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Al een aantal jaren werken negen gemeenten
in Zuid-Oost Drente samen op milieugebied
onder de paraplu van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband (ISV). Zaken als
milieuvoorlichting en de koördinatie van de
handhaving van milieuwetten worden zodoende beter aangepakt. Het milieubeleid
van de aangesloten gemeenten kan op deze
wijze efficiënter worden uitgevoerd. Gezien
het sukses van de aktiviteiten zal de samenwerking tussen de gemeenten (op milieu- en
op ander gebied) in de toekomst verder uitgebreid worden.
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Humana in alle gemeenten geplaatst, is de inzameling van asbest georganiseerd, zijn afspraken
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van oud papier en is een
kompostvatenaktie op
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Bovenstaande lijst kan uitgebreid worden met veel andere
voorbeelden. Al dergelijke
projekten komen tot stand in
voortdurend overleg van ISVmedewerkers en gemeenteambtenaren. Omdat dit leidt
tot een grotere betrokkenheid en omdat de plannen al
tijdens de voorbereiding met
praktijkmensen besproken
worden, blijkt deze werkmethode erg suksesvol te zijn.
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REGIO VERTEGENWOORDIGEN

noemde koördinatiekommissie afvalstoffen heeft van GS
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weinig gebruik gemaakt. De samenwerking tussen de
gemeenten is gebaseerd op de wil om op positieve en

de gemeenten in allerlei overlegsituaties, anderzijds
wordt het ISV als aanspreekpunt gezien voor gemeenten.
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