
SYMPOSIUM
GEMEENTELIJK MILIEUBELEID

GROOT SUCCES

DE BELANGSTELLING WAS ZEER GROOT (RUIM
160 deelnemers) , de koördinatie van de orga-
nisatie bleek bij Hans ten Houten in goede
handen. Mevrouw S. Langedijk-de Jong,
burgemeester van Leek, hield op strakke, hu-
moristische wijze orde in het programma.
Aanleiding voor het symposium was het ver-
schijnen van de eindrapportage van de Inter-
gemeentelijke kollegiale milieutoets Noord-
Nederland 1989 (zie Noorderbreedte
1989-5, blz. 167-186).
De voorzitter van de Stichting Noorder-
breedte, ir. J. Stellema, sprak in zijn ope-
ningsvoordracht oa. over de wijzigingen in de
kijk op milieuproblemen en over de konse-
kwenties daarvan voor de beleidsuitvoering:
streven naar verinnerlijking van milieuver-
antwoordelijkheid, aanpak in samenspel met
andere overheden en met partikulieren en
streven naar interne en externe integratie.
De voorzitter van de begeleidingskommissie
van de Milieutoets Noord-Nederland 1989,
dr. ir. D. H. Keuning, burgemeester van Bor-
ger, wees in zijn inleiding oa. op de negatieve
effekten van ekonomische groei, ook bij ge-
meenten, op de waarschuwingen die pas na
25 jaar serieus lijken te worden genomen en
op de voorwaarden voor een goed en duur-
zaam gemeentelijk milieubeleid: juiste men-
taliteit, bereidheid tot interne en externe sa-
menwerking en kwaliteit van professioneel
management. Verder ging hij in op de finan-
ciële prikkels om samenwerking te bevorde-
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ren en op het verloop van de milieutoets: aan-
vankelijk scepsis, achteraf iedereen enthou-
siast over leereffekten. Tenslotte pleitte hij
voor een koördinerend wethouder voor mi-
lieu die ook milieu-effekten van andere be-
leidsvelden bekijkt.

Het forum was zeer geanimeerd door de di-
versiteit van de leden (mevrouw R. van Gel-
der, wethouder van Heerenveen, dr. F. B.
van Es, hoofd milieuhygiëne provincie Dren-
te, dr. H. M. Klouwen, Regionale Inspektie
Milieuhygiëne-Noord en mr. J. H. J. Kam-
minga, Kamer van Koophandel te Veen-
dam) . Ter diskussie stonden oa. de personele
scheiding tussen vergunningverlening en
kontrole op naleving van vergunningen, de
integrale aanpak (oa. moeilijk, want WVO zit
vaak bij andere instantie), de samenwerking
tussen gemeenten en politie, de voor- en na-
delen van een gemeentelijke milieuadvies-
raad, de noodzaak van milieuvoorlichting en
de doorwerking van het NMP.
De themagroepen in de middag waren ge-
wijd aan handhaving milieurecht, milieube-
leidsplanning en -uitvoering in relatie met fi-
nancieel beheer, interne en externe organisa-
tiestruktuur en -kuituur, afvalverwijdering
en bodembescherming en de relatie tussen
milieubeheer, ruimtelijke ordening en
groenbeheer. Tijdens de dag kwamen vele
tips en suggesties voor een beter gemeentelijk
milieubeleid naar voren. •
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