien dat Dordrecht tegen de grenzen van haar groei aan loopt. De problematiek wordt veroorzaakt
door de A16, de N3 en het spoor en is nauwelijks door Dordrecht te beïnvloeden.
Dordrecht zal keuzes moeten maken. Keuzes om verdere verslechtering van het milieu en de
leefomgeving van de inwoners van Dordrecht tegen te gaan, maar tegelijkertijd ontwikkeling van de
stad mogelijk te maken. Het milieubeleidsplan is met deze intentie opgesteld.
Het hoofddoel van het Dordtse milieubeleid is, door het treffen van maatregelen en bevordering van
milieubewust handelen van burgers en bedrijven, een bijdrage te leveren aan een leefbaar en
duurzaam Dordt gericht op een gezond en veilig wonen en werken, in een aantrekkelijke
leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of de
natuurlijke hulpbronnen uit te putten, hier en nu en elders en later (uit NMP3).
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De gemeente zet onder meer in op gebiedsgerichte aanpak "het juiste milieu op de juiste plek" en
samenwerking met andere beleidsdisciplines, inwoners van Dordrecht het bedrijfsleven etc..
Bewustwording en gedragsverandering zijn hierbij de sleutelbegrippen. Ook de afzonderlijke thema's
zoals bodem, water, lucht en geluid komen aan bod.
Bij de integrale thema's en bij de afzonderlijke thema's zijn beslispunten opgenomen. Deze vloeien
voort uit de (gezamenlijke) inzet.
In het kader van de externe integratie zijn vier integrale thema's uitgewerkt. Het gaat om de
volgende thema's: milieu en ruimtelijke ordening, milieu en economie, milieu en wonen en milieu en
verkeer en vervoer. Bij de uitwerking is aangesloten bij bestaande notas zoals het RMOP, Pieken in
de Delta, de Woonvisie Drechtsteden en het Mobiliteitsplan Dordrecht (concept).
Naast een integrale aanpak gaat het milieubeleidsplan uit van een gebiedsgerichte aanpak. Het
milieubeleid moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de
leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is dat niet elk gebied dezelfde kwaliteit heeft en dezelfde kansen
heeft om kwaliteiten te verbeteren; "het juiste milieu op de juiste plek". Hierbij wordt ook gekeken
naar sociale, ruimtelijke en economische kwaliteiten. De verschillende ambities en gewenste
ontwikkelingen in een gebied worden op elkaar afgestemd en afgewogen
Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt gebruik gemaakt van de Milieutypologie Dordrecht (in 2000
vastgesteld). De milieutypologie zal in 2005 worden geactualiseerd en aangevuld met een module
gericht op leefbaarheidsaspecten zoals lucht, geluid en externe veiligheid.
De thema-uitwerkingen geven inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2010 en de te
bereiken doelstellingen. Het gaat veelal om bestaande (output)doelstellingen die bijvoorbeeld
afkomstig zijn uit vastgestelde beleidsnota's zoals de nota Klimaatbeleid, het Stedelijk Waterplan en
het RMOP.
Verder is per thema de inzet aangegeven.
De bedrijven en inwoners van Dordrecht zijn belangrijke partners voor het te realiseren milieubeleid.
De houding van de bedrijven en inwoners is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Bedrijven zijn
kritischer en stellen zich actiever op ten opzichte van het milieu. Inwoners interesseren zich steeds
meer voor hun leefomgeving. De gemeente zal haar partners aanspreken op het gevoel voor eigen
verantwoordelijkheid. Bewustwording en gedragsverandering zijn hierbij de sleutelbegrippen.
Met de inzet van communicatie moeten de partners aangesproken en geïnspireerd worden om te
komen tot het gewenste gedrag. Het aanspreken van de bedrijven en inwoners van Dordrecht kan
alleen als de gemeente zelf een voorbeeldfunctie op het gebied van milieu vervult.
3. Financiële middelen
Het milieubeleidsplan staat vol met belangrijke opgaven en activiteiten. Na vaststelling van het
milieubeleidsplan wordt een meerjarenprogramma 2006-2010 opgesteld. De jaarschijven worden
gekoppeld aan de begrotingen van de diverse sectoren en diensten. De relatie tussen de begroting
en het programma wordt versterkt en daarom zal het programma voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling worden ingediend.
In het kader van het milieubeleidsplan worden geen extra middelen geclaimd. In principe is het
vertrekpunt dat de uitvoering past binnen de bestaande (financiële) kaders. Wel is sprake van
accentverschuivingen in werkzaamheden bijvoorbeeld bij de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.
Verder is het streven dat kosten zoveel mogelijk door projecten worden gedragen of door andere
partijen (deels) worden gedekt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bodemsaneringsopgave.
Mocht lopende de uitvoering van het Milieubeleidsplan echter blijken dat extra middelen nodig zijn
dan worden deze als claim ingediend ten behoeve van de kadernota of wordt gezocht naar andere
kostendragers.
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4. Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met:
1. het Milieubeleidsplan Dordrecht 2005 - 2010;
2. de beslispunten uit het Milieubeleidsplan Dordrecht 2005 - 2010.
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