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Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
Door uitvoering te geven aan het Milieubeleidsplan en de verschillende uitvoeringsprogramma’s op deelterreinen, is in 2016 wederom een bijdrage geleverd aan een
duurzame bescherming van de milieukwaliteit van de leefomgeving. In bijzonder op de
speerpunten afval, klimaat/energie, geluid, milieucommunicatie en milieubedrijfsvoering.
Hiermee is uitvoering gegeven aan de duurzaamheidsambitie, zoals neergelegd in het
Coalitieakkoord.
In concreto kan worden genoemd:
- De afvalconferentie, de vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en
verbetering van de afvalscheiding.
- De nulmeting routekaart energieneutraal Wijchen, inkoop groene energie,
duurzaamheidsleningen, woningisolatiesubsidies, zonnepanelen op ‘t Mozaïek en de
energiebesparing van het zwembad.
- De herijking van het geluidbeleidsplan, resulterend in een ontwerp geluidbeleidsplan.
- De voorbereiding van het Strategisch milieucommunicatieplan en campagne.
- De voorbereiding van de herijking van het Milieubeleidsplan.
- De ontwikkeling van de milieuattentiekaart in de Gisviewer.
Waarover wil je informeren?
De jaarevaluatie 2016 is bedoeld om de gemeenteraad te informeren over de realisatie
van het Milieubeleidsplan 2013-2016. Het milieubeleidsplan is een parapluplan en
beschrijft het milieubrede streefbeeld en duurzaamheidskader. Verdere doorwerking vindt
plaats in de deelplannen van de verschillende milieuthema’s, zoals het klimaatbeleidsplan.
Doel van het milieubeleid is een duurzame bescherming en zo mogelijk verbetering van de
milieukwaliteit van de leefomgeving. Hierbij wordt de wisselwerking met ruimtelijke ordening,
gemeentelijke gebouwbeheer, volkshuisvesting, sociale en economische voordelen en
initiatieven in de samenleving zoveel mogelijk benut.
Speerpunten voor de planperiode zijn de milieuthema’s milieubedrijfsvoering, energie/klimaat,
afval, geluid en milieucommunicatie. Overige milieuthema’s zijn: water, bodem, lucht, geur,
externe veiligheid, duurzaam bouwen, duurzaam inkopen, bedrijfsinterne milieuzorg en
biodiversiteit.
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In het uitvoeringsprogramma van het milieubeleidsplan is dit vertaald in een
maatregelenpakket. De milieujaarevaluatie rapporteert over de uitvoering en het resultaat
hiervan. Per milieuthema wordt een korte uitleg bij de stand van zaken gegeven.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
December 2013 is het Milieubeleidsplan 2013-2016 door uw gemeenteraad vastgesteld. Hierbij
is ervoor gekozen om de ingeslagen weg van verduurzaming voort te zetten: “Onderweg naar
een duurzaam Wijchen”.
Wat zijn de gevolgen?
Uit de evaluatie kan worden geconcludeerd dat Wijchen “Onderweg is naar een duurzaam
Wijchen”. De realisatie van het milieubeleid is op koers. Hiermee wordt een bijdrage
geleverd aan een duurzame bescherming van de milieukwaliteit van de leefomgeving en
invulling gegeven aan de ambitie van een duurzame gemeente, zoals neergelegd in het
Coalitieakkoord. Verder is het uitvoeringsprogramma gerealiseerd binnen de financiële
afspraken en beschikbare budgetten.
Wat is het vervolg?
Het is van belang dat Wijchen ook de komende jaren blijft werken aan een duurzame
bescherming van de milieukwaliteit van de leefomgeving. Milieuvraagstukken vragen
tegenwoordig om een integrale en toekomstbestendige aanpak.
De koppeling met ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en gemeentelijk gebouwbeheer
biedt goede kansen. Maar ook de combinatie van milieuwinst met sociale en economische
voordelen (people, planet, profit), de wisselwerking tussen thema’s (met één thema een
bijdrage leveren aan een ander thema) en communicatie & participatie (milieuzorg is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid). Hiervoor is nodig dat het milieubeleid wordt
voortgezet.
De jaarevaluatie is een opmaat naar de herijking van het Milieubeleidsplan in 2017. Hierbij
wordt het milieubeleidsplan aangepast aan actuele opgaven en nieuwe milieurelevante
thema’s. Bijvoorbeeld klimaatadaptatie, circulaire economie, omgevingswet, communicatie
& participatie en mobiliteit. Dit wordt in 2017 opgepakt. Met de herijking van het
milieubeleidsplan wordt ook de noodzaak van aanvullende middelen inzichtelijk gemaakt
en zo nodig een begrotingsvoorstel voorgelegd.
Communicatie
De milieujaarevaluatie 2016 wordt na vaststelling ter beschikking gesteld aan externe
partijen.
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