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SAMENVATTING
Dit verslag geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Zeist in 2003 invulling heeft gegeven aan het
milieujaarprogramma 2003. Het behandelt per taakveld (Bedrijven, Bodem, Water etc.) het
gemeentelijk beleid, wat er was gepland voor 2003 en wat er in 2003 is gebeurd. Achter het
jaarverslag is daarom wederom de milieumonitor gevoegd. De jaarlijkse voortgang wordt hierin
meetbaar duidelijk ten opzichte van het geheel van de milieutaken.
Resultaten 2003
De milieutaken zijn in 2003 grotendeels conform de planning in het milieujaarprogramma uitgevoerd.
De meest opvallende gebeurtenissen worden hieronder vermeld.
Veiligheid in vergunningverlening en handhaving.
De raad besloot op 10 juni 2001 tot een intensivering van de handhaving voor de onderdelen
bedrijven en bodem. Binnen het taakveld bedrijven zijn er extra controles verricht op de veiligheid in
horeca en bij risicovolle bedrijven. Er zijn in 2003 vooral voorbereidingen getroffen om nadere eisen te
stellen aan de intensieve horeca (waaronder discotheken). Daarnaast is op initiatief van het rijk als
gevolg van de gebeurtenissen in Enschede en Volendam gewerkt aan de professionalisering van de
handhaving. Het daaruit resulterende regionale Verbeterplan Zuidoost-Utrecht is gericht op een
efficiëntere interne organisatie, wat op termijn ook de veiligheid zal vergroten. Binnen het taakveld
bodem is gewerkt aan de handhaving van het Lozingenbesluit en is extra ingezet op handhaving bij
asbestverwerking en het BOOT (Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks). Het taakveld bodem maakt
overigens ook deel uit van het Verbeterplan in het kader van de professionalisering van de
handhaving.
Beleidsregel geluidnorming AMvB -inrichtingen
Er is in 2003 een start gemaakt met de uitvoering van de nieuwe beleidsregel geluidnorming AMvB inrichtingen. Deze beleidsregel is erop gericht te voorkomen dat bedrijven onnodige geluidruimte
krijgen. Er zijn daartoe veel integrale controles en referentiemetingen bij bedrijven gedaan. Bij de
uitvoering is gebleken dat er minder nadere eisen gesteld hoeven te worden dan aanvankelijk
verwacht. Dit betekent dat bedrijven veelal passen in het heersende geluidniveau van de omgeving.
ISV-bodem
In 2003 is de definitieve beschikking ontvangen voor de overdracht van provinciale bodemtaken naar
de gemeente. De uitvoering van dit ISV-bodemprogramma, bestaande uit het onderzoek en de
sanering van bodemverontreiniging, is echter gekoppeld aan herstructureringsprojecten in de
gemeente. Deze herstructurering heeft vertraging opgelopen, waardoor ook de uitvoering van het ISVbodemprogramma niet volgens schema verloopt. De uren die in 2003 gepland waren voor ISV-bodem,
maar door de vertraging niet zijn gebruikt, worden meegenomen naar volgende jaren.
Luchtkwaliteit
In opdracht van de gemeente heeft TNO in 2003 metingen verricht naar de luchtkwaliteit
(concentraties stikstofdioxide) in de nabijheid van de A28. De metingen leverden een positiever beeld
op van de luchtkwaliteit dan wat op grond van berekeningen was verkregen. Tevens zijn de
onderzoeken die in het plan van aanpak luchtverontreiniging A28 (raadsbesluit 18 september 2001)
waren aangekondigd in 2003 vrijwel afgerond. De resultaten zijn gebruikt in de inspraakreactie van de
gemeente op het ontwerp wegaanpassingsbesluit van Rijkswaterstaat om een spitsstrook aan te
leggen op de A28. De wijze waarop de verkregen informatie uit de onderzoeken zal gebruikt worden in
overige acties richting Rijkswaterstaat zal in 2004 aan het college worden voorgelegd.
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1. Inleiding
Dit verslag geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Zeist invulling heeft gegeven aan het
milieujaarprogramma 2003 en de geplande taken uit het milieubeleidsplan 2000 – 2004 “Ruimte voor
milieu”. Hierbij zijn inbegrepen de wettelijk voorgeschreven milieutaken, zoals genoemd in
hoofdstuk 21 van de Wet milieubeheer.
Het verslag geeft de prestaties van de gemeente en de Milieudienst weer. Zowel de geplande als de
werkelijke prestaties zijn in het verslag opgenomen. De urenverantwoording van de Milieudienst is als
bijlage opgenomen.
De tijdens het verslagjaar geconstateerde aandachtspunten komen aan het eind van elk hoofdstuk
terug. Deze zijn te gebruiken als aandachtspunten voor het jaarprogramma 2005. Op deze wijze wordt
de beleidscyclus – milieujaarprogramma – milieujaarverslag -gesloten.

1.1 Opzet van het milieujaarverslag
Het jaarverslag behandelt per taakveld (Bedrijven, Bodem, Water etc):
•
Wat is het gemeentelijk beleid: korte weergave van de koers in relevante raadsbesluiten.
•
Wat was er gepland voor 2003: korte weergave van de belangrijkste zaken die in 2003
speelden met daaronder een tabel met alle specifieke acties (de te leveren milieuprestaties op
productniveau). De vermelde werkzaamheden en de daarbij behorende aantallen zijn
indicatieve ramingen, veelal gebaseerd op ervaringsgegevens of inschatting.
•
Wat is er in 2003 gebeurd: korte weergave van de belangrijkste resultaten in 2003 en –in
tabelvorm- een overzicht van de acties van het milieujaarprogramma 2003 en het
milieubeleidsplan met een korte vermelding van hetgeen in 2003 is gebeurd.
•
Nieuwe aandachtspunten: korte weergave van de benodigde wijzigingen in het vastgestelde
milieujaarprogramma 2004 en de aandachtspunten voor het nog op te stellen
milieujaarprogramma 2005.
De milieumonitor Zeist is opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 is de stand van de uitvoeringsprojecten
van het milieubeleidsplan weergegeven. In bijlage 3 zijn de geplande en gerealiseerde ureninzet van
de Milieudienst vermeld en in bijlage 4 de bestedingswijze van derden-budgetten.
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2. Bedrijven
2.1 Beleid
Er bestaat geen specifiek gemeentelijk beleid voor bedrijven. De gemeente voert wetten en AmvB’s
van het Rijk uit. Voor de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer betekent dit dat
de bedrijven periodiek worden gecontroleerd op de adequaatheid van de vergunning (dekt de
vergunning alle bedrijfsactiviteiten) en op de toereikendheid van de voorschriften (voldoen de
voorschriften aan de huidige inzichten). Uit deze controles blijkt dat de vergunningen periodiek
geactualiseerd moeten worden om zowel ‘adequaat’ als ‘toereikend’ te zijn. Naast voornoemde
aspecten wordt ook gecontroleerd op het gedrag en de naleving van de voorschriften. Zowel bij de
vergunningverlening als bij de controles, wordt invulling gegeven aan de verruimde reikwijdte van de
Wet milieubeheer. Dit houdt in dat extra aandacht wordt besteed aan afval- en energiebesparing. Ook
wordt steeds meer aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering van de vergunning.
De raad besloot op 10 juni 2001 tot een intensivering van de handhaving voor onder meer het
onderdeel bedrijven. Dit betekent onder andere dat er extra gecontroleerd wordt op veiligheid in
horeca en bij risicovolle bedrijven. Op initiatief van de rijksoverheid wordt naar aanleiding van de
gebeurtenissen in Enschede en Volendam landelijk gewerkt aan de professionalisering van de
handhaving. De intensivering van de handhaving in Zeist en de landelijke professionalisering staan in
beginsel los van elkaar. Een professionelere handhaving zal op termijn echter leiden tot een
efficiëntere handhaving wat tegelijk de veiligheid verbetert.

2.2 Wat was er gepland voor 2003?
Naast de gebruikelijke werkzaamheden zou In het kader van de intensivering van de handhaving de
aandacht extra uitgaan naar de controle bij horecabedrijven en een aantal risicovolle bedrijven.
Daarnaast zou in 2003 opnieuw extra aandacht worden besteed aan het lozingenproject in het kader
van de Wet milieubeheer. Het doel van het project is om de afvalwaterlozingen van bedrijven te
controleren ter bescherming van enerzijds het gemeentelijke riool en anderzijds ter bescherming van
een goede werking van de rioolzuiveringsinstallatie. In 2003 waren de bedrijven die vethoudend
afvalwater lozen aan de beurt voor een controle.
Op handhavingsgebied zou naar verwachting een nieuwe methode worden gekozen voor de
prioriteitenstelling van de reguliere bedrijfscontroles.
Voorts zou in 2003 een start gemaakt worden met de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke
beleidsregel geluidnormering AMvB-inrichtingen. Deze heeft tot doel te voorkomen dat bedrijven
onnodig meer geluidruimte krijgen.

2.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
In 2003 heeft de Milieudienst activiteiten uitgevoerd voor het lozingenproject vetafscheiders. Bij dit
meerjarig project worden monsters genomen van het afvalwater van bedrijven die plantaardige en/of
dierlijke oliën en vetten kunnen lozen via de gemeentelijke riolering. In Zeist zijn 66 controles gedaan.
Bij 41 van deze bedrijven was het nodig om een bemonstering en analyse uit te voeren van het
afvalwater en te controleren op vetgehalte, zuurgraad en temperatuur. Op basis van de bevindingen
zijn maatregelen voorgeschreven. De controleactiviteiten met betrekking tot de vetafscheiders worden
in 2004 voortgezet en afgerond.
De nieuwe wijze van prioriteitenstelling van de reguliere bedrijfscontroles maakt onderdeel uit van het
Verbeterplan Zuidoost-Utrecht 2003 dat de Milieudienst als onderdeel van de basistaakuren in het
kader van het landelijk project “Professionalisering van de Handhaving” heeft opgesteld. De
Milieudienst heeft hiervoor een nulmeting uitgevoerd. Het plan beschrijft een verbeterde interne
organisatie van de handhaving. Op 21 juni 2003 heeft de Beheerscommissie het Verbeterplan
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vastgesteld en in uitvoering is genomen. De afronding zal plaatsvinden in het najaar 2004. (taakveld
diversen/basistaken).
Op basis van het aantal beschikbare contracturen ten behoeve van vergunningverlening en
handhaving is de planning in 2003 bijgesteld naar het uitvoerbare niveau. Bij de vergunningverlening
bleek al enige jaren dat de planning van het aantal vergunningen aanzienlijk hoger was dan de
praktijk. Alleen de complexe bedrijven hebben nog een vergunning nodig, terwijl de eenvoudigere
bedrijven alleen een melding in het kader van de Wet milieubeheer hoeven te doen. Ook de planning
van het aantal controles is naar beneden bijgesteld op basis van de beschikbare uren in het
milieubijstandscontract. Er zijn uiteindelijk toch meer controles (160) uitgevoerd dan gepland (140),
omdat de uitvoering van de nieuwe beleidsregel geluidnormering AMvB -inrichtingen voortvarend
verliep. In de praktijk blijken er veel minder nadere eisen aan bedrijven gesteld te hoeven worden.
Bedrijven passen dus veelal in het heersende geluidniveau van de omgeving. In het kader van de
intensivering van de handhaving is in 2003 vooral voorbereidend werk verricht om nadere eisen te
stellen aan de intensieve horeca (waaronder discotheken).
In 2003 heeft de Milieudienst deelgenomen aan het Regieteam Integrale Veiligheid en de adviesteams
Handhaving en Toezicht. In samenwerking met de Brandweer, politie en Bouw en Woningtoezicht is
er een toezichtprogramma opgesteld en aangeboden aan het college. De uitvoering is gestart in 2004
en wordt jaarlijks herhaald.
Programma 2003
12 Wm-vergunningen verlenen 1

Verslag 2003
5 definitieve beschikkingen afgegeven.
3 maal is de term ijn overschreden voor de ontwerp-beschikking en
2 maal de termijn voor de definitieve beschikking. Een verbeterd
planningssysteem zal ervoor zorgen dat termijnen beter bewaakt
worden.

51 8.40 Wm-meldingen behandelen
per jaar. 2
50 bedrijfsbezoeken en procedure
stellen nadere eisen in het kader van
de nieuwe beleidsregel
geluidnorming AMvB-inrichtingen.
140 integrale controles Wminrichtingen en AMvB-inrichtingen
inclusief verruimde reikwijdte. 3
Intensivering van de handhaving:
Ca: 100 horecabedrijven en ca. 39
risicovolle bedrijven controleren op
veiligheid.

54 8.40 Wm-meldingen afgehandeld

Behandelen klachten over bedrijven

1

2
3

19 beschikkingen inzake een nadere eis opgelegd.

160 integrale controles uitgevoerd, 110 hercontroles uitgevoerd.
Daarbinnen vielen circa 35 controles bij geluidrelevante horecabedrijven.
Bij 12 horecabedrijven is een procedure voor het opleggen van een
nadere eis opgestart. Er zijn 28 controles bij risicovolle bedrijven
uitgevoerd.
Het Adviesteam Toezicht, waaraan de Milieudienst deelneemt, heeft een
“werkprogramma gezamenlijk toezicht” opgesteld. Ook hierin is ingegaan
op risicovolle bedrijven.
55 klachten ontvangen en behandeld. Er zijn relatief veel geluidklachten
geweest waarvoor akoestische onderzoeken zijn uitgevoerd om te
bepalen of de klachten gegrond waren.

Uitvoerbare planning conform intern bericht d.d. 14 mei 2003

idem
idem
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Programma 2003
8 bedrijven controleren in kader van
CIP-vuurwerkproject (structureel).

Verslag 2003
Alle binnen de gemeente alle aanwezige opslag- en verkooppunten voor
vuurwerk zijn minimaal 2 keer bezocht in december 2003.

Check van alle m ilieuvergunningen
aan lozingseisen voor 2004 in het
kader van de Wet milieubeheer.

Deze actie is meegenomen bij de integrale controles.

Lozingenproject bedrijven:
bemonstering rioolafvalwater ter
bescherming riolering en
afvalwaterkwaliteit.
Start van uitvoering CIP-project
opslag gevaarlijke stoffen
(CPR 15-1)
Externe veiligheid: actualiseren van
gegevens op website over risicovolle
bedrijven en controleren van die
bedrijven.

Er zijn 66 bedrijven bezocht. Bij 41 bedrijven is het afvalwater
bemonsterd en geanalyseerd. Gekeken is naar eventuele
overschrijdingen van de lozingseisen voor de temperatuur, het
oliegehalte en de zuurgraad.
Dit project is niet opgestart.

Proef één loket voor bedrijven *)

Wijzigingen in de bedrijfsvoering van risicovolle bedrijven worden
bijgehouden.
In 2003 was een landelijk risicoregister verwacht dat de nieuwste lijst
van risicovolle bedrijven in de gemeente zou bevatten. Dit is uitgesteld
tot 2004. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van de provinciale lijst van
risicovolle bedrijven.
Project is gericht op de gecoördineerde dienstverlening aan het
bedrijfsleven voor vergunningen c.a. op het gebied van bouwen en
milieu. Er is in 2003 een website ontwikkeld met informatie voor
bedrijven die in 2004 op de website van de gemeente Zeist zal worden
geplaatst.

Realisatie duurzaam bedrijfsterrein
Oud Zandbergen *)
Afronding project Verruimde
reikwijdte.
Continuering project milieuzorgassistenten: kleine bedrijven gratis
adviseren over energie- en
waterbesparing en afvalpreventie.
Deelname aan provinciale projecten
gericht op preventie: Pilot
“gescheiden inzameling en recycling
van luiers”.

Voorbereidingen zijn getroffen om duurzaamheid vanaf aanvang project
in planvorming mee te nemen. Doorloop in 2004.
Omscholing milieu-inspecteurs tot adviseurs is in regionaal verband
opgepakt en afgerond.
Uitvoering geschiedt door Milieuzorg Utrecht. In 2003 zijn 118 bedrijven
bezocht, waarvan 5 sportverenigingen. Tevens zijn bedrijven nagebeld
die in 2002 besparingsadvies kregen. Hieruit blijkt dat er 33.000 kWh en
21.700 m 3 gas is bespaard.
De gescheiden inzameling van luiers is een succes, maar brengt wel
geringe meerkosten met zich mee. In 2004 wordt bepaald het project
voort te zetten of niet. (zie verder taakveld afval).

Opstelling criteria om
bedrijfscontroles te plannen.
Sanering milieuhinderlijke bedrijven
in de woonomgeving: de verplaatsing
van diverse bedrijven naar nieuwe
bedrijfsterreinen.

Deze actie is opgenomen in het verbeterplan in het kader van de
Professionalisering van de Handhaving.
De Milieudienst heeft deelgenomen aan de voorbereidingen van de
verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven, waaronder de ontwikkeling
van Oud Zandbergen tot autoboulevard.

Deelname aan Regieteam Integrale
Veiligheid en adviesteams controle
en toezicht.

Het Adviesteam Toezicht heeft in 2003 het “werkprogramma gezamenlijk
toezicht”. opgesteld. Afhankelijk van de beslissing van het college zal in
2004 gestart worden met de uitvoering van het werkprogramma.

*) Uitvoeringsproject milieubeleidsplan ‘Ruimte voor milieu’ 2000-2004
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2.4 Nieuwe aandachtspunten
Bij de uitvoering van de beleidsregel geluidnorming AMvB -inrichtingen zal in de komende jaren pas
een integrale controle worden uitgevoerd als op basis van aanwezige gegevens blijkt dat mogelijk een
nadere eis nodig is. Hierdoor zijn er minder controles en akoestische onderzoeken nodig dan de
aanvankelijk geplande 400.
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3. Bodem
3.1 Beleid
De gemeente is bevoegd gezag voor enkele besluiten die hun basis hebben in de Wet
bodembescherming (m.n. Besluit Opslag in Ondergrondse Tanks, Bouwstoffenbesluit en
Asbestverwijderingsbesluit). Daarnaast heeft de gemeente bij de uitvoering van de Woningwet en het
daarop gebaseerde Bouwbesluit en de Gemeentelijke bouwverordening een aantal bodemtaken. Voor
zover beleidsvrijheid bestaat is het gemeentelijk beleid vastgelegd in het milieubeleidsplan “Ruimte
voor milieu 2000-2004” en het bestaande gemeentelijke Beleidskader Bodem. In het milieubeleidsplan
heeft de raad gekozen voor de volgende koers: Actief beheren van de bodem door nieuwe
verontreinigingen te voorkomen, reeds bestaande gevallen van bodemverontreiniging te saneren en
de beschikbare informatie adequaat te verstrekken. De raad besloot op 10 juni 2001 tot een
intensivering van de handhaving voor onder meer het onderdeel bodem. Dit betekent onder andere
dat ondergrondse tanks extra gecontroleerd worden en dat toezicht wordt gehouden op de wijze van
bodemsanering en asbestverwijdering.

3.2 Wat was er gepland voor 2003?
De bodemmodule behorende bij het ISV-programma zou in 2003 verder uitgevoerd worden, onder
voorbehoud dat de provincie een beschikking zou afgeven waarmee alle vervolgonderzoek en
bodemsanering aan de gemeente zou worden overgedragen en dat het college en de raad hiermee
zouden instemmen. In de bodemmodule is onder andere opgenomen de taak uit het milieubeleidsplan
om een plan van aanpak te maken voor het saneren van verontreinigde locaties in gemeentelijk
eigendom. Het bestaande beleidskader bodem Zeist zou in 2003 geactualiseerd worden en
vervolgens aangeboden worden aan het college en de raad. De provincie is trekker van het project
‘actief grondwaterbeheer’. De Milieudienst neemt hiervoor namens de gemeente Zeist deel aan de
projectgroep. Het project is in een curatief en een preventief deel uitgesplitst. Ten aanzien van het
curatieve gedeelte zou in 2003 een start worden gemaakt met de saneringen. Het preventieve
gedeelte behelst een bijstelling van de regelgeving voor bedrijven. Het in 2002 door het IPO begeleide
onderzoek hieromtrent zou naar verwachting in 2003 worden afgerond.

3.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
De provincie Utrecht heeft in maart 2003 een definitieve beschikking afgegeven voor de verlening van
een ISV-bijdrage bodemsanering. Op 13 mei 2003 heeft de gemeente Zeist vervolgens ingestemd met
de beschikking. De uitvoering van dit ISV-bodemprogramma, het onderzoek en de sanering van
bodemverontreiniging, is gekoppeld aan herstructureringsprojecten in de gemeente. In dit kader
4
leverde de Milieudienst een inbreng in de gemeentelijke coördinatiegroep ISV en de in die groep
behandelde ISV-projecten. Door de vertraagde herstructurering verloopt de uitvoering van het ISVbodemprogramma echter niet volgens schema. Wel zijn werkzaamheden voor het verkrijgen van het
zogenaamde Landsdekkend Beeld in 2003 volgens planning voortgezet.
In het kader van het curatieve gedeelte van het project ‘actief grondwaterbeheer’ is begonnen met een
saneringsonderzoek. Het preventieve gedeelte heeft verdere vertraging opgelopen.
De reguliere bodemtaken zijn voorts in grote lijnen conform planning uitgevoerd. Daarboven is, ter
uitvoering van het raadsbesluit tot intensivering van de handhaving, een start gemaakt met de
uitvoering van de handhaving van het Lozingenbesluit, zijn brieven gestuurd naar asbestverwerkende
bedrijven en naar eigenaren (particulieren) van ondergrondse tanks, met als doel om alle
ondergrondse tanks van particulieren aan het BOOT te laten voldoen. Bodem maakt overigens ook

4

In de coördinatiegroep ISV zijn vertegenwoordigd de (sub)afdelingen ontwikkeling en uitvoering, bedrijven, volkshuisvesting,

strategisch beleid en de Milieudienst.
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deel uit van het Verbeterplan professionalisering van de Handhaving (zie taakveld bedrijven c.q
basistaken). In dat plan zijn bodemtaken in het kader van Lozingenbesluit, asbest, (tank)saneringen,
BOOT en Bouwstoffenbesluit opgenomen.
Programma 2003
Uitvoeren van overgenomen
bodemsaneringstaken van de
Provincie.

Actualisatie van gemeentelijke
beleidskader bodem.
Actief grondwaterbeheer: Afronding
onderzoek actief beheer van het
verontreinigde grondwater rond het
waterwingebied en start van
begeleiding van de sanering.
Actief grondwaterbeheer: afronding
preventief deel d.m.v. presentatie in
projectgroep en collegevoorstel.
Toetsing aan gevolgen voor het
grondwaterbeschermingsgebied van
een door de PG Ruimte op te stellen
plan van aanpak voor een onderzoek
naar woningbouw in waterwingebied.
Continuering preventie bodemrisico’s
bij bedrijfsactiviteiten.

Handhaving Besluit Opslaan
Ondergrondse Tanks (BOOT)

BOOT: bodemonderzoek laten
uitvoeren voor tanks n.a.v.
handhavingsacties in 2002. *)

Verslag 2003
Door in te stemmen met de ISV-Bodembeschikking van de provincie,
heeft de gemeente (c.q. de Milieudienst) bodemtaken van de provincie
overgenomen en is met de uitvoering gestart. In 2003 zijn hiervoor
urgente gevallen buiten ISV-gebieden onderzocht en is nader onderzoek
binnen ISV-gebied uitgevoerd. Ook is historisch onderzoek voortgezet.
De Milieudienst heeft een bijdrage geleverd aan het indienen van het
bezwaar van de gemeente tegen het besluit van VROM en de provincie
om de termijnbetalingen te verschuiven.
De actualisatie van het gemeentelijk beleidskader Bodem is
doorgeschoven naar 2004.
Het saneringsonderzoek heeft plaatsgevonden en loopt door tot in 2004.
Er heeft nog geen sanering plaats gevonden.

De rapportage van de resultaten van het IPO-onderzoek heeft vertraging
opgelopen. Naar verwachting zal het IPO pas in 2004/2005 rapporteren.
Op 30 oktober 2003 (Collegevoorstel met kenmerk 26012) is door het
College van B&W besloten om af te zien van woningbouw in het
waterwingebied en samen met Hydron te komen tot herinrichting van het
groene gedeelte van het waterwingebied.
In 2003 is een klein aantal Wm -vergunningen getoetst aan de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). O.a. zijn de
activiteiten op de (potentieel nieuwe) locatie van de gemeentewerf aan
de Johannes Postlaan getoetst aan de regels van de NRB.
Als onderdeel van de intensivering van de handhaving heeft de
Milieudienst bij ca. 3 tanksaneringen toezicht gehouden. De naleving
van regels voor de nog in gebruik zijnde tanks (circa 10) is in 2003
gehandhaafd (met als eerste stap het aanschrijven van eigenaren van
tanks).
In 2003 heeft een BOOT-actie plaatsgevonden met als doel alle tanks
binnen Zeist aan het BOOT te laten voldoen. Hierbij zijn ca. 120
eigenaren van ondergrondse tanks met een vragenlijst benaderd. Ca. 90
reacties heeft de Milieudienst naar aanleiding van deze enquete
ontvangen en verwerkt.

Adviseren over asbestverwijdering bij De Milieudienst heeft in ca. 60 gevallen advies gegeven of actie
ca. 50 sloopaanvragen. *)
ondernomen m.b.t. asbest. In het kader van de intensivering van de
handhaving zijn 3 locaties geïnspecteerd.
Lozingenbesluit Wet bodembescherming: toezicht houden bij ca. 10
gevallen en handhaven bij ca. 5
gevallen. *)

In oktober 2003 is het project Lozingenbesluit gestart om alle
gebouwen/percelen binnen Zeist te laten voldoen aan de Wettelijke
eisen die vanaf 1 januari 2005 gaan gelden. Het belangrijkste doel is het
voorkomen van het lozen van (ongezuiverd) afvalwater op de bodem
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Programma 2003

Verslag 2003
(waarvoor de gemeente bevoegd gezag is). In Zeist zijn circa 30
percelen die nader onderzocht zullen worden. Actie loopt door in 2004.

Bodemonderzoek en –saneringen in
ca. 5 gevallen. *)
Informeren en adviseren over
Bouwstoffenbesluit.

In 7 gevallen (op 7 locaties) heeft de Milieudienst bodemonderzoek laten
uitvoeren door derden op verzoek van de gemeente.
In 2003 is met betrekking tot een drietal locaties geadviseerd. Eén
hiervan betrof de toekomstige verbreding van de A12 (start uitvoering
vermoedelijk in 2005).
Het CIP-project is afgerond en de rapportage is toegezonden aan de
milieucoördinator van de gemeente.

Onderzoek uitvoering
Bouwstoffenbesluit in regionaal
verband (CIP).
Onderzoek urgente gevallen buiten
ISV-gebied. **)

De urgente gevallen Slotlaan 121 en Nooitgedacht 70 zijn in 2003
gemonitord. Op basis van deze monitoringsresultaten zal in 2004 een
Plan van Aanpak voor vervolgonderzoek worden opgesteld.
Nader onderzoek en
Op basis van het ISV-bodemprogamma is in 2003 een tweetal locaties in
saneringsonderzoek binnen ISVopdracht van de Milieudienst nader onderzocht: Tulpstraat 19
gebied. **)
(afbakenen PAK-verontreiniging) en Fornheselaan 220/230 (afbakenen
asbestverontreiniging ter plaatse van potentiële ontsluitingsweg). De
uitvoering van het ISV-bodemprogramma loopt achter op de planning
door de vertraagde herstructurering.
Ca. 250 bodemtoetsen en –adviezen Bij circa 300 bouwaanvragen (waarvan circa 100 snelle checks) én 100
bij bouwaanvragen
sloopmeldingen is bodemadvies gegeven.
Toetsen ernstige
De Milieudienst heeft een tweetal beschikkingen van de provincie
bodemverontreiniging in eigendom
beoordeeld met betrekking tot bodemverontreiniging op locaties van
van derden.
derden. Zienswijzen zijn door de Milieudienst niet ingediend.
Bijdrage leveren aan Landsdekkend In 2003 is door de Milieudienst een bijdrage geleverd aan de opbouw
Beeld bodemverontreiniging aan de van het Historisch Bodem Bestand (HBB).
provincie.
Actueel houden informatie op
Begin 2003 is het vernieuwde bodemloket (www.provinciebodemloket.
utrecht.nl/bodemloket) beschikbaar gekomen. De Milieudienst levert 1x
per maand een update van de status van locaties voor het Bodemloket
aan de provincie. Deze informatie wordt geselecteerd uit het
Bodeminformatiesysteem dat hiervoor continu actueel wordt gehouden.
Informeren derden over
Reguliere taak. Daarnaast heeft de Milieudienst in 2003 ca. 140
bodemkwaliteit m.b.v. bodemloket
(aanvullende) vragen beantwoord, die per fax, mail, of telefonisch zijn
binnengekomen.
Verzorgen publicaties gemeentelijk
In 2003 is geen artikel geschreven voor de Groene pagina van de
bodembeleid.
Nieuwsbode over bodem.
*) Onderdeel van de intensivering van de handhaving, raadsbesluit 10 juni 2001
**) Opgenomen in de bodemmodule van het ISV-programma

3.4 Nieuwe aandachtspunten
Voor de verbreding van de A12 zal de Milieudienst aandacht geven aan de naleving van het
Bouwstoffenbesluit. Op verzoek van Rijkswaterstaat zal de Milieudienst bodemgegevens beschikbaar
stellen en een historisch onderzoek naar de aanwezigheid van bomkraters en blindgangers uitvoeren.
Intensivering van de handhaving: het doel voor 2004 is het uitvoeren van de handhavingsacties voor
BOOT, het Asbestbesluit en het Lozingenbesluit.
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In 2004 zal een evaluatie van het Bodemloket plaatsvinden. Het streven zal zijn om aanvullende
relevante informatie (bijvoorbeeld voormalige bedrijfslocaties) ook toegankelijk te maken via het
Bodemloket.
Voor het Landsdekkend Beeld zal in 2004 het Bodeminformatiesysteem worden aangevuld. Het
voornemen is om vervolgens de gegevens over te zetten naar het Bodeminformatiesysteem Nazca.
De gegevens zullen dan, met behulp van Nazca, worden vergeleken met het Historisch Bodem
Bestand. Hieruit volgt de zogenaamde werkvoorraad die zal worden gerapporteerd aan de provincie.
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4. Water
4.1 Beleid
Provincie en de waterschappen zijn bevoegd gezag voor de Wet op de waterhuishouding, de
Grondwaterwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De gemeente heeft als beheerder van
het rioolstelsel en het stedelijk gebied een belangrijke aandeel in de uitvoering van watertaken. Het
gemeentelijk beleid is vastgelegd in het milieubeleidsplan 2000-2004 “Ruimte voor milieu”. In het
milieubeleidsplan heeft de raad gekozen voor de volgende koers: in samenspraak met andere
partners (waterschap, provincie, waterleidingbedrijf e.a.) een beleid voeren gericht op een integraal en
ecologisch waterbeheer.

4.2 Wat was er gepland voor 2003?
In 2002 is begonnen met de ontwikkeling van een integraal waterplan, als uitvoeringsproject van het
milieubeleidsplan. Doel van het project is om te komen tot een waterplan dat invulling geeft aan
duurzaam stedelijk waterbeheer. Het plan is gericht op het water dat aanwezig is op het grondgebied
van de gemeente. Het waterplan zou in 2003 worden opgesteld in samenwerking met het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hydron en de provincie Utrecht.

4.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
In april 2003 is opdracht verleend aan een extern bureau om het Waterplan Zeist op te stellen. Met de
stuur-, project- en klankbordgroep is in diverse sessies gewerkt aan de inventarisatie van het
watersysteem en waterketen, de ontwikkeling van de visie op water in Zeist en het
uitvoeringsprogramma. Tussentijds bleek een extra expert meeting nodig te zijn om de juiste
informatie op een rij te krijgen. Mede hierdoor is de planning om het Waterplan eind 2003 af te ronden
niet gehaald. Het Waterplan Zeist zal in de eerste helft van 2004 worden afgerond.
Programma 2003
Begeleiden extern bureau bij
opstellen integraal waterplan *)

Verkenning mogelijkheid herstel
natuurwaarden, als onderdeel van
het waterplan. *)
Instellen klankbordgroep bij
ontwikkeling integraal waterplan *)

Informatiebijeenkomst voor alle
doelgroepen bij afronding van
integraal waterplan. *)
Verminderen vuiluitworp riool op
oppervlaktewater c.a. door middel
van uitvoeren van het Gemeentelijk
Rioleringsplan:
Toezicht verplichte aansluiting
percelen op riolering in uiterlijk 2005
(Lozingenbesluit Wet

Verslag 2003
In april 2003 is een extern adviesbureau opdracht verstrekt voor opstellen
van het waterplan. Het extern bureau is begeleid door de projectleider in
samenspraak met de ambtelijke projectgroep. In de projectgroep hebben
ambtenaren zitting vanuit alle betrokken partijen.
Deze actie wordt als onderdeel van het integraal Waterplan Zeist opgepakt
en zal worden opgenomen in het uitvoeringprogramma 2004-2008 van het
Waterplan.
In juni 2003 is de klankbordgroep voor het eerst bijeen gekomen. Dit
gebeurde in de vorm van een fietstocht langs de voor het waterplan
relevante locaties in Zeist. De klankbordgroep bestaat uit belangstellende
burgers en belangenorganisaties uit Zeist en is daarna nog een keer bij
elkaar gekomen.
Het Waterplan zal in 2004 worden afgerond. Bij de oplevering van het
Waterplan Zeist zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.
In 2003 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de aanleg van het
bergbezinkbasin (BBB) op de Van Renesselaan en voor de
aanleg/reconstructie bergingsriolen 1 e Dorpsstraat en Griffensteijn, nodig
voor sanering van overstorten Hoge Dennen, Slotvijver (2x) en de Grift (3x).
Zie taakveld bodem.
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Programma 2003
bodembescherming)
Check van alle milieuvergunningen
aan lozingseisen voor 2004 in het
kader van de Wet milieubeheer
(reguliere taak sinds 1998).

Verslag 2003

Preventieve inspectie/opsporing
lekkende rioleringen: periodiek
inspecteren van het stelsel met
vaststelling van
vervangingsmaatregelen.
Integratie van beleid/sanering in ISVprojecten.
Actualiseren gemeentelijk
rioleringsplan (GRP), waarin ook
aanvullende eisen vanuit het
waterspoor worden opgenomen.,
gericht op meer afkoppeling van
hemelwater.

Dit is een continu proces waarbij gestreefd wordt naar optimalisering van het
beheer. In het nieuwe GRP is de inspectiemethode beschreven. In 2003 zijn
n.a.v. inspecties maatregelen getroffen dan wel in voorbereiding genomen
bij de Slotlaan, Hoge weg, Den Dolder, Brugakker, Tesselschadelaan,
Dorpsstraat en Koelaan.
Zie taakveld ruimte.

Zie taakveld bedrijven.

Het GRP is geactualiseerd en zal de eerste helft van 2004 aan het college
worden aangeboden. Ook de toets van het waterkwalitetisspoor is
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de gemeente voldoet aan de basisinspanning
van voldoende bergingscapaciteit in het rioleringsstelsel. Dit verkleint de
kans op overstorten en dus op vuiluitworp op het oppervlaktewater.
Om het hemelwater af te koppelen bij het parkeerdek Vollenhove is een
subsidie aangevraagd bij HDSR. Tevens is de vergunning aangevraagd bij
HDSR. De beleidslijn is voorts om bij nieuwbouw waar mogelijk hemelwater
af te koppelen, bijvoorbeeld bij het LIPS-terrein.

*) Onderdeel van het milieubeleidsplanproject ‘Opstellen integraal waterplan’.

4.4 Nieuwe aandachtspunten
Het integraal waterplan zal in 2004 worden afgerond. Verwacht mag worden dat in de komende jaren
de maatregelen die volgen uit het Waterplan Zeist uitgevoerd moeten gaan worden. Ter uitvoering van
het waterplan en bekrachtiging van de werkafspraken met Hydron en het Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden zal een convenant aan het college worden aangeboden.
Daarnaast moet in 2004 resp. 2005 ambtelijke inzet (PG Ruimte) gereserveerd worden voor aanpak
bodemlozingen/aansluiten ongerioleerde percelen.
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5. Geluid
5.1 Beleid
Het huidige kader voor de uitvoering van de gemeentelijke geluidtaken is de Wet geluidhinder. Als
onderdeel van de MDW-operatie (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) was gepland dit
kader binnen enkele jaren te vervangen door een wetgeving gebaseerd op het MIG (Modernisering
Instrumentarium Geluidbeleid). De achtergrondgedachte is een gebiedsgericht geluidbeleid op
gemeenteniveau mogelijk te maken. In het milieubeleidsplan 2000-2004 “Ruimte voor milieu” is
ingespeeld op deze ontwikkeling. De koers in het milieubeleidsplan luidt: Een actieve aanpak van de
geluidhinderproblematiek in de gemeente door de ontwikkeling van een gemeentelijk dekkend
geluidplan.

5.2 Wat was er gepland voor 2003?
Er moest in 2003 gestart worden met de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke beleidsregel
geluidnormering voor AMvB-inrichtingen. Voorts zou, afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, de
voorbereiding van een overkoepelend gemeentelijk geluidplan met het oog op MIG worden voort
gezet. Tevens waren activiteiten voorzien in verband met de aanleg van de geluidschermen langs het
spoor bij Den Dolder.

5.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
De gemeentelijke beleidsregel geluidnorming AMvB-inrichtingen is op 13 maart 2003 vastgesteld door
het college. Voorafgaand aan de integrale controles (taakveld bedrijven) zijn referentiemetingen
gedaan om het geluidniveau van de omgeving vast te stellen. Na de integrale controle is bepaald of er
een nadere eis aan het bedrijf gesteld moest worden om het niet onnodig grote geluidruimte te geven.
Het Rijk heeft na jaren van onzekerheid besloten de Wet geluidhinder niet te vervangen in een
zogenaamd MIG, maar de oude Wet geluidhinder in tranches aan te passen. Voor gemeenten is het
belangrijk dat zij de bevoegdheid krijgen om zelf een hogere waarde vast te stellen. Daarop inspelend
is in 2003 het uitvoeringsproject uit het milieubeleidsplan om een gemeentelijk gebiedsgericht
geluidbeleid op te stellen verder opgepakt en zijn de eerste voorbereidingen getroffen.
Voor het geluidsscherm langs het spoor in Den Dolder heeft de gemeente intensief overleg gevoerd
met Prorail om het nog niet gerealiseerde geluidscherm fase 2 in te passen in het
herstructureringsplan voor het hele stationsgebied. Bij een ondertunneling zou het geluidscherm
doorgetrokken kunnen worden en daarom is onderzocht of het scherm in de nieuwe situatie doelmatig
is.
Programma 2003
Voortzetten ontwikkeling
overkoepelend gemeentelijk
geluidplan: inventariseren
geluidbelasing in gemeente d.m.v.
berekeningen en
referentiemetingen.*)
Toezicht en handhaving van
geluidseisen bij inrichtingen,
vastgelegd in de nieuwe beleidsregel
geluidnorming AMvB-inrichtingen
Advisering geluideisen bij
evenementen

Verslag 2003
Er is in 2003 gestart met een inventarisatie van woningen in diverse
geluidbelastingklassen als eerste fase in de ontwikkeling van een
gemeentelijk geluidplan.

De beleidsregel geluidnormering AMvB-inrichtingen is op 13 maart
vastgesteld door het college.
Zie taakveld bedrijven.
Er zijn 3 adviezen gegeven bij evenementen (ijsbaan, kermis en Stichts
festival).

Milieudienst Zuidoost-Utrecht, kenmerk: 446666

pagina 16

Milieujaarverslag 2003 Gemeente Zeist

Programma 2003
Gevelmaatregelen treffen aan 4
woningen aan de Lindenlaan

Verslag 2003

Streven aanleg spoor-geluidscherm
Den Dolder fase 2 door integratie
van spoor-geluidscherm in
overkoepelend project
stationsgebied Den Dolder van de
NS

Op 13 mei heeft het college ingestemd met het intrekken van het
beroep, aangezien de onderhandelingen om het geluidscherm op te
nemen in de totale herstructurering van stationsgebied verder gingen. Er
is intensief overleg geweest met Prorail. De Milieudienst heeft onderzoek
verricht naar de doelmatigheid van het scherm in de nieuwe situatie met
ondertunneling van het spoor.

Financiële afronding aanvullende
gevelmaatregelen geluidsscherm
Den Dolder fase 1.

De financiële afronding is voorbereid en is aanvang 2004 aan het
college aangeboden.

Bij drie woningen zijn de gevelmaatregelen uitgevoerd; één
woning wilde niet gebruik maken van de regeleing.

Integratie van geluid in ISV-projecten Geluid is een onderdeel van het ISV-programma van de gemeente. De
saneringsgelden zijn regionaal samengevoegd om op de traditionele
manier door te gaan met de sanering.
Zie ook taakveld Ruimte.
Procedures hogere grenswaarden in geen procedures voor bestemmingsplannen.
het kader van bestemmingsplannen, Actie onderdeel van taakvelden ruimte, bouwen en verkeer.
bouwplannen en wegreconstructies
Akoestische onderzoeken opstellen 7 akoestische onderzoeken en 1 advies luchtkwaliteit
of controleren in het kader van
Actie onderdeel van taakvelden ruimte, bouwen en verkeer
bestemmingsplannen, bouwplannen
en wegreconstructies
Geluidadviezen bij bouwplannen en Regelmatig worden geluidadviezen gegeven bij bouwplannen.
bestemmingsplannen
*) Uitvoeringsproject milieubeleidsplan

5.4 Nieuwe aandachtspunten
De Wet geluidhinder kan mogelijk de komende jaren zo wijzigen dat ook 30 km- zones binnen de Wet
geluidhinder gaan vallen. Dat zal kunnen leiden tot meer saneringswoningen vanaf 2006.
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6. Luchtkwaliteit
6.1 Beleid
Het Besluit luchtkwaliteit dat op 19 juli 2001 in werking is getreden, bevat gemeentelijke
verplichtingen. De gemeente rapporteert jaarlijks aan de provincie over de luchtkwaliteit. Als uit de
rapportage blijkt dat er grenswaarden zijn overschreden, moet in het daarop volgende jaar opnieuw
gerapporteerd worden. De belangrijkste indicator is de grenswaarde voor stikstofdioxide, waaraan in
2010 voldaan moet worden. Als er bovendien plandrempels zijn overschreden, moet de gemeente in
het daarop volgend jaar ook een bestrijdingsplan aan de provincie aanbieden. De normen uit het
Besluit luchtkwaliteit zijn bindend. Gemeenten moeten bij de uitoefening van bevoegdheden de
normen uit het Besluit luchtkwaliteit in acht nemen. In het milieubeleidsplan is de volgende koers voor
de gemeente uitgezet: binnen de wettelijke mogelijkheden de luchtverontreiniging te verminderen.
Voorkómen dat door de groei van het autoverkeer in combinatie met het autoluw maken van
verblijfsgebieden de normen worden overschreden. Op 18 september 2001 stemde de raad in met het
plan van aanpak luchtverontreiniging A28 Zeist als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak corridor
Utrecht – Amersfoort.
Bij vergunningverlening aan bedrijven wordt standaard getoetst aan de Nederlandse Emissie Richtlijn
(NER) en worden zo nodig voorschriften opgenomen.

6.2 Wat was er gepland voor 2003?
Bij de rapportage over het jaar 2001 aan de provincie was gebleken dat de grenswaarden voor
stikstofdioxide waaraan in 2010 moet worden voldaan, en de plandrempels voor fijn stof werden
overschreden als gevolg van het verkeer op de Rijksweg A28. De gemeente moest daarom ook in
2003 aan de provincie rapporteren over de luchtkwaliteit in het jaar 2002. Voorts was een aantal
acties uit het Plan van aanpak luchtverontreiniging A28 Zeist gepland.

6.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
Op 4 maart 2003 ging het college akkoord met het laten uitvoeren van metingen naar de luchtkwaliteit
(stikstofdioxide) in de nabijheid van de A28. De reden daarvoor was dat de berekeningen zeer
wisselende resultaten toonden en metingen een preciezer beeld konden opleveren van de
luchtkwaliteit. In de maanden april, mei en juni zijn door TNO de metingen uitgevoerd. Van de
resultaten is het college op 25 november 2003 op de hoogte gebracht.
Voorst is in juli op grond van berekeningen met verkeersgegevens de rapportage luchtkwaliteit 2002
gereed gekomen en opgestuurd naar de provincie. Het college heeft de rapportage op 12 augustus
2003 definitief vastgesteld. De rapportage leverde een beter beeld op van de rapportage luchtkwaliteit
2001 omdat Rijkswaterstaat nu een model gebruikt heeft dat beter overeen komen met de
werkelijkheid. Er zijn om sommige plaatsen nog overschrijdingen van de grenswaarde voor
stikstofdioxide en fijn stof, maar er worden geen plandrempels meer overschreden. De metingen van
TNO gaven overigens een betere luchtkwaliteit aan dan de rapportage luchtkwaliteit 2002. Dit verschil
is te verklaren doordat er in Zeist een minder hoge achtergrondconcentratie stikstofdioxide in de lucht
is gemeten dan waarmee in de berekeningen gewerkt is.
Omdat het Besluit luchtkwaliteit ook gevolgen heeft voor de planvorming ruimtelijke ordening en
verkeer en vervoer is op 3 juli een presentatie gehouden in het werkoverleg. Tegelijkertijd zijn de
landelijke ontwikkelingen gevolgd over de wijze van toepassing in de praktijk. In 2004 zal dit leiden tot
een gemeentelijk beleid luchtkwaliteit in RO en V&V.
In 2003 is de uitvoering van het Plan van aanpak luchtverontreiniging A28 Zeist vrijwel afgerond. Het
deelonderzoek ‘totaaloverzicht van de luchtkwaliteit in Zeist’ is door DHV afgerond. De resultaten van
de juridische analyse zijn in februari 2003 gereed gekomen en van het totaaloverzicht luchtkwaliteit in
april 2003. Na de metingen is in het najaar vervolgens uitvoering gegeven aan het laatste
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deelonderzoek van DHV naar de effecten van mogelijke maatregelen op de luchtkwaliteit. De
resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de inspraakreactie op het spoedwetproject voor de
aanleg van een spitsstrook op de A28. De afronding van het onderzoek zal met een presentatie voor
het college in 2004 plaats hebben. De raadscommissie Ruimte is van de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak luchtverontreiniging in maart en in november
2003 op de hoogte gebracht.

Programma 2003

Verslag 2003

Rapportage in kader van Besluit
luchtkwaliteit over het jaar 2002

Op 12 augustus 2003 is de rapportage luchtkwaliteit 2002 gemeente
Zeist door het college vastgesteld.

Berekeningen en onderzoek; effect
van maatregelen. *)

Dit onderzoek is najaar 2003 uitgevoerd. DHV heeft op grond van
literatuurstudie en enige berekeningen een kwalitatieve uitspraak
gedaan over effect van een vrachtwageninhaalverbod, toeritdosering,
spitsstroken, snelheidsverlaging en –handhaving en ondertunneling. De
resultaten worden voorjaar 2004 voor het college gepresenteerd.
Er is op 3 juli een presentatie gegeven tijdens afdelingsoverleg groep
beleid van de PG Ruimte over het Besluit luchtkwaliteit. Op grond van
landelijke ontwikkelingen is beleid verder ontwikkeld. Afronding in
overleg met groep beleid voorzien voor 2004.

Opstellen gemeentelijk luchtbeleid *)

Lobby naar Rijkswaterstaat *)

Corridorstudie A28 *)

Samenwerking Soest *)
Landelijke politiek en VNG *)
Communicatie *)

Integratie van luchtkwaliteit in ISVontwikkelingsplan.
Bedrijven controleren op
luchtverontreiniging (onderdeel van
verruimde reikwijdte)

Dit is een doorlopende activiteit. Inspanningen hebben zich vooral
gericht op de ophoging van de geluidwal bij het Herman Jordan Lyceum
en de inspraak op het spoedwetproject Spitsstrook A28.
Zie hoofdstuk verkeer.
De afdeling strategisch beleid volgt de algemene ontwikkelingen. Zodra
milieuaspecten – waaronder luchtkwaliteit – ter sprake komen, wordt de
Milieudienst ingeschakeld. In 2003 geen ontwikkelingen.
Er hebben geen gezamenlijke acties plaatsgevonden.
Geen activiteiten meer, omdat luchtkwaliteit nu landelijk aandacht krijgt.
De commissie Ruimte is geïnformeerd op 31 maart en op 1 december
2003.
Daarnaast zijn artikelen verschenen op de Groene Pagina en in de
nieuwsbrief Ruimte voor Milieu.
Zie taakveld Ruimte
Actie behorend bij taakveld Bedrijven

*) Actie uit Plan van aanpak Luchtverontreiniging A28 Zeist

6.4 Nieuwe aandachtspunten
Het Plan van aanpak lucht verontreiniging is nu vrijwel afgerond. In 2004 zal duidelijk moeten worden
op welke wijze dit een vervolg moet krijgen. Omdat er overschrijdingen van de grenswaarde voor
stikstofdioxide zijn, zal de gemeente in 2004 een rapportage luchtkwaliteit 2003 moeten opstellen.
Aangezien er geen plandrempels worden overschreden is er nog geen bestrijdingsplan met
maatregelen nodig. Luchtkwaliteit zal de komende tijd ook een onderdeel vormen van de activiteiten
die de gemeente onderneemt in het kader van de aanleg van de spitsstrook op de A28.
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7. Afval
7.1 Beleid
De gemeente heeft de wettelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen, grof huisvuil en klein gevaarlijk
afval in te zamelen. Het gemeentelijk beleid is beschreven in het Derde Gemeentelijke
Afvalstoffenplan tot 2006 (GAP 3). In het milieubeleidsplan is de volgende koers gekozen met
betrekking tot afval: Het voortzetten van het huidige beleid, onder aanscherping van de gewenste
scheidingspercentages conform de landelijke doelstellingen.

7.2 Wat was er gepland voor 2003?
In het Derde Gemeentelijk Afvalstoffenplan (GAP3) was voor 2003 gepland de communicatie over
afvalscheiding en –preventie te intensiveren. Het gebruik van reclamedrukwerkwerende stickers zou
extra worden gepromoot. Daarnaast zou een actie worden gestart om het thuiscomposteren te
stimuleren en zou worden onderzocht of de papierscheiding kon worden verbeterd. In 2003 zou voorts
een pilotproject worden gehouden dat beoogt de scheiding van luiers via kinderdagverblijven te
stimuleren. Tenslotte zou de actie “opruimen zwerfvuil in de wijken West en Noord” als
uitvoeringsproject van het milieubeleidsplan in 2003 worden voortgezet.

7.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
Programma 2003
Opruimen zwerfvuil in wijken West
en Noord *)

Verslag 2003
In Vollenhove zijn er op 28 juni en 4 oktober schoonmaakacties gehouden
door het wijkteam en NMC Zeist in samenwerking met diverse instanties.
Op 20 september werd de actie gehouden in de Verzetswijk en op 25
oktober op De Clomp.
Er is een handboek voor het houden van schoonmaakacties opgesteld in
het kader van ‘Zeist schoon heel gewoon’, dat op 10 oktober aan de
wethouder is aangeboden.
In het najaar is het logo ‘Zeist schoon heel gewoon’ op de website van de
gemeente geplaatst.
Systematische registratie
De gescheiden afvalstromen worden standaard systematisch
gescheiden afvalstromen:
geregistreerd, waarbij er permanent naar wordt gestreefd dit te
sorteeranalyse in regionaal verband verbeteren.
Pilot ‘Gescheiden inzameling en
Het pilotproject voor de gescheiden inzameling van luiers bij
recycling van luiers’
kinderdagverblijven is uitgevoerd. Drie kinderdagverblijven hebben

Uitvoering acties GAP 3

deelgenomen waar ook ouders luiers naartoe konden brengen. Er
is 14 ton luiers ingezameld.
De reclamedrukwerkwerende stickers zijn extra gepromoot.
Thuiscomposteren zal in 2004 extra worden gestimuleerd, omdat
er dan budget is vrijgemaakt. Er is een offerte aangevraagd voor
verbetering van de papierscheiding, maar nog geen opdracht
verstrekt.

*) Uitvoeringsproject Milieubeleidsplan

7.4 Nieuwe aandachtspunten
Het project ‘Opruimen Zwerfvuil in wijken West en Noord’ loopt door tot en met 2004.
De sorteeranalyses worden gedurende vijf jaar gehouden. De hierboven genoemde acties uit dit plan
lopen ook in 2004 en verder door.
Bekeken moet worden of de pilot voor de gescheiden inzameling van luiers wordt voortgezet.
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8. Ruimtelijke ordening
8.1 Beleid
De gemeente heeft een belangrijke rol in de uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zij ziet
door middel van een structuurplan, bestemmingsplannen en afwijkingen van het bestemmingsplan
(art. 19 procedures) toe op een juiste inrichting van de ruimte. Bij het opstellen van die plannen doet
de gemeente onderzoek naar de bestaande situatie, onder meer wat betreft het milieu en toetst de
gemeente de plannen op de diverse milieuaspecten. De gemeentelijke uitgangspunten zijn verwoord
in de koers van het milieubeleidsplan: Bij ruimtelijke planontwikkeling van meet af aan uitgangspunten
voor een duurzame inrichting integreren.

8.2 Wat was er gepland voor 2003?
In het milieubeleidsplan is opgenomen dat binnen ISV-projecten gestreefd moet worden naar
duurzame ontwikkeling door aandacht te besteden aan aspecten als water, bodem, geluid,
luchtkwaliteit, energie en duurzaam bouwen. In 2003 zou de integratie van duurzaamheid in de ISV
projecten Vogelwijk en De Clomp worden voortgezet.
In 2003 zou daarnaast verder vorm gegeven worden aan de wijze waarop duurzaamheid geïntegreerd
kan worden in het planvormingsproces.

8.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
In 2003 is er een werkatelier duurzaamheid gehouden voor het project Kerckebosch. Dit hield in dat
tijdens een brainstorm met betrokken ambtenaren uit diverse afdelingen de kansen en knelpunten om
de woningbouw in Kerkebosch duurzaam te ontwikkelen, zijn geïnventariseerd. De diverse ideeën die
bij de uitwerking van het thema duurzaamheid naar voren zijn gekomen, zijn neergelegd in een
verslag. Dit verslag maakt als checklist/geheugensteun nu deel uit van het projectdossier.
In september 2003 heeft de raad ingestemd met de verdere voorbereiding van de ontwikkeling van
een autoboulevard op het terrein van Oud Zandbergen. In het milieubeleidsplan is de realisatie
hiervan als duurzaam bedrijventerrein opgenomen. De Milieudienst heeft in dit kader in 2003 een
reactie gegeven op de ontwikkelingsvisie en een stappenplan voorgesteld om te komen tot een
duurzame inrichting van het gebied. In overleg met de stedenbouwkundige is besloten om het begrip
duurzaamheid van begin af aan te integreren in het planproces. In 2004 wordt dit project voortgezet.
Verder was de Milieudienst, net als vorig jaar, vertegenwoordigd in de coördinatiegroep ISV. Deze
groep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdelingen Bedrijven, Ruimtelijke
ordening, Stedelijk beheer, Strategisch beleid, en Wonen. De Milieudienst neemt hierin deel voor de
onderwerpen Duurzaam bouwen, bodem, geluid, water, energie en luchtkwaliteit. De Milieudienst
heeft ook deel genomen aan de ambtelijke werkgroep voor Vogelwijk (ISV-project).
Programma 2003

Verslag 2003

Inbreng duurzaamheid en milieu bij
ruimtelijke planvorming.
In 2003 nadruk op verdere uitwerking
van werkwijze.

In het werkatelier Kerckebosch in 2003 en in de werkateliers in 2002 zijn
ervaringen op gedaan voor een werkwijze om duurzaamheid en milieu
vroegtijdig in te brengen bij ruimtelijke planvorming. De ervaringen
vormen de basis voor het in 2004 aan het college aan te bieden plan van
aanpak ‘Duurzame Stedenbouw’.
De raad heeft op 15 september 2003 ingestemd met de verdere
voorbereiding van de autoboulevard Oud Zandbergen. Daarna zijn
voorbereidingen getroffen om duurzaamheid van het begin af aan mee
te nemen in het project. De activiteiten worden in 2004 voortgezet.

Realisatie duurzaam bedrijfsterrein
Oud Zandbergen *)
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Programma 2003
Integratie duurzaamheid in ISVprojecten: Vogelwijk en De Clomp *)

Milieuparagraaf bij de bestemmings plannen/grote projecten:
Beukbergen, Winkelcentrum De
Clomp, Zeist Centrum, Kerkebosch,
Kamp van Zeist, Vogelwijk, PGGM
en project Hart van de Heuvelrug.
Milieuadviezen art. 19 procedures,
gepland aantal 9 *)

Verslag 2003
In 2003 heeft de coördinatiegroep ISV ingestemd met het besteden van
het budget van € 91.000,-- voor duurzaam bouwen en energie aan: het
uitvoeren van EPL-berekeningen, workshops duurzaamheid,
duurzaamheid in Oud Zandbergen en een onderzoeksproject naar de
invloed van gedrag op energieverbruik. In 2004 wordt een
geactualiseerd voorstel aangeboden aan het college.
Milieuadvies bij het bouwplan van PGGM.
Geluidsadviezen voor de projecten Slotlaan en Verlenging perron
Driebergen-Zeist.
Luchtkwaliteits advies bij kinderdagverblijf/moskee Cornelis Vlotlaan.
Bij de overige projecten is vertraging opgetreden en is geen verzoek om
advies aan de Milieudienst gegeven.
Geen.

*) Uitvoeringsproject milieubeleidsplan

8.4 Nieuwe aandachtspunten
Voorzien wordt de ontwikkeling van een beleid voor duurzame stedenbouw in Zeist waarin in alle
fasen van ruimtelijke planvorming duurzaamheid een rol zal spelen. De ervaringen uit de werkateliers
worden meegenomen. Het beleid wordt in 2004 verder vorm gegeven.
Ook gaan er in 2004, na goedkeuring door het college, een aantal concrete ISV-projecten van start die
tot doel hebben om duurzaam bouwen en energiebesparing te stimuleren.
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9. Bouwen
9.1 Beleid
De gemeente voert de Woningwet uit en toetst bouwaanvragen daartoe aan de gemeentelijke
bouwverordening en het Bouwbesluit. In de bouwverordening en het Bouwbesluit zijn milieuregels
opgenomen. In 1999 is het Vervolgplan van aanpak Duurzaam Bouwen vastgesteld. In het
milieubeleidsplan is als gemeentelijke koers opgenomen: Het beleid implementeren zoals vastgelegd
in het "Vervolgplan van aanpak duurzaam bouwen" in samenspraak met partners (doelgroep bouwen
en wonen, wijk en buurtbeheer, woningbouwcorporaties etc.).

9.2 Wat was er gepland voor 2003?
In een collegevoorstel zou worden ingegaan op de voortzetting van duurzaam bouwen in 2003 en
verder. Daarnaast was de milieuadvisering bij bouwplannen en sloopaanvragen voorzien en deelname
aan het bouwprocesteam.

9.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
De milieuadvisering bij bouw- en sloopaanvrageen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Een
mogelijke oorzaak is de instelling van het bouwprocesteam, waaraan de gemeentelijke afdelingen en
e
de Milieudienst deelnemen. In 2003 is de 9 serie wijzigingen in de Modelbouwverordening als
aanleiding gebruikt voor een vereenvoudiging van de adviesprocedure van de Milieudienst. Hierdoor
is het mogelijk geworden om een groter aantal bouwplannen (zowel lichte als reguliere
bouwaanvragen) te toetsen met behulp van een ‘snelle check’. De toetskwaliteit blijft hierbij
gehandhaafd terwijl de toetsing minder tijd in beslag neemt. Het college stemde met die werkwijze in
op 2 december 2003. Er is in 2003 een relatief groot aantal milieuadviezen slopen afgegeven doordat
een aantal complexen van de Seyster Veste collectief is gesloopt waarbij asbest is verwijderd.
Wat duurzaam bouwen betreft, is ervoor gekozen om in de evaluatie van het vervolgplan te
rapporteren over de jaren 1999 tot en met 2003. Ook de ervaringen van de werkateliers (zie taakveld
ruimte) worden erin opgenomen. Het vervolg van duurzaam bouwen zal worden gepresenteerd in een
plan van aanpak Duurzame Stedenbouw. Verder is voor het onderwerp duurzaam bouwen in 2003
met de gemeentelijke architect samengewerkt om te komen tot een schoolontwerp waarin technische
dubo-maatregelen zijn opgenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van een extern dubo-adviseur.
Programma 2003
Collegevoorstel evaluatie
vervolgplan van aanpak Duurzaam
Bouwen en vervolg
Milieuadviezen bouwen, gepland
aantal 421 *)

Verslag 2003
De evaluatie wordt begin 2004 aangeboden aan het college. Het vervolg
wordt opgenomen in het Plan van aanpak Duurzame Stedenbouw dat
ook in 2004 aan het college wordt aangeboden (zie taakveld Ruimte).
397 milieuadviezen bouwen, waarvan 181 snelle checks
54 snelle checks van gebruiksvergunningen

Milieuadviezen slopen, gepland
aantal 42, waaronder sloop met
asbestverwijdering *)

88 milieuadviezen slopen
13 asbestmeldingen
Er is in 14 gevallen bij bouwplannen voor nieuwbouwwoningen een
checklist voor duurzaam bouwen overhandigd aan de aanvrager of diens
architect.

Deelname aan bouwprocesteam
Integratie duurzaam bouwen in ISVprojecten

De wekelijkse deelname is sinds 2002 een continue actie.
Zie taakveld Ruimte

*) Prognose op basis van praktijkervaringen 2002
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9.4 Nieuwe aandachtspunten
e

De vereenvoudigde werkwijze die naar aanleiding van de 9 serie wijzigingen in de
Modelbouwverordening van VNG is doorgevoerd, zal in 2004 worden opgenomen in de nieuwe
Bouwverordening van de gemeente Zeist.
Uit het evaluatierapport duurzaam bouwen komen een aantal knelpunten naar voren met betrekking
tot de integratie van duurzaam bouwen in het ruimtelijk planproces. De aanpak die de knelpunten
moet gaan oplossen, zal beschreven worden in het “plan van aanpak duurzame stedenbouw Zeist”.
Dit plan van aanpak zal in samenwerking met PG Ruimte worden opgesteld. De vaststelling hiervan is
voorzien voor eind 2004.
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10. Verkeer
10.1 Beleid
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en instandhouding van openbare wegen, met
uitzondering de provinciale en rijkswegen. De gemeente is bevoegd gezag voor onder meer parkeren
en het aanbrengen van uitritten. Het aanbieden van lokaal openbaar vervoer is een bevoegdheid van
het BRU, waarvan de gemeente Zeist deel uitmaakt. De gemeente kan aldus invloed uitoefenen op de
omvang van het verkeer en de keuze van de vervoerwijze. De gekozen koers van de gemeente zoals
verwoord in het milieubeleidsplan luidt: Het gemeentelijke Verkeers- en Vervoersbeleid van meet af
aan ook richten op het realiseren van milieudoelstellingen.

10.2 Wat was er gepland voor 2003?
Er was voorzien bij wegreconstructies en verkeersplannen de milieueffecten in beeld te brengen.
Verder was een ondersteuning van de portefeuillehouder milieu gepland bij de milieuproblematiek
rondom het overleg met Rijkswaterstaat over de rijksweg A28 en in de COVM, de adviescommissie
die de geluidoverlast voor het vliegveld Soesterberg behandelt.

10.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
In het kader van het GVVP is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de op handen
zijnde reconstructie van de Krakelingweg. In 2002 waren indicatieve berekeningen uitgevoerd. In 2003
is er geadviseerd wat binnen de Wet geluidhinder mogelijk is en zijn er met gebruik van de nieuwste
verkeerstellingen diverse varianten doorgerekend om de besluitvorming te ondersteunen.
Verder vergde de milieuproblematiek rond de A28 opnieuw de aandacht. Bestuurlijk overleg heeft
ertoe geleid dat er een oplossing is gevonden voor de geluidsoverlast ter hoogte van het Herman
Jordan Lyceum en de Componistenbuurt. In samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie is de
gemeente eind 2003 gestart met de ophoging van de daar aanwezige geluidwal. Daarnaast is
aandacht geschonken aan de milieueffecten rondom het Spoedwetproject om een spitsstrook aan te
leggen op de A28. In samenwerking met de afdeling verkeer en de brandweer is heeft het college een
inspraakreactie gegeven, waarin is ingegaan op de aspecten verkeersveiligheid, geluidsoverlast,
luchtkwaliteit en externe veiligheid.
Programma 2003

Verslag 2003

Verkeersplannen voorzien van
milieuparagraaf: in 2003 naar
verwachting 2 e Hogeweg en
Arnhemse Bovenweg
Ter uitvoering van GVVP het meer
exact berekenen van de
milieubelastingen per woning en het
opstarten van een procedure voor
aanvraag van hogere
geluidgrenswaarden.
Geluidssanering van woningen aan
de Korte Bergweg/Prins
Alexanderweg,
Bij ruimtelijke plannen aandacht voor
openbaar vervoer

Akoestische adviezen zijn gegeven voor de volgende projecten:
Spoedwet A28, Krakelingweg, Ovonde, PGGM en Huydecoperweg.

Dit onderdeel wordt opgenomen in het op te stellen gemeentelijk
gebiedsgericht milieubeleid. Een aanvraag voor hogere grenswaarden is
dan niet meer nodig.

Met de inrichting van een 30 km -zone in Huis ter Heide, is er geen
noodzaak meer geluidsaneringen uit te voeren.
Stimulering OV gebeurt voornamelijk in BRU-verband. In 2003 is
bijvoorbeeld een busbaan aangelegd op de Lage Weg en Dorpsstraten.

Bevorderen milieuvriendelijk vervoer Het actieplan fietsnetwerk, een uitwerking van het GVVP, is in 2003
via GVVP: In 2003 aanleg fietspaden voorbereid en zal in 2004 aan het college worden aangeboden.
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Programma 2003
Dolderseweg en Baarnseweg en
inrichting 30-kilometerzones Huis ter
Heide en Hoge Dennen/Kerckebosch
en het realiseren van
fietsvoorzieningen op basis van
GVVP en fietsbalans
Integratie duurzame
vervoersmiddelen in ISV-projecten.

Verslag 2003
Voorts is de aanleg van extra fietsenstallingen bij Station
Driebergen/Zeist in voorbereiding genomen.

Verminderen geluidsoverlast A28 en
A12 door:
Geluid als onderdeel van
gebiedsgerichte aanpak Corridor
Utrecht – Amersfoort
Platform A28
Bestuurlijk overleg met RWS
Verminderen geluidoverlast
vliegbasis Soesterberg en
vliegverkeer Schiphol

Bestuurlijk overleg heeft ertoe geleid dat de geluidwal bij het Herman
Jordan Lyceum in een samenwerkingsvorm van Rijkswaterstaat,
Provincie en gemeente werd opgehoogd.
Op 18 december heeft het college een inspraakreactie verzonden aan
Rijkswaterstaat in het kader van het Spoedwetproject om een spitsstrook
aan te leggen op de A28.
Het platform A28 is niet bijeen geweest.
Er zijn adviezen opgesteld voor de jaarlijkse vier vergaderingen van de
COVM waarvan de portefeuillehouder Milieu lid is.
Met ingang van 17 maart 2003 is het vliegruim boven Soesterberg vrij
gegeven voor vliegverkeer van en naar Schiphol. De provincie Utrecht
heeft tegen dit besluit bezwaar aangetekend en is vervolgens in beroep
gegaan. De gemeente heeft het beroepschrift financieel niet
ondersteund.

Zie taakveld ruimte.

10.4 Nieuwe aandachtspunten
Het aanleggen van de spitsstrook op de A28 als spoedwetproject aan de zuidzijde en de formalisering
van de spitsstrook aan de noordzijde zal de komende jaren de aandacht blijven vragen.
Met ingang van 2004 komt er een mobiliteitstoets in bestemmingsplannen en art.19 WRO-procedures.
Op deze manier kan meer gestuurd worden op gebruik van openbaar vervoer en milieuvriendelijke
vervoersmiddelen.

Milieudienst Zuidoost-Utrecht, kenmerk: 446666

pagina 26

Milieujaarverslag 2003 Gemeente Zeist

11. Gemeentelijke interne milieuzorg
11.1 Beleid
De interne milieuzorg van de gemeente Zeist is gebaseerd op een notitie uit 1998. In het
milieubeleidsplan is de volgende koers uitgezet: Als gemeente het goede voorbeeld geven van een
duurzaam producerend bedrijf met een intern milieuzorgsysteem. Die koers spoort met de strategie,
geformuleerd door het ministerie van VROM, het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Unie van
Waterschappen en de VNG “Met preventie op weg naar duurzaam ondernemen 2001-2005”. Een van
de doelstellingen van die strategie is dat alle overheden als bedrijf in 2004 het voorbeeld geven in
duurzaam ondernemen. Hiertoe dienen zij onder andere een goed functionerend milieuzorgsysteem te
hanteren en duurzaam in te kopen.

11.2 Wat was er gepland voor 2003?
De actie “Fiets naar je werk” was voor 2003 opnieuw gepland, waarbij ernaar werd gestreefd het
aantal deelnemers te verhogen en de actie naar een aantal bedrijven uit te breiden. Tevens was er
een evaluatie van het project ‘Milieuzorgassistenten’ gepland en het opstellen van een advies
daarover (zie taakveld Bedrijven). Ook zou het college een voorstel worden aangeboden met een visie
voor de gemeente Zeist voor de komende jaren op duurzaam ondernemen.

11.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
In totaal hebben zich 82 ambtenaren van de gemeente Zeist aangemeld voor deelname aan de actie
“Fiets naar je werk”. Dit waren er 9 meer dan vorig jaar. Er is in totaal 57.740 kilometer gefietst door
57 deelnemers; de overige deelnemers deden geen opgave. Daarmee is een bedrag van € 577,40
aan sponsorgeld voor een duurzaam ontwikkelingsproject van Novib bij elkaar gefietst.

Programma 2003
Actie Fiets naar je werk

Collegevoorstel Duurzaam
ondernemen

Verslag 2003
Resultaat van de actie Fiets naar je werk: 82 deelnemers hebben zich
aangemeld. Uiteindelijk is er door 57 deelnemers in totaal 57.740 km
gefietst. Dat leverde € 577,-- op voor een duurzaam
ontwikkelingsproject.
Doorgeschoven naar 2004.

11.4 Nieuwe aandachtspunten
Op 1 juli 2004 wordt de gas- en elektriciteitsmarkt geliberaliseerd. Dit betekent een nieuwe taak voor
de gemeente, namelijk het zelf kiezen van de leveranciers voor gas en elektriciteit. Contractbeheer en
aanbestedingen zijn terugkerende activiteiten.
Eind 2003 is de benchmark ISO14001 door Novem (op internet) gelanceerd. Die zal in 2004 worden
ingevuld om inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen de gemeentelijke organisatie.
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12. Energie
12.1 Beleid
Een gemeente kan in vrijheid een energiebeleid voeren, deels gericht op de eigen gebouwen en
activiteiten (onderdeel van de interne milieuzorg), deels extern gericht (onderdeel van duurzaam
bouwen). De gemeente Zeist stimuleert de energiebesparing binnen gemeentelijke gebouwen
(raadsbesluit van 1 juli 1996). De doelgroep onderwijs wordt gefaciliteerd door middel van
energieregistratie en –adviezen en de doelgroep bedrijven door middel van adviezen. De in het
milieubeleidsplan uitgezette koers luidt: Energiebesparing in alle beleidsvelden als uitgangspunt te
nemen, voor zover daartoe nog niet expliciet is besloten.

12.2 Wat was er gepland voor 2003?
In 2003 zou een voorstel worden gedaan om een klimaatscan uit te voeren gericht op het opstellen
van een klimaatbeleid waarvoor een BANS-subsidie (Bestuurlijk Akkoord Nieuwe Stijl) beschikbaar is.
In het kader van het project Centraal Inkoop Energie van het BRU zou bovendien een energievisie
aan de raad worden aangeboden. Op basis van ervaringen met een pilot-spaarlampenproject zou in
2003 het college een voorstel worden aangeboden over een eventuele voortzetting.

12.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
Op 27 augustus 2003 is het CMT akkoord gegaan met de uitvoering van de klimaatscan. Novem heeft
vervolgens op 29 september de scan uitgevoerd met interviews van beleidsambtenaren van diverse
afdelingen waaronder stedenbouw, vergunningen, sport & accommodatie, verkeer & vervoer en
realisatie & beheer. Thema’s als energiebesparing, duurzame energie, verkeer & vervoer en
duurzaam bouwen kwamen daarbij aan de orde. Op 18 december 2003 is op grond van de resultaten
van de klimaatscan met de betrokken ambtenaren het ambitieniveau voor het klimaatbeleid
geselecteerd dat vervolgens in 2004 ter besluitvorming aan college en raad zal worden voorgelegd.
Het klimaatbeleid zal bestaan uit concrete projecten ter reductie van de CO2 uitstoot. Naar aanleiding
van de klimaatscan is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor energiebesparing bij een nieuw te
bouwen basisschool (in Kerkebosch). In 2004 wordt de haalbaarheid onderzocht van de geadviseerde
maatregelen.
Op 6 mei heeft het college besloten tot deelname aan pilotproject Slim Licht, dat de provincie € 2.000
subsidieert. Er heeft zich één school definitief aangemeld en zes basisscholen zijn geïnteresseerd. In
april 2004 vindt de officiële start plaats.
In 2003 heeft de Milieudienst voor meerdere gemeenten, waaronder Zeist, de overstap gemaakt naar
ander software voor de registratie van het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen
(“Enerlyzer”). De registratie van het verbruik wordt in samenwerking met adviesbureau Ecofys
uitgevoerd. De Milieudienst zal in de loop van 2004 een overzicht van het verbruik over 2003
samenstellen.
Programma 2003
Voorstel klimaatscan en
klimaatbeleid

Duurzame energiescan *)

Verslag 2003
Het CMT heeft op 27 augustus ingestemd met het uitvoeren van de
klimaatscan. Op basis van de scan is op 18 december het ambitieniveau
bepaald en begin 2004 zal het college besluiten over het klimaatbeleid
en de daarbij behorende uitvoeringsprojecten.
Wordt opgepakt in 2005, omdat dan gebruik gemaakt kan worden van
de BANS-subsidie.
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Energievisie naar raad inzake BRUproject Centraal Inkoop Energie

Collegevoorstel Spaarlampenproject

Continueren energieregistratie en –
analyse van scholen en
gemeentegebouwen en zo nodig
advisering Milieudienst
Integratie energiebesparing in
ontwikkelingsplan (ISV)

Het college heeft op 1 april 2003 ingestemd met de energievisie en de
inkoop van 100% groene stroom van 1 januari 2004 – 1 januari 2005
(exclusief openbare verlichting). In het kader van het BRU project is er
een tariefreductie van 3% ten opzichte van grijze stroom verkregen.
Het college stemde op 6 mei in met deelname aan het pilotproject Slim
Licht. Er heeft zich één school definitief aangemeld en zes scholen zijn
geïnteresseerd. De officiële start is gepland in april 2004.
Met het oog op de overstap naar een nieuw systeem voor energiebeheer
heeft er tijdelijk geen registratie plaatsgevonden. Er zijn energiescans

uitgevoerd bij de RK Basisschool De Kameleon, Openbare
Montessorischool in Den Dolder en de Chr. Basisschool voor
SBO ‘de Brug’.
De Milieudienst heeft de ISV werkgroepen geadviseerd over Milieu. Voor
het renovatieproject Vogelwijk is geadviseerd om een energievisie op te
stellen. In overleg met de woningbouwvereniging Seyster Veste wordt de
haalbaarheid onderzocht voor een project over de invloed van het
gedrag van huurders op het energieverbruik. (Zie verder taakveld
Ruimte)

*) Mits de klimaatscan wordt uitgevoerd

12.4 Nieuwe aandachtspunten
Het rijk en de provincie stimuleren gemeenten om na het uitvoeren van de klimaatscan een
klimaatbeleid uit te gaan voeren. De daartoe beschikbare BANS-subsidieregeling loopt door tot 2007.
Een definitief plan voor het op te stellen klimaatbeleid moet daartoe uiterlijk in juni 2004 worden
aangeboden aan de raad. De subsidie dient in augustus 2004 bij het ministerie van VROM te worden
aangevraagd. Mogelijk wordt gebruik gemaakt van het provinciale Energiefonds en het projectbureau
Energie in Uitvoering.
In 2004 wordt de uitkomst verwacht van de onderhandelingen tussen BRU en Lumineus inzake het
verbeteren van het lopend contract (voor de openbare verlichting). Op basis van de uitkomst adviseert
BRU een vervolgtraject.
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13. Communicatie/dialoog
13.1 Beleid
De Algemene Wet Bestuursrecht stelt eisen aan de wijze waarop de gemeente besluiten tot stand
brengt en communiceert. Andere vormen van (milieu)communicatie behoren tot de beleidsvrijheid van
de gemeente. De gemeente baseert haar activiteiten inzake milieu-voorlichting, milieu-educatie en
dialoog met groepen op een communicatienota, de nota en verordening “Samenspraak voor inspraak”
en het plan van aanpak lokale agenda 21 van 1999. De verordening geeft uitvoering aan de Algemene
Wet bestuursrecht. In het milieubeleidsplan is de volgende koers geformuleerd: Het instrument
communicatie op een planmatige manier inzetten ter verwezenlijking van milieudoelen.

13.2 Wat was er gepland voor 2003?
In het Milieubeleidsplan is aangekondigd om in dialoog met een aantal groepen uit de Zeister
samenleving uitvoering te geven aan een aantal projecten. In 2003 betroffen dat de projecten
“Ontwikkeling integraal waterplan”, “Eigen geluidbeleid MIG”, “Opruimen zwerfvuil in wijken West en
Noord” en “Nieuwsbrief milieubeleidsplan”. Tevens zouden lokale initiatieven begeleid en zou de
uitvoering van het communicatieplan behorend bij het milieubeleidsplan voortgezet worden.

13.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
Bij de ontwikkeling van het waterplan zijn diverse groepen vertegenwoordigd in een klankbordgroep.
Deze klankbordgroep is in 2003 twee keer bij elkaar geweest. (zie verder hoofdstuk water). Voor de
zwerfvuilacties in de wijken Noord en West wordt nu standaard samengewerkt met diverse andere
organisaties en doelgroepen. (zie hoofdstuk afval). Er is in 2003 een handleiding ontwikkeld waarmee
lokale groepen ook zelf een zwerfvuilactie kunnen organiseren en waarbij de gemeente faciliterend
optreedt. De ontwikkeling van een gemeentelijk geluidbeleid heeft vertraging opgelopen en is in 2003
pas gestart met het inventariseren van de geluidbelasting. Raadpleging van doelgroepen is voor een
latere fase voorzien. (zie hoofdstuk geluid).
De nieuwsbrief “Ruimte voor milieu” informeert burgers en ambtenaren over de stand van zaken in de
uitvoering van het milieubeleidsplan. De nieuwsbrief kwam in november 2003 uit.
Voorts zijn de communicatietaken uitgevoerd zoals aangekondigd in het communicatieplan behorend
bij het milieubeleidsplan 2000-2004 “Ruimte voor Milieu”, dat is vastgesteld door het college in 2001.
Programma 2003
Publicaties over projecten en
algemene milieuvoorlichting in Van ’t
Rond
Wekelijkse publicaties van bedrijven
inzake alg. Wet Bestuursrecht

Verslag 2003
Er is o.a. gepubliceerd over de luchtkwaliteit langs de A28 en de actie
Slim licht!.

Nieuwsbrief aan doelgroepen *)

Over de voortgang in de projecten in 2002 van het milieubeleidsplan is in
de nieuwsbrief van februari 2003 gerapporteerd en over de voortgang in
2003 in de nieuwsbrief van november 2003.

4 keer per jaar groene pagina *)

Op 1 april, 17 juni, 7 oktober en 16 december 2003 is de Groene Pagina
verschenen in de Nieuwsbode.
2 keer is de uitgave van de Nieuwsbrief van het milieubeleidsplan
aangekondigd met vermelding van de locaties waar ze zijn op te halen.
Er zijn twee artikels geschreven over de actie ‘Fiets naar je werk’.
Op de website van de Milieudienst staat het milieubeleidsplan en de
nieuwsbrief van november 2003. Op de website van de gemeente is het
milieujaarprogramma 2004 geplaatst.

2 keer per jaar artikel in Van ’t Rond
over MBP *)
Informatie in Rondje Zeist *)
Info over uitvoeringsprojecten MBP
op website van Milieudienst *)

Reguliere taak.
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Programma 2003
Free publicity *)

Verslag 2003
Er zijn diverse persberichten verschenen, onder andere over de
vogelpest, milieuvriendelijk tuinieren en de uitgave van de nieuwsbrief
milieubeleidsplan.
Project milieuvriendelijk tuinieren
In 2003 was er een door de provincie gefinancierde cursus
steunen met publiciteit
milieuvriendelijk tuinieren, waaraan bewoners gratis konden deelnemen.
De cursus was gericht op het verminderen van bestrijdingsmiddelen in
de tuin. Op de groene pagina is publiciteit gegeven aan dit project.
* Actie uit communicatieplan behorend bij milieubeleidsplan
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14. Algemeen
14.1 Beleid
De Wet milieubeheer verplicht het college om bij de voorbereiding van de gemeentebegroting de
inhoud van het milieujaarprogramma te betrekken en tot het doen van verslag aan de raad over een
aantal onderdelen van die wet. De gemeente Zeist heeft daarnaast gekozen om gebruik te maken van
de mogelijkheid in de Wet milieubeheer om een milieubeleidsplan op te stellen, de wet verplicht de
gemeente om bij de uitvoering van de wettelijke taken met dat plan rekening te houden.

14.2 Wat was er gepland voor 2003?
De planning richtte zich op het opstellen van het milieujaarprogramma en –verslag. Daarnaast zouden
de reguliere taken worden uitgevoerd zoals het voeren van secretariaat van het periodiek overleg
Milieu en van het overlegorgaan Milieu & Landschap en het beantwoorden van ad hoc vragen van
ambtenaren en het gemeentebestuur.

14.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
Het overlegorgaan Milieu & Landschap is regelmatig bij elkaar geweest. Er zijn diverse onderwerpen
besproken, waaronder het bomenbeleid, de verdrogingsproblematiek of het milieujaarverslag en –
programma. Sinds de invoering van de Wet dualisering adviseert het overlegorgaan het college en
wordt een kopie van het verslag naar de raadsleden verzonden. Er is een voorzichtige tendens
zichtbaar dat het overlegorgaan in vroegere stadia bij planvorming betrokken wordt.
In 2003 zijn de mogelijkheden onderzocht voor een fusie tussen het NMC en de Milieudienst. De
conclusie was dat een fusie niet haalbaar is, maar dat gezocht moet worden naar een versteviging
van de samenwerking.

Programma 2002
Opstellen milieujaarverslag 2002

Verslag 2002
Uitgevoerd conform planning. De gemeenteraad heeft op 24 juni
ingestemd met het milieujaarverslag 2001.

Opstellen gemeentelijke milieumonitor Bij het milieujaarverslag 2001 is in de bijlage de gemeentelijke
bij milieujaarverslag
milieumonitor gevoegd. De monitor wordt voortaan jaarlijks ingevuld en
bij het milieujaarverslag gevoegd.
Opstellen milieujaarprogramma 2004
Secretariaat Periodiek overleg
Secretariaat overlegorgaan Milieu &
Landschap

Uitgevoerd conform planning. De gemeenteraad heeft op 16 februari
2004 ingestemd met het milieujaarprogramma 2004.
Uitgevoerd conform planning.
Er waren voorafgaand aan de vergaderingen van de Commissie Ruimte
regelmatig bijeenkomsten van het overlegorgaan.
Deelname van één medewerker van de Milieudienst aan de
gemeentelijke cursus ‘het nieuwe schrijven’ voor advisering aan college
en raad in het duale stelsel.

14.4 Nieuwe aandachtspunten
Het is de wens van het overlegorgaan Milieu & Landschap om over meer onderwerpen dan alleen
natuur & landschap mee te kunnen denken en praten.
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15. Diversen
15.1 Beleid Regionale samenwerking
De regionale samenwerking inzake milieu in Zuidoost-Utrecht valt onder de verantwoordelijkheid van
de Beheerscommissie (per 1 januari 2004 het Algemeen Bestuur), met als ambtelijk ‘voorportaal’ het
Platform Milieubeleid. In de Beheerscommissie/AB zijn alle portefeuillehouders milieu van de tien
gemeenten die zijn aangesloten bij de Milieudienst Zuidoost-Utrecht vertegenwoordigd, in het Platform
alle ambtelijke milieucoördinatoren. De wethouder en milieucoördinator vertegenwoordigen de
gemeente Zeist. Beheerscommissie/AB en Platform komen een maal per twee maanden bijeen.
Beheerscommissie/AB en Platform worden ambtelijk ondersteund door medewerkers van de
Milieudienst. Op basis van de inwonerbijdrage van alle gemeenten in Zuidoost-Utrecht verricht de
Milieudienst de zogenaamde ‘Basistaken’. Deze taken zijn over het algemeen regio-brede taken.
De Provincie Utrecht biedt al enige jaren aan de gemeenten de mogelijkheid om deel te nemen aan
(samenwerkings)projecten en regionale activiteiten in het kader van het provinciaal milieubeleidsplan.

15.2 Wat was er gepland voor 2003?
Op het gebied van samenwerking vermeldde het jaarplan 2003 van de Milieudienst de uitvoering van
basistaken door de Milieudienst binnen de inwonerbijdrage van alle gemeenten in Zuidoost-Utrecht.
Verder legde voornoemd milieuprogramma de bestedingswijze van de binnen het onderdeel
Milieubeheer van de begroting beschikbare uitvoeringsbudgetten vast.

15.3 Wat is er in 2003 gebeurd?
Voor een verslag van de door de Milieudienst uitgevoerde basistaken wordt verwezen naar het
jaarverslag en de jaarrekening van de Milieudienst. In 2003 is de verzelfstandiging van de Milieudienst
per 1 januari 2004 voorbereid in verband met de ontvlechting van het BRU.
De Provincie verwacht in 2004 een nieuw milieubeleidsplan vastgesteld te hebben. De uitvoering zal
onder meer plaatsvinden via regionale activiteiten agenda’s milieu (RAAM). De gemeenten kunnen in
2004 daarbinnen gezamenlijk projecten uitvoeren. De afstemming over een eventuele deelname
geschiedt in het Platform Milieubeleid.

15.4 Nieuwe aandachtspunten
Voor 2004 is gekozen om een apart programma voor de basistaken in 2004. Dit is begin 2004
vastgesteld in het Algemeen Bestuur (voorheen Beheerscommissie) van de Milieudiens
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BIJLAGE 1. Milieumonitor Zeist
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BIJLAGE 2. Stand van zaken uitvoeringsprojecten Milieubeleidsplan
Overzicht van uitvoeringsprojecten en overige acties die bekostigd worden uit het budget uitvoeringsprojecten milieubeleidsplan
= planning zoals vermeld in milieubeleidsplan en daar op volgende milieujaarprogramma’s
= gerealiseerd conform oorspronkelijke planning milieubeleidsplan.
= gerealiseerd op een later moment dan oorspronkelijke planning milieubeleidsplan
nr

Projectnaam

trekker

budget

PG- Ruimte

86.219

Projecten i.s.m. bewonersorganisaties
Afval I

Opruimen zwerfvuil in wijken West en

2000

2001

2002

2003

2004

€

Noord+uitvoering
Ruimte IV

Ontwikkeling wijkmonitor als sturing van

PG

wijkbeheer

Bel+Pu+

Natuuractiviteiten in de wijk “Natuurpad De

NMC

9.076
4.538

Brink”
Projecten i.s.m. maatschappelijke organisaties
Water I
Comm. I

0

Ontwikkeling integraal “waterplan”

Milieudienst

Milieuvriendelijk tuinieren steunen met

NMC

36.303
4.538

publiciteit
Projecten i.s.m. bedrijven en instellingen
Bedrijven

Proef van 2 jaar één loket voor bedrijven

I

inrichten.

Ruimte II

Realisatie duurzaam bedrijfsterrein Oud

0
PG Ruimte

9.076

PG Ruimte

22.689

milieudienst

9.076

Zandbergen.
BEDRIJVEN
Bedrijven

Opstelling criteria milieubelasting van elk

8

bedrijf

0

BODEM
Bodem 1

0

Actualisatie van gemeentelijke beleidskader milieudienst

18.151

bodem
WATER
Water 1

0

Verkenning mogelijkheid herstel

PG- Ruimte

waternatuurwaarden

+

GELUID
Geluid 2

Opstelling gemeentelijk gebiedsgericht

15.882
0

milieudienst

49.916

geluidplan
LUCHTKWALITEIT
Lucht 3

Opstelling Plan van aanpak luchtveront-

0
milieudienst

27.227

reinigingsproblematiek m.n. rond de A28.
COMMUNICATIE EN LOKALE AGENDA 21
Comm.

Nieuwsbrief aan doelgroepen projecten

0
milieudienst

18.151

milieudienst

11.345

milieubeleidsplan
Comm.

Populaire versie milieuprogramma naar
doelgroepen

Diverse

-4.537

TOTAAL

317.650

DEKKING Budget uitvoeringsprojecten milieubeleidsplan

317.650
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BIJLAGE 3. Geplande en bestede uren Gemeente/Milieudienst
MARAP Zeist 2003 t/m week

Uren

Tijdelijk Overloop Totaal

2003

2002 2003

Deelsom

Geboekt

Over-

Over-

t/m week

t/m week

schrijding

schrijding

52 Vast

52

52 in uren

in %

Bedrijven vergunningen

1710

0

334

2044

2044

2020

-24

-1

Bedrijven handhaving

12

2510

0

0

2510

2510

2807

297

Bedrijven overig

650

0

0

650

650

1064

414

64

Bodem en water

2550

2040

250

4840

4840

3721

-1120

-23

795

0

0

795

795

587

-208

-26

70

0

0

70

70

65

-5

-7

Geluid en lucht
Afval
Ruimtelijke ordening

500

0

0

500

500

212

-289

-58

Bouwen

1855

0

0

1855

1855

2406

551

30

Verkeer

300

0

0

300

300

330

30

10

Gemeentelijke interne milieuzorg

130

0

0

130

130

142

12

9

Energie

540

0

0

540

540

410

-130

-24

Communicatie/Dialoog

350

0

0

350

350

191

-159

-46

Algemene milieutaken/Diversen
Totaal

798

0

798

798

608

-190

-24

12758

2040

584 15382

15382

14563

-820

-5

Er is 986 uur geboekt ten behoeve van het ISV-bodemprogramma (2040 uur gepland). De
overgebleven 1084 uren voor ISV-bodem dienen meegenomen te worden naar 2004. Dit resulteert
voor de overige taken in een totaal aantal bestede uren van 234 uur (1,5%) boven de planning.
De meest opvallende afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard.
-

-

-

-

Bedrijven overig: Er zijn meer klachten geweest dan in voorgaande jaren waarbij
geluidmetingen zijn verricht. Daarnaast is in 2003 het Regieteam Integrale Veiligheid gestart
en Adviesteams waaraan de Milieudienst deelneemt.
Bodem en water: De uitvoering van het ISV-bodemprogramma is vertraagd, omdat de
herstructurering van de ISV-gebieden waaraan het bodemprogramma gekoppeld is niet op
schema ligt. De niet gebruikte uren worden als ISV bodem-uren meegenomen naar 2004.
Ruimtelijke ordening: De Milieudienst levert op verzoek van de gemeente milieuparagrafen
aan de gemeente bij ruimtelijke plannen. Er zijn in 2003 geen verzoeken geweest.
Bouwen: Er speelde in 2003 een aantal extra werkzaamheden. Door wijzigingen in de
wetgeving moest de modelbouwverodening middels een collegevoorstel twee keer aangepast
worden. Daarnaast is er gewerkt aan een stroomlijning van de procedure om een deel van de
bouwaanvragen voortaan met een snelle check te kunnen afhandelen. Hoewel dit in aanloop
heeft geleid tot extra uren zal het leiden tot een efficiëntere besteding van de uren. Tenslotte
is in 2003 ook de aanzet gegeven voor de evaluatie van het plan van aanpak duurzaam
bouwen.
Energie: In 2003 is de overstap naar een nieuw registratieprogramma voorbereid, waardoor
het energiebeheer niet het hele jaar heeft plaatsgevonden.
Communicatie/Dialoog: De uren voor de communicatie rondom projecten van het
milieubeleidsplan worden op de projecten zelf geboekt.
Algemene milieutaken: Er is minder overleg gevoerd met de portefeuillehouder dan in
voorgaande jaren gebruikelijk was.
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BIJLAGE 4. Geplande en bestede budgetten Milieudienst/gemeente
Uitvoeringsbudget milieuprogramma
Taakveld
Bedrijven
Bodem
Geluid
Lucht
Afval
Bouwen

Energie
Communicatie

Onderwerp
Milieuzorgassistenten
Lozingenbesluit
Bodemloket (internet)
11,5 uren Milieudienst akoestisch onderzoek PGGM à € 65,39
5,25 uren Milieudienst geluidscherm Den Dolder fase 1 à € 65,39
TNO metingen stikstofdioxide A28
Luieractie
Werkateliers duurzaam bouwen
Dubo-advies nieuwbouw school
Diversen duurzaam bouwen
Installatie gasgestookte wasdroger
afsluiting actie wooncomfort
Plaatsen Groene Pagina’s
Nieuwsbrief milieubeleidsplan
Subsidie stichting milieuzorg

Totaal uitgaven
Budget
Totaal inkomsten

Begroting 2003 (uitvoeringsbudget milieu en landschap)

Bedrag in euro’s
10.210,00
3.961,58
748,74
751,99
343,30
9.500,00
24,50
1.141,45
2055,00
20,17
371,43
123,74
4.287,50
225,00
1.345,45
35.109,85
47.445,00
47.445,00

Het restant à € 12.335,15 wordt teruggestort naar de gemeente Zeist.

Uitvoeringsbudget energiebeheer/milieuzorg
Taakveld
GIM/Energie

Onderwerp
Actie fiets naar je werk
Greenware hoods: actie Slim licht!

Totaal uitgaven
Budget

Begroting 2003 (uitvoeringsbudget interne milieuzorg/energiebeheer)
Subsidie provincie Utrecht voor actie Slim licht!

Totaal inkomsten

Bedrag in euro’s
577,40
1.970,00
2.547,40
2.805,00
1.680,50
4.485,50

Het restant à € 1.938,10 wordt teruggestort naar de gemeente Zeist.
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Uitvoeringsbudget bouwstoffenbesluit
Taakveld

Onderwerp

Totaal uitgaven
Budget

Bedrag in euros
0,00

Begroting 2003 (uitvoeringsbudget bouwstoffenbesluit, deels in handen
gesteld van Milieudienst)

Totaal inkomsten

3.937,00
3.937,00

Het restant à € 3.937,00 wordt teruggestort naar de gemeente Zeist.

Uitvoeringsbudget projecten milieubeleidsplan
Taakveld
Afval
Bodem
Geluid
Water
Communicatie
Onvoorzien
Totaal uitgaven

Onderwerp
Opruimen zwerfvuil in de wijken Noord en west
Actualisatie beleidskader bodem ; 15,5 uren Milieudienst à € 65,39
Opstellen geluidsplan: 82,75 uren Milieudienst à € 65,39
Opstellen waterplan
Nieuwsbrief: 161,25 uren Milieudienst à € 65,39

Bedrag in euro’s
0,00
1.013,55
5.411,03
0,00
10.544,14
0,00
16.968,72

Budget

Begroting 2003 (uitvoeringsbudget projectenplan en
milieubeleidsplan, deels beschikbaar gesteld voor de Milieudienst)

75.091,00

Totaal inkomsten

75.091,00

In 2003 is van het Milieubeleidsplanbudget € 44.268,-- voor de Milieudienst beschikbaar. Er is door de
Milieudienst in 2003 € 16.968,72 gefactureerd voor uitvoering van projecten milieubeleidsplan. Twee
projecten zijn in 2003 niet afgerond (opstellen gebiedsgericht geluidbeleid en actualiseren
beleidskader bodem). Het restant à € 27.300,-- is overgebracht naar de reserve ‘reeds aangegane
verplichtingen. Het budget voor het opruimen van het zwerfvuil in de wijken Noord en West van
€ 29.496,-- is in de reserve ‘niet aangewende middelen’ gestort.
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