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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het Milieubeleidsplan 2009-2012 van de gemeente Nijkerk. Een Milieube-
leidsplan met een integraal karakter, dat ingaat op nieuwe ontwikkelingen, dat verant-
woordelijkheid draagt, realistisch is en dat verder kijkt dan vandaag de dag. Kortom 
een Nijkerks plan. 
 
Dit plan is opgesteld voor u als burger, voor u als ondernemer, voor u als lid van een 
maatschappelijke organisatie. Maar ook voor u als onze partner in de regio. Eigenlijk 
voor iedereen die betrokken is bij Nijkerk. 
 
Met dit plan beogen wij, samen met u, te werken aan de milieuvraagstukken die van-
daag de dag en de komende jaren spelen. Het gaat over het klimaat, over leefbaarheid, 
over duurzaamheid en over onze verantwoordelijkheid als gemeente met betrekking tot 
die vraagstukken.  
 
Wij zetten in op energiebesparing en duurzame energie, op duurzaam ruimtegebruik en 
duurzaam bouwen als antwoord op de klimaatvraagstukken. Maar ook zetten wij in op 
duurzame relaties omdat wij u, de burger, de ondernemer, de maatschappelijke organi-
satie en de regiopartner nodig hebben om uitvoering te geven aan dit plan. 
 
Wij werken aan het bewaken, behouden en verbeteren van de kwaliteit van het water, 
de lucht, de bodem, het landschap en de natuur. Het verminderen van afval en het 
veilig maken en houden van onze omgeving. Kort samengevat de kwaliteit van onze 
leefomgeving. 
 
Met dit plan gaan wij als gemeente samen met u ‘Werk maken van woorden’. 
 
 
Nijkerk, april 2009 
 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
Renger Walet, 
Wethouder milieu 
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SAMENVATTING 
 
Het Milieubeleidsplan 2009-2012 is de opvolger van het Milieubeleidsplan 2004-2007. Met 
dit Milieubeleidsplan stelt de gemeenteraad de kaders van het milieubeleid voor de ko-
mende periode vast en brengt zij accenten aan die zij belangrijk vindt. Het milieubeleids-
plan 2009-2012 is integraal en in samenhang met andere beleidsterreinen opgesteld. 
 
EUROPESE-, NATIONALE- EN REGIONALE REGELGEVING  
DOORVERTAALD IN GEMEENTELIJK MILIEUBELEID 
Het gemeentelijk milieubeleid wordt sterk beïnvloed door Europese wet- en regelgeving 
die op nationaal (vierde Nationaal Milieubeleidsplan, Toekomstagenda Milieu) en regio-
naal niveau (derde GeldersMilieuPlan) is doorvertaald. Het accent ligt op duurzame ont-
wikkelingen en de aanpak van hardnekkige milieuproblemen. De nadruk ligt op een ge-
zonde veilige leefomgeving, met een eigen verantwoordelijkheid voor bedrijfsleven en 
burgers. Door de kredietcrisis is de aandacht vooral ook gericht op duurzame energie en 
samenleving. 
Het Nijkerkse milieubeleid anticipeert op wetgeving en recente ontwikkelingen. Het Mili-
eubeleidsplan kent vier speerpunten namelijk klimaat, leefbaarheid, duurzaamheid en 
verantwoordelijkheid. Binnen de vier speerpunten zijn subthema’s ondergebracht.  
 
KLIMAAT 
Klimaat is een thema dat mondiaal veel aandacht krijgt en behoeft. Nijkerk draagt haar 
steentje hieraan bij. De gemeente zet in op een energiebesparing van 2% tot 2020. Hier-
voor worden energiebesparende maatregelen in gebouwen - nieuwbouw en bestaand - en 
openbare verlichting toegepast. Er worden afspraken gemaakt met bouwondernemingen, 
woningcorporaties en bedrijven over energiebesparende maatregelen. Burgers worden 
gestimuleerd energiebesparende maatregelen te treffen. Een tweede speerpunt is duur-
zame energie. In 2020 zal 20% van het energieverbruik in Nijkerk bestaan uit duurzame 
energie. Speerpunt is bio-energie en in mindere mate windenergie. Bij bouwprojecten 
wordt ingezet op realisatie van duurzame energiesystemen. Daarnaast wordt een aard-
gasvulpunt in de gemeente gerealiseerd. 
 
LEEFBAARHEID 
Een leefbare gemeente is van groot belang voor het welzijn van de mens. Nijkerk zet dan 
ook in op verschillende thema’s die de leefbaarheid in de gemeente sterk beïnvloeden. 
Landschappelijke-, cultuurhistorische- en natuurwaarden worden behouden en ontwik-
keld. Er wordt uitvoering gegeven aan de opgaven uit het Landschapsontwikkelingsplan 
en voortkomend uit het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland. Met provincie en wa-
terschappen worden anti-verdrogingsmaatregelen getroffen zoals realisatie van water-
berginggebieden en afstemming van afwatering op de doelstellingen van de gebieden.  
Ook binnen de bebouwde kom wordt ingezet op groen. 
 
Te veel geluid is hinderlijk en moet worden voorkomen. Nijkerk wil de knelpunten bij de 
bron aanpakken en daarnaast woningen saneren die een te hoge geluidsbelasting onder-
vinden. Met de wijziging van de wet geluidhinder zal de gemeente haar geluidbeleid voor 
de gehele gemeente aanpassen.  
 
 
 
 

 

Milieubeleidsplan gemeente Nijkerk v 



 
De bodem is een belangrijke basis die duurzaam beheerd moet worden. Informatie over 
de bodemkwaliteit wordt opgeslagen in een bodeminformatiesysteem. Het systeem wordt 
vernieuwd, achterstanden worden weggewerkt en extra informatie over archeologie, ex-
plosieven uit WOII en asbestverdachte locaties worden in het systeem ingevoerd. Samen 
met de regionale partners wordt het HandhavingsUitvoeringsMethode Besluit bodemkwa-
liteit ontwikkeld. In regioverband worden een bodemkwaliteitskaart ontwikkeld en een 
bodembeheersplan opgesteld. 
 
In de Europese Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn de 
doelstellingen op het gebied van de waterkwaliteit en –kwantiteit vastgelegd. Een aantal 
wijzigingen in de wetgeving op het gebied van water grijpt in op de gemeentelijke taken. 
De gemeente heeft een waterplan opgesteld waarin de opgaven zijn verwoord. In de 
planperiode worden de opgaven opgepakt. De bestaande aanpak van diffuse bronnen 
wordt gecontinueerd. Het afkoppelen van regenwater blijft een speerpunt in de komende 
planperiode. Een digitaal waterloket informeert bedrijfsleven en inwoners over water in 
de brede zin van het woord. 
 
De thema’s lucht, stof, geur en licht zijn in één paragraaf opgenomen. Met de plannen 
van RWS voor de aanpak van het knooppunt Hoevelaken ontstaan er kansen om de 
luchtkwaliteit in Nijkerk te verbeteren. Ontwikkelingen met betrekking tot de problema-
tiek van de luchtkwaliteit in scholen worden actief gevolgd. 
Het huidige geurhinderbeleid waarin evenwicht tussen de ontwikkeling van veehouderijen 
en de leefbaarheid in de dorpskernen van belang is, wordt in de planperiode voortgezet. 
Om lichthinder te voorkomen zet de gemeente in op structurele maatregelen. Het blijven 
volgen van nieuwe ontwikkelingen en het uitvoeren van het nieuwe beheerplan Openbare 
Verlichting zijn de doelstellingen voor de komende planperiode. 
 
Voor het thema afval worden in de planperiode wijzigingen in het afvalbeleid verwacht 
die door zullen werken in het gemeentelijk beleid. De gemeente zal de wijzigingen in haar 
beleid implementeren. De gemeente streeft de komende planperiode naar vermindering 
van afval waaronder ook het zwerfafval in de kernen en het buitengebied en meer schei-
ding van afval. Het IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) blijft ook in de komende 
planperiode van kracht. Om het thema zwerfafval onder de aandacht te houden wordt 
aangesloten bij de campagne van de Stichting Nederland Schoon. Nijkerk - als een van 
de eersten in Nederland die plastic flacons inzamelt - zet vanaf 2008 in op het inzamelen 
van verschillende kunststoffen. 
 
Op het gebied van externe veiligheid zijn ook wijzigingen te verwachten. Zo zal het beleid 
voor buisleidingen medio 2009 zijn vervangen door een AMvB. Dit wordt in het gemeen-
telijk beleid geïmplementeerd. In de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen wordt de komst 
van een Basisnet wegen, water en spoor aangekondigd. Dit zal consequenties hebben 
voor het gemeentelijk beleid. Niet alleen op milieugebied maar ook in de ruimtelijke ont-
wikkelingen. In dit kader wordt onderzocht of er een Route Gevaarlijke Stoffen moet 
worden ingesteld op het provinciale- en gemeentelijke wegennet. 
De gemeente wil nieuwe risicosituaties voorkomen en zet daarvoor haar taken en be-
voegdheden op het gebied van vergunningverlening en handhaving in.  
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Voor alle thema’s geldt, dat voortzetting van de wettelijke taken op het gebied van ver-
gunningverlening en handhaving ook in deze planperiode plaatsvinden. 
 
DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid is als thema geen bijzonderheid meer en te plaatsen in zowel de fysieke- 
als in de sociale context.  
Met duurzaam ruimtegebruik beoogt de gemeente de ontwikkelingen in de ruimte af te 
stemmen op het milieu. Duurzaamheidsthema’s worden in de planvormingfase geïnte-
greerd met o.a. de milieuparagraaf als onderdeel. 
Duurzaam bouwen kent geen wettelijk kader. Wel stelt de gemeente voorschriften op 
voor onder andere het gebruik van stoffen in de bouw, het inzetten op duurzame energie, 
het maken van prestatieafspraken over bouwprojecten.  
 
Als duurzame organisatie zet de gemeente in op de afspraken voor duurzame inkoop 
zoals die zijn vastgelegd in het Klimaat akkoord van de VNG (75% in 2010 en 100% in 
2015). Daarnaast wordt ingezet op energiebesparing (2% per jaar tot 2020) en duurza-
me energie (20%). Circa 50% van het gemeentelijk wagenpark zal in 2012 rijden op bio-
brandstof. Vanaf 1 januari 2010 stapt de gemeente over op groene stroom. Daarnaast 
wordt ingezet op het hanteren van een verruimde terugverdientermijn om inzet van 
energiemaatregelen mogelijk te maken. 
De gemeente wil het ’duurzaamheidsdenken’ als algemeen denken in de organisatie laten 
ontstaan en uitdragen naar buiten. Dat betekent inzetten op duurzame samenwerking 
zowel in huis als buitenshuis. Met het bedrijfsleven, de burgers en de partners in de re-
gio. Een duurzame samenleving begint bij duurzame relaties en de wens om er gezamen-
lijk aan te werken. 
 
VERANTWOORDELIJKHEID 
Nieuw is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) die de werkwijze van ver-
gunningverlenende instanties gaat wijzigen. Invoering zal waarschijnlijk plaatsvinden op 
1/1/2010. Voor het aanvragen van een vergunning is er straks 1 loket wat ertoe leidt dat 
provincie en gemeenten nauwer gaan samenwerken en er afstemming over taakverdeling 
plaatsvindt. Daarnaast is er met de komst van enkele besluiten veel veranderd wat zijn 
weerslag heeft op de gemeentelijke organisatie. 
De gemeente bereidt zich op het gebied van Vergunningverlening dan ook voor op het 
van kracht worden van de Wabo. Achterstanden in vergunningverlening worden wegge-
werkt. 
Bedrijven worden gestimuleerd om deel te nemen aan landelijke convenanten. 
Ook het veld van de handhaving wordt gewijzigd door de Wabo en de nieuwe wettelijke 
kaders. De gemeente wil integraal handhaven conform de landelijke kwaliteitscriteria 
milieuhandhaving. Daarvoor stelt zij een integraal handhavingplan op. 
 
SAMENWERKING, COMMUNICATIE EN NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE 
Om uitvoering te geven aan een integraal Milieubeleidsplan, is samenwerking tussen de 
verschillende afdelingen binnen de gemeente een noodzakelijke voorwaarde. Maar ook 
samenwerking met de partners uit de regio, het bedrijfsleven en de burger is hiervoor 
van belang. Communicatie en natuur- en milieueducatie zijn essentiële instrumenten die 
als rode draad door het Milieubeleidsplan lopen. 
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1 INLEIDING 
 

1.1 Waarom een Milieubeleidsplan? 
 
Voor u ligt het Milieubeleidsplan 2009-2012 van de gemeente Nijkerk. Een nieuw Milieubeleidsplan 
als opvolger van het Milieubeleidsplan 2004-2007. Met dit Milieubeleidsplan stelt de gemeenteraad 
de kaders van ons milieubeleid voor de komende periode vast en brengt zij accenten aan die zij 
voor de periode 2009-2012 belangrijk vindt. 
Anders dan in het voorgaande Milieubeleidsplan, beoogt dit plan een integraal plan te zijn. Een 
plan waarin rekening is gehouden met de samenhang tussen de verschillende beleidsthema’s. 
 
Het milieubeleid concentreert zich op vier concepten die een antwoord geven op prominente mili-
euopgaven. Binnen de concepten komt een aantal beleidsterreinen samen en wordt gezocht naar 
aangrijpingspunten voor een duurzame ontwikkeling. Het gaat om de volgende concepten. 
 
NIJKERK: KLIMAATBESTENDIGE GEMEENTE 
Centraal in dit concept staat het bieden van een antwoord op de klimaatproblematiek. Het concept 
richt zich op het gebruik van energie en daarmee op de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. 
Daarnaast richt het concept zich op het klimaatbestendig maken van Nijkerk. Beoogd wordt ener-
giebesparingen te stimuleren en het aandeel duurzame energie te vergroten. 
 
NIJKERK: LEEFBARE GEMEENTE 
Het accent voor het concept de leefbare gemeente ligt in het verbeteren van de leefbaarheid. Ge-
wenste maatschappelijke effecten van dit concept zijn vermindering van hinder door geluid, geur, 
stof en licht en het verminderen en scheiden van de afvalstromen. Maar ook het waarborgen van 
de veiligheid door eisen te stellen aan nieuwe ontwikkelingen. 
 
NIJKERK: DUURZAME GEMEENTE 
Binnen dit concept is er aandacht voor de mogelijkheden die de gemeente heeft om van haar ge-
meente een duurzame gemeente te maken. Dit komt zowel terug in de eigen bedrijfsvoering als in 
het stimuleren van anderen om zich het ‘duurzaamheidsdenken’ eigen te maken en om te zetten in 
creatieve duurzame oplossingen.  
 
NIJKERK: VERANTWOORDELIJKE GEMEENTE 
Het concept de verantwoordelijke gemeente legt vooral de nadruk op het instrumentarium dat zij 
heeft om een klimaatbestendige, duurzame en leefbare gemeente te zijn en te blijven. De nadruk 
ligt op vergunningverlening en handhaving. Voor het dragen van de verantwoordelijkheid doet zij 
ook een beroep op ondernemers en haar inwoners. 
 

1.2 Voor wie is dit plan? 
 
Het Milieubeleidsplan is opgesteld voor de inwoners van Nijkerk, de ondernemers, de maatschap-
pelijke organisaties en onze partners in de regio. Samen de verantwoordelijkheid nemen voor het 
milieu in de gemeente Nijkerk en op ieders eigen wijze daar een steentje aan bijdragen. Inwoners, 
bedrijfsleven en partners in de regio zijn op de hoogte van de doelstellingen en kunnen daarop 
anticiperen. 
Het Milieubeleidsplan is ook opgesteld voor de ambtelijke organisatie. Het geeft de kaders voor het 
college en de ambtelijke organisatie. De uitvoeringsparagraaf biedt een gedegen basis voor de 
afdelingsplannen. Voor de komende planperiode kunnen de werkzaamheden worden uitgezet. 
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1.3 Hoe gaat het verder? 
 
De verschillende onderdelen/opgaven uit dit Milieubeleidsplan zullen een plek krijgen in één van de 
programma’s uit de programmabegroting en natuurlijk in de afdelingsplannen. Via de reguliere 
begrotingscyclus/beleidscyclus zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de voortgang van 
de uitvoering van het Milieubeleidsplan. Dit vindt plaats via het milieujaarverslag. Dit verslag is 
vooral ook voor onze inwoners, het bedrijfsleven en de partners in de regio. 
 

1.4 De leeswijzer 
 
De indeling van dit Milieubeleidsplan 2009-2012 is gebaseerd op de gemeentelijke visie op milieu-
beleid en de manier waarop dit moet worden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot vier hoofdthema’s 
waar de beleidsthema’s op een logische wijze zijn ondergebracht.  
 
Het Milieubeleidsplan start met een inleiding (hoofdstuk 1) gevolgd door een beschrijving van nati-
onaal en regionaal beleid en de visie op het Nijkerkse milieubeleid in hoofdstuk 2. De vier hoofd-
thema’s zijn opgenomen in de hoofdstukken 3 tot en met 6. 
Zo wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op Nijkerk als klimaatbestendige gemeente met de thema’s kli-
maat en energie. Hoofdstuk 4 beschrijft Nijkerk als leefbare gemeente met de thema’s natuur, wa-
ter en landschap, geluid, bodem, water, lucht, stof, geur, licht, externe veiligheid en afval. Nijkerk 
als duurzame gemeente met de thema’s duurzaam ruimtegebruik, duurzaam bouwen, duurzame 
organisatie en duurzame samenwerking is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is het hoofd-
thema Nijkerk als verantwoordelijke gemeente opgenomen met de thema’s vergunningverlening en 
handhaving. 
 
Per thema wordt beschreven wat het kader is, waar we nu staan, wat we willen bereiken en wat 
we daarvoor doen. Deze werkwijze maakt dat de opgaven concreet worden gemaakt en het niet 
blijft bij vage ambities.  
 
Als u het Milieubeleidsplan omdraait, vindt u de uitvoeringsparagraaf, door het college van burge-
meester en wethouders vastgesteld, waarin de opgaven in een tabel zijn opgenomen. Per opgave 
is aangeven welke activiteiten worden uitgevoerd, of er dekking voor is (in de begroting of gefinan-
cierd door derden) en zo niet wat de kosten zijn, wie op ambtelijk niveau verantwoordelijk is en in 
welk jaar de uitvoering start. 
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2 NIJKERK: HET MILIEUBELEID 2009-2012 
 

2.1 Milieubeleid op Europees, Rijks en Provinciaal niveau 
 
EUROPEES BELEID 
De invloed van de Europese regelgeving wordt steeds groter. Het Europese milieubeleid is onlos-
makelijk verbonden met alle aspecten van de leefomgeving in het leven van mensen. Burgers, be-
drijven en overheden krijgen te maken met de gevolgen van Europese milieuregelgeving, zij het 
vaak via de vertaalslag in landelijke regelgeving. De Europese Unie is momenteel verantwoordelijk 
voor zo'n 80% van het nieuwe milieubeleid. Dit beleid wordt door het Rijk omgezet naar Nationale 
wet- en regelgeving. Het Europese milieubeleid bevat een groot aantal richtlijnen waar decentrale 
overheden in hun beleidsuitvoering mee te maken hebben. Te denken valt aan richtlijnen die mili-
euverontreiniging door industriële activiteiten en intensieve veehouderij voorkomen, de Europese 
richtlijn energieprestaties van gebouwen en de kaderrichtlijnen op het gebied van water, bodem en 
lucht.  
 
RIJKSBELEID 
Op landelijk niveau biedt het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) een belangrijk kader. Het 
NMP4 legt sterk het accent op een duurzame ontwikkeling van de samenleving en de aanpak van 
hardnekkige milieuproblemen zoals aantasting van de leefomgeving, verlies aan biodiversiteit en 
klimaatverandering. April 2006 heeft de Rijksoverheid als aanvulling op het NMP4, de Toekomsta-
genda milieu gepresenteerd. De Toekomstagenda is opgesteld omdat de maatschappij sinds het 
uitbrengen van het NMP4 is veranderd. Deze agenda moet het milieubeleid aanpassen aan de eisen 
van deze tijd.  
 
In de Toekomstagenda Milieu wordt de nadruk gelegd op een gezonde en veilige leefomgeving. 
Water en lucht moeten schoon zijn, de verscheidenheid aan dieren en planten moet behouden 
blijven. Ook moet klimaatverandering worden tegengaan. In de Toekomstagenda Milieu wordt ge-
kozen voor een moderne en zakelijke benadering, met een nuchtere afweging van kosten en ba-
ten.  
De Toekomstagenda wil de wetten en regels en de handhaving daarvan moderniseren. Dat moet 
leiden tot minder kosten en minder administratieve handelingen voor burgers, bedrijven en over-
heden. Daarnaast gaat het kabinet zijn milieustandpunten sterker en assertiever inbrengen in Eu-
ropa. Verder geeft de Toekomstagenda bedrijven meer ruimte en verantwoordelijkheden. Ten slot-
te moet het milieubeleid beter aansluiten bij de wensen, opvattingen en mogelijkheden van bur-
gers.  
 
De kredietcrisis heeft vooralsnog de milieuthema’s van het Rijk in een ander daglicht geplaatst. Het 
huidige kabinet pleit voor duurzaamheid en inzet op duurzame ontwikkelingen op het gebied van 
onder andere energie en samenleving. Voor ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie 
wordt dan ook meer geld vrijgemaakt. 
 
GELDERS MILIEUBELEID 
Het provinciale milieubeleid is vastgelegd in het Gelders Milieuplan ‘Op weg naar een duurzame 
milieukwaliteit van de leefomgeving’ (GMP-3). Richtte het vorige beleid zich nog op verontreinigen-
de bronnen, nu is de milieusituatie van de leefomgeving het uitgangspunt. 
De provincie wil dat in 2010 overal in Gelderland de ‘basiskwaliteit’ is gerealiseerd. Basiskwaliteit is 
de minimale milieukwaliteit voor een goede leefomgeving. Deze staat omschreven in Europese en 
nationale wet- en regelgeving.  
Door te kiezen voor basiskwaliteit als inzet van het milieubeleid verandert de manier waarop het 
beleid wordt uitgevoerd. Naast de reguliere activiteiten zoals vergunningverlening en handhaving, 
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wordt er ‘gebiedsgericht’ gewerkt aan de verbetering van de milieukwaliteit. Hierbij zal het milieu-
beleid doorwerken in andere beleidsvelden en provinciale omgevingsplannen. In 2010 moet het 
nieuwe milieubeleid voldoen aan de zogenaamde grenswaarden, oftewel het Maximaal Toelaatbaar 
Risico, de MTR-waarden.  
 
De provincie Gelderland vertaalt de doelstellingen uit haar Gelders Coalitieakkoord (2007-2011) 
over klimaat en duurzame energie naar concrete maatregelen (de zgn. contourennota integraal 
programma klimaat). Aandachtspunten zijn onder andere actieve ondersteuning van de nieuwe 
klimaatambities, opwekken van windenergie, stimuleren van plannen voor duurzame energieop-
wekking, geld beschikbaar stellen voor een klimaatvriendelijk en energiezuinig beleid en natuurlijk 
zelf het goede voorbeeld geven.  
 

2.2 De Nijkerkse visie op milieubeleid 
 
INTEGRAAL EN SAMENHANGEND 
Het Milieubeleidsplan 2004-2007 was vooral een sectoraal plan. Voor alle sectoren waren speer-
punten en actiepunten geformuleerd. Deze zijn in de afgelopen jaren grotendeels uitgevoerd.  
In tegenstelling tot het voorgaande Milieubeleidsplan is dit plan een integraal plan. Integraal omdat 
veel thema’s met elkaar samenhangen en elkaar versterken en de integrale aanpak op vele beleids-
terreinen wordt toegepast. 
 
De Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk 2015-2030 is bij het bepalen van het gemeentelijk beleid de 
overkoepelende visie die sturing geeft aan de verschillende beleidsvelden. De beleidsvelden hangen 
daardoor ook onderling met elkaar samen. In onderstaande figuur is weergegeven hoe het beleids-
veld milieu samenhangt met de andere beleidsvelden. 
 
De inhoudelijke samenhang vertaalt zich in samenwerking en afstemming met de verschillende 
afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie.  
 
 
 Waterplan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MET EEN BIJDRAGE AAN HET KLIMAAT 
De mondiale aandacht voor het klimaat neemt toe. Ook Nijkerk wil met haar beleid en de uitvoe-
ring daarvan haar steentje bijdragen. Daarom krijgt klimaat aandacht in dit Milieubeleidsplan. 
 

Landschapsontwikkelingsplan Verkeers- en vervoersplan

Woonvisie Nota Gezondheidsbeleid 

Integrale ontwikkelingsvisie

Milieubeleidsplan

WMO beleidsplan 
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VOOR EEN LEEFBARE EN VEILIGE SAMENLEVING 
Het Coalitieprogramma ‘Werk maken van Woorden!’ geeft aan welke speerpunten en aandachts-
punten in de periode 2006-2010 centraal staan, namelijk ‘het behouden en verbeteren van de leef-
baarheid’ alsook het ‘verder werken aan veiligheid binnen de gemeente’. Vertaling van het coalitie-
programma in het milieubeleid betekent aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. 
 
 

 
Het milieubeleidsplan van Nijkerk is een inte-

graal plan. 
 

 
 
DUURZAAM 
In navolging van het Rijk en de provincie Gelderland werkt Nijkerk aan een duurzame ontwikkeling. 
Dit betekent dat zij wil werken aan een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige 
generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om 
ook in hun behoeften te voorzien. Dit leidt tot een schone, groene en aantrekkelijke leefomgeving, 
waar iedereen het prettig vindt om te wonen. 
Duurzame ontwikkeling is geen einddoel maar meer een voortdurend proces waarbij de ecologi-
sche invalshoek voorop wordt gesteld, vrij vertaald met milieu. Van daaruit wordt een afweging 
gemaakt van de economische en sociaal-culturele aspecten.  
 
MET GEVOEL VOOR VERANTWOORDELIJKHEID 
Om te komen tot een duurzame en leefbare samenleving dient iedereen zijn verantwoordelijkheid 
te nemen. De gemeente in haar voorbeeldfunctie als eerste. Dat doet zij door uitvoering te geven 
aan het begrip duurzaamheid. Maar vooral ook door te waken over het algemeen belang met als 
belangrijkste instrumentarium vergunningverlening en handhaving. Natuurlijk ook op basis van 
haar wettelijke taken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Als een rode draad door het Milieubeleidsplan 

lopen de onderwerpen samenwerking, com-

municatie en educatie. 
 

 
 
MET INZET VAN COMMUNICATIE- EN EDUCATIEMIDDELEN 
Als een rode draad door het Milieubeleidsplan lopen de onderwerpen samenwerking, communicatie 
en educatie. Deze instrumenten worden ingezet om integraliteit te bevorderen, betrokkenheid te 
vergroten en de doelstellingen op het gebied van klimaat, leefbaarheid, duurzaamheid en verant-
woordelijkheid voor het voetlicht te brengen. Werken aan het klimaat, aan duurzaamheid, aan een 
leefbare gemeente doe je met elkaar. 
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VANUIT EEN OPLOSSINGSGERICHTE GRONDHOUDING 
De gemeente wil uitvoering geven aan het Milieubeleidsplan vanuit een initiërende positie, facilite-
rend, oplossingsgericht en voorwaarden scheppend voor toekomstige ontwikkelingen. Met respect 
voor de wettelijke regels zonder daarin door te schieten en daarmee initiatieven lam te leggen. Het 
beleid dient dan ook helder en consistent en ook snel uitvoerbaar te zijn. Voor burgers en bedrijfs-
leven moet het door minder en eenvoudiger regels makkelijker gemaakt worden. 
 
Om op kwalitatieve wijze uitvoering te geven aan de opgaven uit het Milieubeleidsplan is voldoende 
menskracht nodig. Uit de milieujaarverslagen blijkt dat de uitvoering van de wettelijke taken op 
sommige punten achterblijft bij dat wat gewenst c.q. verplicht is. Voor de komende planperiode 
zien we veel nieuwe zaken op ons afkomen, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving en aandacht 
voor thema’s als klimaat en duurzaamheid. Thema’s waar Nijkerk graag een bijdrage aan wil leve-
ren.  
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3 NIJKERK: KLIMAATBESTENDIGE GEMEENTE  
 

3.1 Van Kyoto-protocol tot Klimaatakkoord 
 
De CO2-uitstoot als gevolg van het gebruik van (fossiele) brandstoffen heeft een negatief effect op 
ons klimaat. Daarnaast raken de energie- en grondstofvoorraden uitgeput. Jaren van overmatig 
consumeren en produceren zonder te betalen voor vervuiling van lucht en water hebben hun uit-
werking op de economie niet gemist. Overal klinkt de roep te investeren in oplossingen voor kli-
maat- en energievraagstukken en door rijk, provincies en gemeenten wordt daar gehoor aan gege-
ven. Dit levert nieuwe werkgelegenheid op en zorgt ervoor dat we in de toekomst een antwoord 
hebben op energietekorten en andere klimaatvraagstukken. 
 
In het kader van het Kyoto-protocol zijn mondiaal afspraken gemaakt over energiebesparing en 
over reductie van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in Europees en nationaal beleid. Van de lagere overheden, zoals gemeenten en provincies wordt 
verwacht dat zij uitvoering geven aan dit energie- en klimaatbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overal klinkt de roep te investeren in oplos-

singen voor klimaatvraagstukken. 

 
 
In 2007 is tussen Rijk en VNG het Klimaatakkoord gesloten waarin is afgesproken dat rijk en ge-
meenten zich gaan inzetten voor een schoner, zuiniger en duurzamer Nederland.  
Nijkerk heeft het klimaat en het principe ‘klimaatbestendigheid’ in de breedste zin van het woord 
dan ook als één van de speerpunten van haar milieubeleid gemaakt. De sleutel naar klimaatbe-
stendigheid zit in energie. De gemeente vindt dan ook energiebesparing (§ 3.2) en het gebruik van 
duurzame energie (§ 3.3) belangrijk en wil zich inzetten om te voldoen aan de nationale afspraken. 
Hoe om te gaan met energiebesparingen/duurzaamheid in eigen huis, wordt beschreven in hoofd-
stuk 5. 
 
Om gemeenten (financieel) te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen is de uitkering 
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) door de Rijksoverheid (Senter Novem) in het leven 
geroepen. Met een zelf samengesteld pakket van projecten gericht op vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen kan Nijkerk financiële ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van deze pro-
jecten (tot 50% van de totale kosten). De gemeente heeft begin maart 2009 bij het ministerie van 
VROM de aanvraag ingediend. 
 

3.2 Energiebesparing 
 
WAAR STAAN WE NU 
De gemeente heeft de afgelopen jaren ingezet op energiebesparende maatregelen, met name in 
de planvormingfase van de bebouwde omgeving van de eigen projecten. Zo is input geleverd in de 
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planvormingfase van de sporthal, de milieustraat en de Wijkpost. Daarnaast zijn in het gemeente-
lijke Openbare Verlichtingsplan maatregelen opgenomen om energie te besparen. 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
De gemeente wil voldoen aan de doelen zoals die zijn opgenomen in het Klimaatakkoord tussen 
Rijk en VNG (2007). Afgesproken is om per jaar 2% energiebesparing tot 2020 te bewerkstelligen. 
Het jaarlijks energiegebruik door de gemeente Nijkerk ligt nu op ca. 3.000.000 kWh en 152.000 m3 
gas. 
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
Energiebesparing wordt gevonden in maatregelen die de eigen gebouwen aangaan maar ook in de 
installaties zoals VRI’s en buitenverlichting. De discussie over nieuwbouw of renovatie van het ge-
meentehuis wordt dan ook mede in dit licht gevoerd.  
Bij vervanging van de openbare verlichting wordt ingezet op energiezuinige verlichting en materia-
len. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het dimmen van verlichting (Beheerplan 
Openbare Verlichting 2008-2012). 
 
Om de doelstelling energiebesparing in eigen huis te kunnen meten is een meetsysteem noodzake-
lijk. In 2009 wordt een Energiemanagementsysteem opgezet. Hiervoor zoeken we samenwerking 
met buurgemeenten, mede omdat de inkoop van groene stroom ook in samenwerking wordt opge-
pakt. 
 
Voor bestaande woningen worden met woningbouwcorporaties prestatieafspraken gemaakt over 
verbetering van de energetische kwaliteit van de woningen. Particulieren en bedrijven worden door 
middel van voorlichting gestimuleerd om woning/bedrijfspand energetisch te verbeteren. 
Circa 25% van de nieuw te bouwen woningen worden door de corporaties gerealiseerd. Circa 75% 
door projectontwikkelaars. Aan nieuwe woningbouwprojecten stelt de gemeente randvoorwaarden 
met betrekking tot de energetische kwaliteit van de woningen. Deze worden vastgelegd in een 
realisatieovereenkomst. 
 

3.3 Duurzame energie 
 
WAAR STAAN WE NU 
Het klimaatbeleid in Nijkerk loopt achter bij wat wettelijk verplicht is of verplicht wordt. Zo is de 
gemeentelijke ambitie om 10% duurzame energie in 2020 op te wekken - vastgesteld in de Nota 
Duurzame Energie Nijkerk (2006-2020) - inmiddels achterhaald door de verhoogde doelstelling 
(20%) uit het Klimaatakkoord. Nijkerk heeft op dit moment nog geen systeem dat opwekking van 
duurzame energie registreert.  
 
In 2005 heeft, met de uitvoering van de Duurzame Energie Scan op gemeentelijk en regionaal ni-
veau, een inventarisatie van kansen voor duurzame energieopwekking plaatsgevonden. De kansen, 
zoals locaties voor windmolens of bio-energie installaties, zijn uitgewerkt. Grootschalige toepassing 
van windenergie is vanwege ruimtelijke beperkingen, in de onderzochte zone langs de rijksweg 
A28, niet haalbaar binnen Nijkerk. Het energetisch en ruimtelijk effect van toepassen van kleine 
windturbines is nog onvoldoende duidelijk. Daarom heeft toepassing van deze vorm van duurzame 
energie nog niet plaatsgevonden. De speerpunten van Nijkerk zijn daardoor voornamelijk gericht 
op bio-energie. Hierbij wordt samengewerkt met gemeenten binnen de Regio De Vallei. Lokale en 
regionale initiatieven zoals kleinschalige mestvergisting bij agrariërs, worden vanuit de regio, door 
inzet van een consulent, actief ondersteund. 
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In recent gebouwde (deel)wijken van Nijkerk zijn veel woningen voorzien van zonneboilers en  
-panelen. Daarnaast onderzoekt de gemeente bij het uitwerken van nieuwbouwplannen in een 
vroeg stadium de mogelijkheden om duurzame energieconcepten toe te passen. Voorbeelden hier-
van zijn de nieuwbouwwijken de Terrassen, de uitbreiding Nijkerkerveen en Middelaar (fase II). 
Daarnaast zijn in concrete projecten als de nieuwbouw HAVO-VWO van Corlaer en de sporthal Cor-
laer, duurzame energieconcepten toegepast en wordt het gemeentelijk, nog te realiseren, project 
wijkpost in combinatie met milieustraat de Flier, klimaatneutraal uitgevoerd. 
 
Bij particuliere woningbouwprojecten waarbij de gemeente het bevoegd gezag is, zoals de Ooster-
poort, Sint Jozef, kern Nijkerkerveen en Oude Brandweerkazerne stelt de gemeente de randvoor-
waarden en ondersteunt zij onderzoeken naar mogelijke duurzame energievoorzieningen.  
Ook bij particuliere bedrijfsgebouwen wordt duurzame energieopwekking gestimuleerd. Zo wil Ra-
bo Bouwfonds voor haar hoofdkantoor aan de Westerdorpstraat in Hoevelaken, gebruik gaan ma-
ken van de bodem voor de verwarming en koeling van het gebouw en op diverse locaties van wo-
ningcorporatie WSN wordt gebruik gemaakt van mini-warmtekracht-koppeling (wkk). 
 
 

 
 
 
 
 

 
De gemeente past duurzame energieconcep-

ten toe. 

 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
De gemeente Nijkerk wil, conform het klimaatakkoord, het aandeel duurzame energie verhogen 
naar 20%. Een afgeleide hiervan is het streven naar een energieprestatie op locatie (EPL) van mi-
nimaal 7,0 in 2010 oplopend naar 9,0 in 2020 voor projecten van de gemeente zelf. De EPL is een 
maat die het verbruik van fossiele brandstoffen aangeeft. Een score van 10 betekent dat de wijk 
netto geen fossiele brandstoffen gebruikt. 
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
Voor duurzame energie wordt vooral ingezet op bio-energie en in mindere mate op windenergie 
om de eenvoudige reden dat de eerste kansrijker is en de regio zich hier goed voor leent. Hiervoor 
wordt actief de samenwerking met de gemeenten in de regio De Vallei gezocht. In het Regiocon-
tract De Vallei (2008-2011) zijn biomassaprojecten opgenomen. De regio heeft zich onder andere 
ten doel gesteld minimaal één mestvergistinginstallatie, één bio-energiecentrale op een bedrijven-
terrein en één bio-energie-installatie te realiseren. Voor realisatie van duurzame energieopties gaan 
we actief samenwerken met de markt omdat zij het grootste gedeelte van het duurzame energie 
potentiaal realiseert.  
Het huidige beleid waarbij initiatieven gestimuleerd en actief ondersteund worden en er afspraken 
worden gemaakt over toepassen van duurzame energiesystemen wordt voortgezet. 
 
Circa 22% van de CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig van het verkeer (bron: Milieu- en natuur-
compendium). Het gebruik van biobrandstoffen draagt bij aan het verminderen van deze CO2-
uitstoot. In het regiocontract 2008-2011 van De Vallei is opgenomen dat er in Nijkerk een aardgas-
vulpunt wordt gerealiseerd. Hiervoor is een stimuleringsbudget vanuit de provincie beschikbaar. Op 
1 januari 2012 is er minimaal één aardgasvulpunt (geschikt voor omzetten naar groen gas) in Nij-
kerk gerealiseerd. Een mogelijke locatie is het bedrijventerrein De Driehoek nabij de A28.  
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Door advies bij vergunningverlening wil de gemeente invloed uitoefenen om maatregelen door te 
(laten) voeren. In samenwerking met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars onderzoeken 
we, vroeg in de ontwerpfase, duurzame energieopties en mogelijke energiebesparende maatrege-
len. 
Daarnaast wil Nijkerk relevante partijen zoals projectontwikkelaars, particuliere opdrachtgevers, 
etc. actief informeren over het toepassen van nieuwe ontwikkelingen en bewezen technieken. 
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4 NIJKERK: LEEFBARE GEMEENTE 
 

4.1 Veel thema’s komen samen in de leefbare gemeente.  
 
Een leefbare gemeente is een eerste vereiste voor ons welzijn. De gemeente wil dat haar inwoners 
en het bedrijfsleven bieden en zet daar met dit Milieubeleidsplan dan ook op in. Langs de weg van 
de bekende thema’s, maar integraal en in samenhang met andere thema’s waaronder infrastruc-
tuur, woningbouw, etc.  
Voor een aantal beleidsthema’s moet nieuw nationaal beleid vertaald worden naar lokaal beleid. 
Daarnaast gaat het vooral ook om uitvoering geven aan beleid: realiseren van groen, saneren van 
bodem en woningen, voorkomen van verontreinigingen, maar ook wegwerken van achterstanden 
als het gaat om registratiewerkzaamheden.  
Kenmerkend voor dit thema is dat het dicht bij de inwoners staat, relatief weinig vernieuwing in 
zich heeft, maar van groot belang is in ons dagelijks leven. We willen namelijk allemaal schone 
lucht inademen, niet te veel lawaai om ons heen, eten van een schone bodem, veilig kunnen wo-
nen, droge voeten houden, etc. Kortom een Nijkerks thema, van wezenlijk belang en gericht op 
uitvoering. 
 

4.2 Natuur en landschap 
 
HET KADER 
De hoofddoelstelling voor het (inter)nationale natuurbeleid is ‘Behoud, herstel, ontwikkeling en 
duurzaam gebruik van natuur en landschap, als essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame 
samenleving’. Hiervoor zijn twee belangrijke ‘structuren’ aangewezen: 

• Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) biedt bescherming vanuit de natuurbe-
schermingswet. Bij het aanwijzen van een Natura 2000-gebied wordt vastgelegd voor wel-
ke (vogel)soorten het is aangewezen en welke doelstellingen er voor deze soorten gelden. 
Tevens wordt de precieze begrenzing van de gebieden vastgesteld. Met het beschermen 
van deze gebieden is het de bedoeling om tal van bijzondere soorten duurzaam in stand te 
houden. Projecten en activiteiten in en rondom een Natura 2000-gebied zijn vergunning-
plichtig. Gemeente, provincie en waterschap moeten in en rond dit gebied samenwerken 
om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 

• De ecologische hoofdstructuur (EHS) biedt bescherming vanuit de ruimtelijke ordening. De 
EHS moet zoveel mogelijk bestaan uit grote aaneengesloten gebieden, waarin de milieu-
condities geen belemmering vormen voor de beoogde natuurdoelen. De grenzen van de 
EHS zijn opgenomen in het streekplan van de provincie Gelderland. Om de natuurgebieden 
met elkaar te verbinden worden ecologische verbindingszones (stroken natuur) aange-
bracht. Via deze stroken natuur kunnen planten en dieren zich verplaatsen van het ene na-
tuurgebied naar het andere. Zo ontstaat er uitwisseling tussen de verschillende natuurge-
bieden. 
Om de ruimtelijke samenhang van de verschillende gebieden binnen de EHS te verbeteren, 
worden diverse Robuuste Ecologische Verbindingen (REV) gerealiseerd. Deze verbindingen 
hebben als primaire functie natuur en leveren waar mogelijk een bijdrage aan de land-
schappelijke kwaliteit en de cultuurhistorische identiteit van een gebied. 
Grenzend aan of binnen de EHS zijn specifieke gebieden aangewezen die vallen onder de 
Natuurschoonwet. In deze gebieden gelden speciale subsidieregelingen, die het financieel 
aantrekkelijk maken om landgoederen te behouden dan wel te ontwikkelen. 
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De provincie Gelderland is mede verantwoordelijk voor het beschermen van natuur en landschap. 
Zij ziet er op toe dat de ‘groene’ regelgeving wordt nageleefd. Onder deze regelgeving vallen de 
wetten en provinciale verordeningen die gericht zijn op bescherming en behoud van natuur, bos en 
landschap.   
Ook de waterschappen Valei en Eem en Veluwe spelen een belangrijke rol bij het beschermen en 
ontwikkelen van natuur en landschap.  
 
De Reconstructiewet Concentratiegebieden uit 2002 biedt een duurzaam ontwikkelingsperspectief 
voor de intensieve veehouderij. Hiertoe is door de provincies Gelderland en Utrecht het Reconstruc-
tieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost opgesteld met daarin een ruimtelijke zonering op grond van 
drie perspectieven: landbouwontwikkeling (landbouw krijgt prioriteit), verweving (mix van verschil-
lende functies) en extensivering (natuur krijgt prioriteit). In de gemeente Nijkerk is alleen sprake 
van verweving- en extensiveringgebieden.  
 
De gemeente heeft haar visie op de ruimtelijke ordening, natuur, water en landschap vastgelegd in 
de Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk 2015-2030 (IOV), het Landschaps Ontwikkelings Plan 2005-
2015 (LOP) en in het Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2009. Op basis van bovenstaande 
plannen worden keuzes gemaakt voor de toekomst en worden (toekomstige) ontwikkelingen ge-
toetst. 
Voor het beheer binnenstedelijk groen is een Handboek Groenbeleid opgesteld (2002). 
 
In de IOV wordt gepleit voor het opstellen van een landschappelijk raamwerk. Een belangrijk on-
derdeel daarvan is de Groene Ruggengraat. Deze ruggengraat levert een belangrijke bijdrage aan 
de gemeenschappelijke identiteit van de gemeente. Hiervoor wordt een landschappelijke zone 
langs de A28 aangelegd. Daarnaast is er de Groene Buffer, een zone van het gebied ten noorden 
van de Laak tot aan de A1 met Holkerveen, Hoevelakense Bos en Leijenhorsterbos, als belangrijke 
aanvulling op de ruggengraat. Met de buffer wordt er een groene en ook blauwe recreatieve en 
ecologische zone gewaarborgd tussen de verstedelijking van de gemeente Amersfoort en de ker-
nen Nijkerk en Hoevelaken. (zie kaart). 
 
WAAR STAAN WE NU 
LANDSCHAP 
Binnen de gemeente Nijkerk worden drie landschapstypen onderscheiden, namelijk het polderland-
schap, het slagenlandschap, het kampenlandschap. Daarnaast is er het heideontginningsgebied.  
De polder Arkemheen aan het Nijkerker- en Nuldernauw is aangewezen als vogelrichtlijngebied. 
Het is een belangrijk weidevogel- en overwinteringgebied voor de kleine zwaan. Ook een deel van 
het slagenlandschap vormt onderdeel van het Natura 2000-gebied Arkemheen. 
In het kader van het nationaal landschap Arkemheen-Eemland worden deelprojecten opgepakt 
waaronder de Laakzone, het weren van sluipverkeer Arkemheen en de Poldertuin bij het stoomge-
maal.  
 
Grote delen van het kampenlandschap en de heideontginningen - ten oosten van Nijkerk - zijn on-
derdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
De oude buitenplaatsen Berencamp en Salentein, het gebied rond Appel en de Appelsche heide en 
De Bunt vallen onder de Natuurschoonwet. De laatste twee gebieden kenmerken zich door natuur-
lijke kwel wat bijzondere ecologische potenties met zich meebrengt. 
 
NATUUR 
Een ecologische verbindingszone (EVZ) is geprojecteerd ten zuiden van de A1, langs de Esvelder-
beek. Tevens wordt er momenteel gewerkt aan een robuuste ecologische verbindingszone (REV) 
die in de vorm van een landgoederenzone een verbinding is tussen de Utrechtse Heuvelrug en de 
Veluwe. In het kader van realisatie van de REV Veldbeek-Appel-Erica, wordt een ontwikkelingsvisie 
voor landgoed Appel opgesteld. 
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Het Landschapsontwikkelingsplan is in 2005 door de raad vastgesteld en kent een reeks aan opga-
ven vertaalt naar projecten. Daarvan is een deel in uitvoering gebracht. Het deelproject Hoevela-
kense Bos wordt uitgevoerd. Met 15 ha extra natuurgebied wordt een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de Groene Buffer.  
 
Om cultuurhistorische- en landschappelijke elementen te behouden en te versterken is er voor 
particulieren in het Nijkerks buitengebied de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor herstel 
en onderhoud van deze elementen. Daarvoor is een folder opgesteld die informatie hierover bevat. 
Op deze wijze hoopt de gemeente haar inwoners te stimuleren een bijdrage te leveren aan het 
behoud van het landschap. 
 
LANDBOUW 
De landbouw is een belangrijke drager van het buitengebied. In het streekplan, het reconstructie-
plan en het bestemmingsplan buitengebied 2009, zijn de toekomstmogelijkheden aangegeven.  
 
WATER 
Water is een belangrijk onderdeel van het landschappelijk raamwerk. De Kaderrichtlijn Water geeft 
aan dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde moet zijn. Het watersys-
teem van Nijkerk ligt in de invloedssfeer van de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en het Randmeer. 
Vanuit de Veluwe wordt Nijkerk gevoed door een stelsel van beken en kwelwater. Ook vanuit de 
Utrechtse Heuvelrug vindt voeding met kwelwater plaats. In droge perioden wordt vanuit het 
Randmeer water ingelaten. Door de invloed van deze drie watersystemen is er altijd relatief schoon 
water aanwezig. Het is voor de toekomst van groot belang dat er voldoende water in het gebied 
blijft. De negatieve effecten van verstedelijking zullen gecompenseerd moeten worden om verder-
gaande verdroging van vooral het heideontginning- en kampengebied ten oosten van Nijkerk tegen 
te gaan.  
 
RECREATIE 
In het Landcshapsontwikkelingsplan is tevens een visie over recreatie opgenomen. Uitbreiding van 
het recreatief netwerk en benutten van de kansen voor recreatie is als opgave benoemd. Op dit 
moment worden de kansen voor recreatief gebruik onvoldoende benut. Er moeten meer voorzie-
ningen getroffen worden om recreatie en toerisme te verbeteren. Recreatie kan een knelpunt zijn 
voor de te realiseren natuurdoelstellingen. Nijkerk streeft naar een zone waarin de ontwikkeling 
van natuurwaarden en recreatie mogelijk wordt gemaakt. Op dit moment worden recreanten vooral 
opgevangen bij het Stoomgemaal Hertog Reijnout. Hier is het bezoekerscentrum Arkemheen ge-
vestigd. Door recreatie te concentreren in een gebied -bijvoorbeeld de Laak - wordt voorkomen dat 
de recreatieve druk zich verplaatst naar kwetsbare gebieden als de polder Arkemheen. Recreatieve 
routes worden daarom rond de Arkemheense polder geleid. Nieuw Hulckesteijn, een haven aan het 
randmeer, is nog in ontwikkeling en ook hier moet een duurzame afstemming plaatsvinden tussen 
recreatie en natuurontwikkeling.  
 
STEDELIJK GROEN 
Het gewenste niveau van de openbare ruimte is met foto’s en korte beschrijvingen vastgelegd in 
het handboek IBOR (integraal beheer openbare ruimte). Niet overal hoeft de buitenruimte er even 
netjes uit te zien, denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen het centrum en een bedrijventerrein. 
Op verschillende plaatsen worden verschillende kwaliteiten geaccepteerd en zelfs nagestreefd.  
Voor alle beplantingstypen staan de kwaliteitsbeelden beschreven en beheerstrategieën met be-
trekking tot technisch onderhoud (bijv. snoei, conditie) en verzorgend onderhoud (bijv. onkruid, 
zwerfvuil). 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Nijkerk streeft naar behoud en ontwikkeling van de landschappelijke-, cultuurhistorische- en na-
tuurwaarden. Waarden waar haar inwoners maar ook recreanten/toeristen van buiten de gemeente 
van kunnen genieten.  
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
De gemeente geeft uitvoering aan de opgaven/projecten zoals die verwoord zijn in het Land-
schapsontwikkelingsplan en de opgaven die vanuit het Nationaal Landschap Arkemheen en Eem-
land zijn geformuleerd. Zo wordt uitvoering gegeven aan realisatie van de Groene Ruggengraat en 
de Groene Buffer. In het Landschapsontwikkelingsplan zijn de natuur- en landschapsprojecten be-
schreven (inclusief de financiering). De Integrale ontwikkelingsvisie is het kader waarbinnen projec-
ten worden uitgevoerd. 
Het in stand houden van de landschappelijke kwaliteiten en het beschermen van de natuurgebie-
den wordt o.a. gerealiseerd door bij projectontwikkeling in de vergunningverlening zorgvuldig de 
consequenties voor water, natuur en landschap af te wegen. Het actief inzetten van instrumentari-
um vanuit de Wro biedt mogelijkheden om te komen tot oplossingen die bijdragen aan gewenste 
natuur- en landschapsontwikkeling. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zorg voor betere afwatering. 

 
 
In het kader van de verdrogingbestrijding worden - samen met de provincie Gelderland - projecten 
opgepakt. Zo worden er waterberginggebieden gerealiseerd en wordt de afwatering beter afge-
stemd op de doelstellingen van het gebied. Daarnaast is het van belang rekening te houden met 
het watersysteem bij ruimtelijke opgaven.  
 
2009 is het jaar van de poelen. Poelen worden geïnventariseerd en herstel- en verbeterwerkzaam-
heden worden uitgevoerd. Doel is de leefomgeving van de amfibieën en slangen te verbeteren. 
 
Ook binnen de bebouwde kom zijn water en groen belangrijke voorzieningen. We streven naar een 
uitbreiding van natuurvriendelijke oevers om de migratie van flora en fauna te verbeteren en een 
bijdrage te leveren aan de waterkwaliteit.  
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Om meer mensen te laten genieten van het mooie buitengebied en bewust te laten zijn van de 
bijzondere waarden, is verbeteren van externe communicatie en inzet op natuur en milieueducatie 
een goed instrument. Hiervoor wordt een communicatie/natuur- en milieueducatieplan opgesteld.  
 

4.3 Geluid 
 
HET KADER 
De doelstellingen voor het nationale geluidbeleid zijn vastgelegd in het Nationaal Milieubeleids-
plan 4. Daarin wordt een gebiedsgerichte benadering voorgestaan. In 2030 dient overal een bij elk 
gebied passende akoestische kwaliteit gerealiseerd te zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 
stedelijk gebied, landelijk gebied en natuur binnen de EHS. Daarnaast mag de geluidbelasting op 
de gevels van woningen in 2010 nergens hoger zijn dan 70 dB.  
De blootstelling aan omgevingslawaai wordt vastgelegd door middel van geluidbelastingkaarten. Op 
basis van deze kaarten moet - waar nodig - een actieplan worden opgesteld. 
 
Het Besluit Omgevingslawaai (2002) heeft als doel - op basis van prioriteiten - de schadelijke ge-
volgen (inclusief hinder) van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te 
verminderen. Daarnaast moet de richtlijn een grondslag bieden voor het ontwikkelen van Europees 
bronbeleid. Het gaat daarbij om een eventuele aanscherping van maximale geluidsniveaus van de 
belangrijkste bronnen (weg- en spoorwegvoertuigen, infrastructuur, vliegtuigen, industrie, materi-
eel gebruik buitenshuis of in de industrie). 
Het Rijk steekt in op brongerichte maatregelen, zoals stillere machines, motoren en banden. Hier-
voor zal - met name in Brussel - gepleit worden voor strengere Europese brongerichte geluidseisen.  
 
Het Rijk is fasegewijs bezig om het geluidsbeleid te moderniseren en gemeenten op dit gebied 
meer beleidsvrijheid te geven. Zo is sinds 1 januari 2007 het college het bevoegd gezag om onthef-
fing te verlenen van de in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarden. Als gebouwd 
wordt op plaatsen met een te hoge geluidsbelasting mag het college in plaats van GS van de pro-
vincie deze ontheffing verlenen. Hierbij moet eerst gekeken worden naar mogelijkheden om bron-
gerichte maatregelen toe te passen (bijvoorbeeld snelheidsaanpassingen, stiller wegdek). Dan 
moet gekeken worden naar mogelijke afscherming en pas in de laatste instantie naar een onthef-
fing. 
 
Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de geluidsemissie van provinciale en gemeen-
telijke wegen. Integratie van geluidbeleid met ruimtelijk beleid vindt op provinciaal en gemeentelijk 
niveau plaats in streek- en bestemmingsplannen. Daarin worden maximale geluidsniveaus voor 
geluidgevoelige bestemmingen als woongebieden vastgelegd en worden bron en ontvanger van 
geluid zoveel mogelijk gescheiden.  
 
 
WAAR STAAN WE NU 
VERKEERSLAWAAI 
Het wegverkeer zorgt - met name langs de A1 en de A28 - voor overlast. Omdat het hier rijkswe-
gen betreft kan de gemeente hier weinig aan doen. In Hoevelaken, Koninginneweg, is sprake van 
geluidsoverlast door toename van verkeer. 
Nijkerk en in mindere mate Hoevelaken hebben een aantal 30 km-wegen in combinatie met klin-
kers. Voor deze wegen wordt de geluidsbelasting gemeten om te komen tot een goede ruimtelijke 
onderbouwing. De voorkeursgrenswaarden worden in een aantal gevallen overschreden. 
Er is een nieuw verkeersmodel, dat vertaald moet worden in een geluidsbelastingkaart. 
 
Naast geluidhinder door het wegverkeer zorgt ook het railverkeer voor overlast. Woningen die een 
te hoge geluidsbelasting ondervinden worden gesaneerd door gevelsanering of het plaatsen van 
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een geluidscherm. Naast geluidhinder veroorzaakt het railverkeer tevens trillingen. Naar aanleiding 
van de klachten is er een trillingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat er voldaan werd aan de 
trillingsnorm.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ook het railverkeer zorgt voor geluidhinder. 

 
 
Op dit moment zijn er geen klachten over geluidhinder door vliegverkeer. Dit kan mogelijk veran-
deren wanneer het vliegveld in Lelystad wordt uitgebreid.  
 
INDUSTRIELAWAAI 
In het kader van de Wet milieubeheer is één industrieterrein in de gemeente Nijkerk gezoneerd. Dit 
is het industrieterrein Arkervaart met daarin opgenomen Arkervaart Oost, West en Watergoor. Met 
zonering wordt bereikt dat de geluidbelasting op woningen rond het industrieterrein binnen de 
normen blijft en dat binnen het industrieterrein de zogenaamde geluidruimte zo goed mogelijk 
wordt verdeeld. Voor de overige bedrijventerreinen binnen de gemeente Nijkerk is zonering niet 
van toepassing. 
 
HORECA 
De gemeente heeft voor evenementen de geluidsruimte bepaald die in de gemeentelijke evene-
mentennota is vastgelegd. Standaard legt de gemeente bij een incidentele festiviteit een nadere eis 
op (max. 70 dB(A)).  
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Nijkerk streeft naar beperking van geluidsoverlast. Uitgangspunt is om knelpunten bij de bron aan 
te pakken. 
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
De gemeente zet zich in om haar wettelijke taken goed en adequaat uit te voeren. De activiteiten 
in het kader van geluid betreffen onder andere: het stellen van geluidsvoorschriften in vergunnin-
gen, het beoordelen van akoestische onderzoeken, het opstellen van geluidsberekeningen, het 
verrichten van daadwerkelijke metingen, het behandelen van klachten, het beoordelen van akoesti-
sche aspecten bij ruimtelijke plannen, het controleren van het bouwbesluit, het beheren van het 
zonemodel van het gezoneerde industrieterrein en het saneren van woningen in het kader van 
(rail)verkeerlawaai. Het streven is te handhaven bij alle bedrijven en activiteiten en niet alleen daar 
waar klachten over zijn. 
 
De gemeente ontwikkeld beleid voor het vaststellen van hogere voorkeursgrenswaarden. Om meer 
inzicht te krijgen op de uiteindelijke invulling van de lokale beleidsruimte wordt een inventarisatie 
van het omgevingslawaai uitgevoerd. Eén en ander zal in 2010 uitgewerkt worden tot een geluid-
beleid voor de gehele gemeente. Dit gemeentelijk geluidbeleid werkt door in ruimtelijke plannen 
maar ook in besluiten zoals verkeersbesluiten en milieuvergunningen.  
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VERKEERSLAWAAI 
In 2009 worden vier woningen waarvan al vaststaat dat de geluidsbelasting te hoog is, gesaneerd. 
Woningen waarvan nog onduidelijk is of zij voor sanering in aanmerking komen, worden onder-
zocht. Verwacht wordt dat metingen uit zullen wijzen dat sanering in de meeste gevallen niet nodig 
is.  
Om de belangen van Nijkerk zo goed mogelijk te behartigen, worden de ontwikkelingen rond de 
uitbreiding van het vliegveld Lelystad nauwlettend gevolgd.  
 
INDUSTRIELAWAAI 
In 2009/2010 zal het bestemmingsplan worden gewijzigd en zal de zone voor het industrieterrein 
Arkervaart opnieuw worden vastgesteld. Van de meeste bedrijven is een akoestisch rapport aan-
wezig en opgenomen in het zonemodel. Niet alle bedrijven hebben echter een akoestisch rapport 
waardoor de geluidsruimte nog niet helemaal in kaart is gebracht. Bij nieuwe aanvragen wordt 
waar mogelijk een akoestisch rapport verlangd. Met het nieuwe Activiteitenbesluit is de mogelijk-
heid tot het vragen van een rapport toegenomen. 
 
HORECA 
In de planperiode zal in aansluiting op de stedenbouwkundige visie het beleid ten aanzien van de 
horeca worden vormgegeven. 
 

4.4 Bodem  
 
HET KADER 
Op 1 januari 2006 is de nieuwe Wet Bodembescherming (Wbb) van kracht geworden. De nieuwe 
wet kent de mogelijkheid voor lokale overheden om gebiedsgericht beleid vast te stellen. Gebieds-
gericht beleid geeft de gemeente meer mogelijkheden voor maatwerk. Indien dit niet wordt ge-
daan, geldt het generieke beleid. Het generieke kader valt terug op landelijke normstelling en re-
gelgeving met betrekking tot grondverzet. 
 
In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden en is het Bouwstoffenbesluit komen te 
vervallen. Met de komst van het Besluit bodemkwaliteit zijn de regels voor grond en baggerverzet 
gewijzigd. Het Besluit bestaat uit een eenvoudiger regime met helder uitlegbare regels en maakt 
bodembeheer op lokaal niveau mogelijk. Er ontstaan tevens meer mogelijkheden voor decentraal 
gebiedsspecifiek beleid voor hergebruik van grond en het oplossen van de baggeropgave. 
Om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stelt het 
Besluit bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van steenachtige bouw-
stoffen zoals beton, asfalt en bakstenen. 
 
Het Rijk wil de decentrale overheden ondersteunen bij de uitoefening van hun toezichthoudende en 
handhavende taken in het taakveld bodem. Deze ondersteuning krijgt onder andere vorm door het 
samenbrengen van de betrokken partijen, het uitwisselen van informatie en het delen van kennis.  
 
Voor goed bodembeheer moeten de kwaliteit van de gegevens, de werkzaamheden en de uitvoer-
ders goed en betrouwbaar zijn. De eisen die gesteld worden aan kwaliteit en integriteit noemen we 
‘Kwalibo’. Werkzaamheden die onder Kwalibo vallen, mogen alleen worden uitgevoerd door erken-
de personen en bedrijven.  
 
Het landelijk beleid is er op gericht om voor 2030 de verontreiniging van bodem en waterbodem 
gesaneerd en/of beheerd te hebben. 
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WAAR STAAN WE NU 
De gemeente Nijkerk maakt gebruik van de Vrijstellingsregeling. Deze regeling biedt de mogelijk-
heid om licht verontreinigde grond te hergebruiken als bodem binnen zogenaamde homogene 
deelgebieden. Ook kan er op grond van de regeling vrijstelling verleend worden van bodemonder-
zoek voor de bouw van woningen en het maken van bestemmingsplannen. Een bodemkwaliteits-
kaart en het daarbij behorende bodembeheersplan zijn de instrumenten voor de uitvoering van dit 
beleid. In 2008 is dit beleid na actualisatie opnieuw vastgesteld. 
De bodemkwaliteitskaart heeft in de afgelopen jaren haar nut al bewezen. Zowel voor de gemeente 
als voor haar burgers en het bedrijfsleven zijn kosten bespaard.  
De Provincie is in 2008 gestart met een traject om digitale uitwisseling tussen de lokale en regiona-
le bodemkwaliteitskaarten mogelijk te maken. Hierover heeft de gemeente Nijkerk in regionaal 
verband overleg gevoerd. Vooralsnog is onduidelijk op welke wijze dat moet plaatsvinden, wie de 
kosten betaalt en wat de meerwaarde voor de gemeente is. Het traject zal vermoedelijk in 2009 
door de provincie weer worden opgepakt. 
 
Naast de bodemkwaliteitskaarten is er het Bodeminformatiesysteem waarin alle gegevens over de 
bodem worden opgeslagen. Het informatiesysteem is nog niet volledig. 
 
In 2008 is een nieuw stoffenpakket en vernieuwde normstelling van kracht geworden. Daar is lan-
delijk nog veel discussie over. Omdat de gemeente in 2008 haar beleid heeft vastgesteld, is be-
paald dat zij hier nog vijf jaar mee mag werken alvorens over te gaan op de vernieuwde normstel-
ling. 
 
In de afgelopen jaren zijn er op diverse plaatsen saneringen uitgevoerd. In 2009 staat de sanering 
van het gasfabrieksterrein op het programma. In nauwe samenwerking met de provincie zal dit 
project worden uitgevoerd. Een van de grootste verontreinigingen binnen onze gemeente is dan 
gesaneerd. 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
De gemeente wil met inachtneming van de wettelijke taak er voor zorgen dat de bodem geschikt 
blijft voor de beoogde functies en dat gebieden die schoon zijn, schoon blijven en vervuilde gebie-
den gesaneerd worden. 
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
We stimuleren bedrijven en bewoners om met landelijke subsidieregelingen en in samenwerking 
met de gemeente de aanpak ter hand te nemen. Hierin vervult de gemeente vooral de rol van re-
gisseur. Uitvoering vindt bij voorkeur plaats op natuurlijke momenten, gekoppeld aan de dynamiek 
van de stad. 
 
De bodemkwaliteitskaarten zijn in 2011 geactualiseerd 
 
Het bodeminformatiesysteem (invoeren van onderzoeksrapporten) wordt in 2009/2010 aangevuld. 
Tegelijkertijd wordt het bodeminformatiesysteem aangevuld met archeologische informatie en in-
formatie over explosieven uit de tweede wereldoorlog. In één oogopslag is duidelijk waar rekening 
mee moet worden gehouden. Onderzoeken met verschillende doelstellingen kunnen daardoor wor-
den gecombineerd in plaats van na elkaar uitgevoerd. 
Ook de asbestverdachte locaties uit de asbestkansenkaart van de provincie opgenomen in het bo-
deminformatiesysteem. Dit is in 2010 gereed. 
Het bodeminformatiesysteem wordt ondersteund door het programma genaamd NAZCA. Dit sys-
teem raakt verouderd en in de planperiode zal een nieuwe versie van NAZCA worden aangeschaft. 
 
In het kader van Kwalibo moet er binnen de gemeente een duidelijke scheiding zijn tussen beoor-
deling en uitvoering. Daarvoor wordt onder andere het projecten en grondstromenoverleg opnieuw 
gestart. 
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Het taakveld bodem omvat naast het gebied van bodemsanering ook bodembescherming en het 
bodembeheer. Daarnaast is eind 2007, in samenwerking met verschillende andere overheidspartij-
en, het initiatief genomen om de Handhavings Uitvoerings Methode Besluit bodemkwaliteit te gaan 
ontwikkelen. Hiervoor is een breed samengestelde projectgroep in het leven geroepen, onder-
steund door een externe adviseur. Het voornemen is verder dat in de eerste helft van 2009, mid-
dels een aantal bijeenkomsten de Handhavings Uitvoerings Methode Besluit bodemkwaliteit nader 
wordt toegelicht. Ook zal tijdens deze bijeenkomsten aandacht aan ketenhandhaving worden be-
steed.  
Wellicht zal in het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, eveneens een Handha-
vings Uitvoerings Methode, of een richtlijn ten behoeve van handhaving en toezicht worden ont-
wikkeld. De gemeente zal hierin actief deelnemen en overeenkomstig de Handhavings Uitvoerings 
Methode gaan handhaven. 
 
Samenwerken in de regio levert winst op. Kennis hebben van de kwaliteit van de bodem van buur-
gemeenten kan leiden tot duurzame oplossingen voor grondstromen. Daarom wordt in 2009 in 
regionaal verband gewerkt aan een bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan voor de gehele 
regio.  
In 2009 wordt, met ondersteuning vanuit Senter Novem, in regionaal verband ook gekeken of een 
gezamenlijke bodemfunctiekaart kan worden opgesteld. Vervolgens wordt bezien wat er nog meer 
in regionaal verband kan worden opgepakt. 
 

4.5 (Afval)waterbeheer 
 
HET KADER 
Onder het thema water valt zowel het oppervlaktewater als ook het afvalwater- en grondwaterbe-
heer.  
Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze is in 2005 ver-
taald en vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat 
de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. In dat jaar moet het opper-
vlaktewater voldoen aan normen voor bepaalde chemische stoffen. Bij het halen van deze normen 
wordt gesproken over een ‘goede chemische toestand’. Daarnaast moet het oppervlaktewater goed 
zijn voor de diversiteit van flora en fauna. Wordt dit bereikt, dan wordt gesproken over een ‘goede 
ecologische toestand’.  
Voor het grondwater gelden aparte normen. De grondwatervoorraad moet ook stabiel zijn. Natuur-
gebieden mogen bijvoorbeeld niet verdrogen door een te lage grondwaterstand (goede kwantita-
tieve toestand).  
 
Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een akkoord tussen rijksoverheid, provincies (IPO), 
waterschappen (UvW) en gemeenten (VNG). Het handelt over de uitvoering van het waterbeleid in 
de 21e eeuw (WB21). Kern van het beleid is dat veranderingen in waterbeheer nodig zijn om wa-
teroverlast en watertekorten te voorkomen. Dit met het oog op de verwachte zeespiegelstijging, 
bodemdaling en klimaatverandering. Uitgangspunten zijn “vasthouden-bergen-afvoeren” en 
“schoonhouden-scheiden-zuiveren”.  
 
Een aantal wijzigingen in wetten grijpt in op de taken van de gemeente. De Wet verankering en 
bekostiging van gemeentelijke watertaken is een Nederlandse wijzigingswet die de taken van 
gemeenten ten aanzien van de afvoer van regenwater en grondwater regelt. Kortweg noemt men 
deze wet ook wel Wet gemeentelijke watertaken. 
De wet bevat onder meer de nieuwe rioolbelasting (de rioolheffing ter vervanging van het 
rioolrecht), waarmee de gemeenten de aanleg en het beheer van de riolering betaalt. Ook defini-
eert en verheldert de wet de taak van gemeenten voor wat betreft afvloeiend hemelwater en 
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grondwater. Daarmee verduidelijkt het ook de rolverdeling van gemeente, waterschap, provincie 
en - heel belangrijk - de burger (perceeleigenaar). 
Op termijn zal deze wet opgaan in de nieuwe Waterwet. 
 
De nieuwe Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Integraal waterbeheer staat daarbij cen-
traal. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals verminde-
ring van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. De Waterwet vervangt de bestaande 
wetten voor het waterbeheer in Nederland. Naar verwachting zal de nieuwe Waterwet in december 
2009 in werking treden. 
 
De 8.40 AMvB’s zijn gewijzigd in één activiteiten-AMvB. Dit heeft invloed op de regulering van het 
afvalwater. Ook de activiteit lozing afvalwater is hierin opgenomen. Meer bedrijven vallen onder de 
nieuwe AMvB. 
 
In provinciale plannen zijn doelen opgenomen voor bescherming tegen hoogwater, grondwater, 
watersystemen en waterbeheer. Het Waterschap Vallei en Eem en het Waterschap Veluwe treden 
op als bevoegd gezag en als beheerder voor de wateren in Nijkerk. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Waterberging voor opvang bij overvloedi-

ge regenval.   
 
 
De gemeente heeft een waterplan opgesteld met opgaven en projecten die moeten leiden tot een 
verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van het water 
 
In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2006-2010 is opgenomen dat vanaf 1 januari 2005 geen 
ongezuiverde lozingen op bodem of oppervlaktewateren meer plaatsvinden. Alle panden binnen de 
gemeentegrens zijn aangesloten op het riool of voorzien van een IBA (individuele behandeling af-
valwater). Er zijn geen (risicovolle) overstorten (voor volks- en diergezondheid) aanwezig. Met uit-
zondering van de bergbezinkbassins die als opvang dienen voor het riool bij overvloedige regenval. 
Deze overstorten voldoen wel aan de milieueisen. 
 
 
WAAR STAAN WE NU 
De afvalwaterregelgeving is voor bedrijven vertaald in de milieuvergunningen of opgenomen in de 
algemene regels behorende bij het Activiteitenbesluit. Bedrijven moeten zich aan deze voorschrif-
ten en regels houden. Sommige bedrijven hebben daarnaast een vergunning in het kader van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) van het Waterschap Vallei & Eem of het Waterschap 
Veluwe.  
 
De afvalwateraspecten worden meegenomen tijdens de reguliere milieucontroles. Daarnaast wor-
den jaarlijks diverse bedrijven geselecteerd voor een deelcontrole op de lozing van afvalwater. De 
gemeente heeft daartoe een overeenkomst gesloten met het Waterschap, die de controles uitvoert 
onder verantwoordelijkheid van de gemeente. 
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Aanpak van diffuse bronnen is een project wat vanuit het waterschap is geïnitieerd. Hiervoor heeft 
de gemeente beleid ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toepassing van bouwmaterialen 
(duurzaam bouwen), gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar ook het wassen van auto’s. Inwoners 
en bedrijfsleven worden hierover actief geïnformeerd. 
 
De gemeente heeft sinds 2001 ervaring met de watertoets. De watertoets, die toegepast moet 
worden bij bestemmingsplannen, beperkt zich bij de gemeente vooral tot het schrijven van een 
waterparagraaf in het bestemmingsplan. Bij de watertoets gaat het om het meenemen van water 
bij ruimtelijke plannen en besluiten. Daarvoor is overleg nodig met de waterbeheerder in een zo 
vroeg mogelijk stadium. Het gaat dus niet om een toets achteraf maar om vroegtijdige en actieve 
inbreng van de waterbeheerder en maatwerk voor elk plan. 
 
Duurzaam waterbeheer wordt onder andere bereikt door het afkoppelen van (schoon) hemelwater 
van het riool. Daarmee worden o.a. overstorten voorkomen wat ten goede komt aan de waterkwa-
liteit. In de watertoets worden plannen beoordeeld op de mogelijkheid van afkoppelen. 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Nijkerk streeft naar een duurzaam watersysteem, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. 
Publieke, private en maatschappelijke organisaties en burgers leveren daaraan een bijdrage door 
verantwoord om te gaan met het watersysteem. 
 
 

 

 

 

 

 

In de watertoets worden plannen beoordeeld 

op de mogelijkheid van duurzaam waterbe-

heer. 

 
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
De gemeente pakt de opgaven uit het waterplan in de planperiode op. 
Een van de onderwerpen is de watertoets. Vooraf worden voorwaarden gesteld zodat men in de 
planvorming daar rekening mee kan houden.  
Bewustwording van het waterplan bij bedrijfsleven en inwoners zal o.a. plaatsvinden via het water-
loket. Dit is een digitaal loket op de website van de gemeente. De gemeente wil meer informatie 
verstrekken aan haar inwoners zoals ook informatie over grondwaterstanden, hoeveelheid gevallen 
neerslag, verschillende watersystemen in Nijkerk, etc. Via de servicebalie kunnen inwoners terecht 
bij het waterloket voor vragen, klachten etc. Vanuit het waterloket wordt meegedacht over oplos-
singen.  
 
Continueren van het huidige beleid op het gebied van diffuse bronnen. 
 
Door te blijven werken aan het afkoppelen van regenwater wordt het aantal overstorten beperkt. 
Ook de bergbezinkbassins leveren hier een bijdrage aan. 
 
Het verbeteren van de samenwerking met het waterschap is van belang voor het bereiken van de 
doelstellingen.  
 
Reguliere taken zoals handhaving en controle op lozingen worden uitgevoerd en bestaand beleid 
wordt gecontinueerd. 
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4.6 Lucht, stof, geur, licht 
 
HET KADER 
De normen en regels voor luchtkwaliteit komen voort uit de richtlijnen die de Europese Unie heeft 
opgesteld. In de Wet milieubeheer is in november 2007 de Wet luchtkwaliteitseisen opgenomen. 
Hiermee wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook de ge-
wenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening door kunnen laten gaan. 
 
Per 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. De wet bevat 
standaardnormen voor de geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten. Van deze 
standaardnormen mogen gemeenten afwijken binnen een in de wet vastgelegde bandbreedte. De 
andere normen zijn in de gemeentelijke verordening Geurhinder en veehouderij vastgelegd. Deze is 
op 18 december 2008 door de raad vastgesteld. 
 
WAAR STAAN WE NU 
Uit de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit van de gemeente, blijkt dat er op beperkte schaal situa-
ties zijn waar de gezondheid (vanwege het overschrijden van luchtkwaliteitsnormen) een aan-
dachtspunt is.  
Het is nog niet zeker of in de directe omgeving van de A1 en A28 bij Hoevelaken in 2010 kan wor-
den voldaan aan de minimale luchtkwaliteitseisen. De gemeente blijft streven naar een goede 
luchtkwaliteit voor haar inwoners en is samen met regiogemeenten hierover in gesprek met de 
provincie en de wegbeheerder. Belangrijk is daarbij in elk geval het voorkomen van situaties waar-
bij de gezondheid in gevaar is. Bij bestemmingsplanprocedures wordt hiermee rekening gehouden. 
De overige wegen binnen onze gemeente voldoen wel aan de normen uit de Wet luchtkwaliteitsei-
sen. 
Ook voor grotere bedrijven wordt gecheckt of ze voldoen aan de Wet luchtkwaliteitseisen. Geur-
hinder en luchtverontreiniging door bedrijven wordt zoveel mogelijk beperkt door het opnemen en 
handhaven van voorschriften in de milieuvergunningen en meldingen.  
 
Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat een groot deel van de scholen niet voldoet aan de eisen 
van het bouwbesluit voor wat betreft de luchtkwaliteit. TNO is momenteel bezig met een landelijk 
onderzoek op dit gebied. De gemeente is van mening dat dit in eerste instantie de verantwoorde-
lijkheid is van het schoolbestuur. 
 
Lichthinder moet worden beperkt omdat donkere nachten belangrijk zijn voor mens en natuur. 
Toepassing van moderne technieken kan veel efficiencywinst opleveren. Naast het vermijden van 
lichthinder wordt aanzienlijk op energie bespaard, waarmee tevens een bijdrage wordt geleverd 
aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarom is het van belang om bij de openbare verlich-
ting naast verkeersveiligheid en sociale veiligheid ook ongewenste lichtuitstraling als aandachtspunt 
te nemen. In het nieuwe beheerplan openbare verlichting 2008-2012 zijn hiervoor maatregelen 
opgenomen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Donkere nachten zijn belangrijk voor mens en 

natuur. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Nijkerk wil voor zover dat in haar vermogen ligt, zorgen voor schone lucht, voldoen aan de wette-
lijke normen voor fijn stof en geur en vermindering van lichthinder bevorderen.  
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
Vergunningverlening en handhaving zijn twee belangrijke instrumenten die een bijdrage leveren 
aan het bereiken van de doelstellingen. Echter voorkomen moet worden dat nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen stagneren.  
Nijkerk is in overleg met andere overheden over de lucht- en fijnstofproblematiek rondom de rijks-
wegen A1 en A28 om tot oplossingen te komen. Nijkerk is daarmee nauw betrokken bij de plan-
vorming Knooppunt Hoevelaken van Rijkswaterstaat. Dit biedt kansen voor verbetering van de 
luchtkwaliteit en vermindering van verkeerslawaai.  
Implementatie van de nieuwe Wet luchtkwaliteitseisen van AMvB ‘in betekenende mate’ zal in de 
planperiode worden uitgevoerd. 
De gemeente blijft de ontwikkelingen met betrekking tot luchtkwaliteit in scholen volgen en zal 
indien nodig met betrokkenen aan tafel gaan om oplossingen te vinden 
In het nieuwe beheerplan openbare verlichting zijn al maatregelen opgenomen om lichthinder te 
voorkomen. Uitvoering geven aan de maatregelen en het blijven volgen van landelijke ontwikkelin-
gen op dit vlak zijn de opgaven om verbeteringen aan te kunnen brengen. De gemeente kiest voor 
structurele maatregelen en zet daarom niet in op zogenaamde symboolpolitiek door bijvoorbeeld 
één avond alle verlichting uit te schakelen. 
 

4.7 Afval  
 
HET KADER 
Het merendeel van de afvalregelgeving is opgelegd vanuit Brussel. Ongeveer 60-70% van de Ne-
derlandse afvalregelgeving is gebaseerd op verordeningen en richtlijnen van de Europese Commis-
sie. De nationale regelgeving is vastgelegd in hoofdstuk 10 (het afvalhoofdstuk) van de Wet  
milieubeheer. Dit is een zogenaamde kaderwet; de meeste onderwerpen worden niet in de wet 
zelf, maar in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), provinciale verordeningen of in ge-
meentelijke afvalstoffenverordeningen geregeld.  
Het nationale afvalbeleid is gecentraliseerd naar landelijk niveau in het Landelijk Afvalbeheersplan 
1. Het beheer van huishoudelijke afvalstoffen ligt bij de gemeente. Dit is een wettelijke zorgplicht 
vanuit de Wet milieubeheer. De gemeente is verplicht om restafval en GFT-afval gescheiden in te 
zamelen, een haalsysteem voor grof huisvuil te hebben en een brengsysteem voor huishoudelijk 
afval (vanwege de alternerende inzameling) en grof huisvuil in te richten. Op grond van de Provin-
ciale Milieuverordening Gelderland is de gemeente verplicht KCA, verpakkingsglas, oud papier en 
karton en textiel apart in te zamelen. Daarnaast zijn er diverse AMvB’s op grond waarvan voor be-
paalde fracties een aparte inzamelstructuur moet worden opgezet (bijv. KCA, wit- en bruingoed, 
autobanden en asbest).  
 
 

 

 

 

 

 

 

Afval scheiden in de retourshop van de su-

permarkt in Hoevelaken. 
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In de komende periode worden enkele wijzigingen in het afvalbeleid verwacht die gevolgen kunnen 
hebben voor het gemeentelijk afvalbeleid zoals: 

• Opstellen Landelijk Afvalbeheersplan 2 (inwerkingtreding naar verwachting maart 2009); 
• Implementatie van diverse Europese richtlijnen op nationaal niveau;  
• Herziening van de 8.40 AMvB’s voor wat betreft het afvalbeleid; 
• Stimuleren van initiatieven voor energiewinning uit afval en biomassa. 

 
Ook producenten hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot de afvalstromen. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om elektronische apparaten, verpakkingen en zwerfafval. Voor kunststof en glas 
komt voor de gemeente een subsidie beschikbaar (financiering via de verpakkingsindustrie). Voor 
papier is door de gemeente een garantieprijs vastgesteld. 
 
Vanuit het rijk is de laatste jaren veel aandacht voor (voorkomen van) zwerfafval. Via Senter No-
vem, Stichting Nederland Schoon en de Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD) 
worden gemeenten gestimuleerd om de zwerfafvalproblematiek integraal aan te pakken. Daarbij 
wordt breed gekeken. Waar zijn de meeste problemen? Staan er voldoende prullenbakken? Is de 
opruimfrequentie goed? Kunnen we het gedrag van burgers beïnvloeden? 
De aanpak van zwerfafval richt zich op het professionaliseren van de reiniging en gedragsverande-
ring bij burgers en bedrijven.  
 
WAAR STAAN WE NU 
De gemeente gaat op sommige onderdelen van het afvalbeleid verder dan de wettelijke verplich-
tingen. Zo heeft de gemeente het diftarsysteem opgezet. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief 
afvalstoffenheffing. Wie meer afval produceert, betaalt dus meer dan degene die minder afval 
heeft. Door daarbij gescheiden inzameling te faciliteren kan afvalscheiding worden bevorderd.  
In 2008 is een communicatieplan voor afval opgesteld. De gemeente verstrekt informatie om inwo-
ners te stimuleren afval gescheiden in te zamelen. 
 
De aanpak van zwerfafval speelt een belangrijke rol bij het beheer van de openbare ruimte. Er is 
geld vrijgemaakt voor wijkbeheer en specifieke locaties of trajecten worden vaker schoongemaakt 
omdat daar ook meer vuil ligt. 
Jaarlijks vinden er schoonmaakacties plaats om zwerfafval onder de aandacht te brengen bij bur-
gers. Hierbij wordt aangesloten op de campagne van de Stichting Nederland Schoon en wordt in 
samenwerking met scholen actie ondernomen. Verder worden de woonkernen periodiek ontdaan 
van zwerfafval volgens de vastgestelde IBOR (integraal beheer openbare ruimte) normering en is 
het veelal een onderdeel van de wijkschouwen. 
 
De mogelijkheid om gemeentelijke biomassa ten behoeve van duurzame energie opwekking anders 
in te zamelen en in te zetten, wordt regionaal onderzocht (hoofdstuk 2).  
GFT-afval wordt, in regionaal verband, ingezameld en gecomposteerd. Bij het opnieuw aanbeste-
den van het GFT-afval in 2010, worden andere verwerkingswijzen zoals vergisten of vergassen 
optioneel meegenomen. Knip- en snoeihout vallen hier niet onder. Dit wordt momenteel direct ge-
transporteerd naar een biovergistingcentrale en levert (duurzame) energie op. 
 
Nijkerk zamelt al jaren - als een van de eerste gemeenten - plastic flacons in. Vanaf 2008 wordt 
een mix van kunststoffen ingezameld. Hiervoor wordt subsidie verkregen. 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
De gemeente streeft naar vermindering van afval en meer afvalscheiding. Daarnaast moet de hoe-
veelheid zwerfafval in de kernen en het buitengebied worden verminderd. 
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Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. 

 
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
De gemeente wil aansluiten bij de eisen uit het Landelijk afvalbeheersplan 2. De voortgang wordt 
gevolgd om de vertaling naar de eigen gemeente mogelijk te maken. Zodra dit in werking treedt, 
zal de gemeente het beleid vertalen naar eigen beleid. 
Vergunningverlening en Handhaving zijn belangrijke instrumenten in het verminderen van afval 
maar ook voor het stimuleren van afvalscheiding. De huidige werkwijze wordt gecontinueerd. 
De gemeente kan niet alleen verantwoordelijk zijn voor een schone stad. Voorlichting, communica-
tie en educatie zijn belangrijke sleutels voor het betrekken van bewoners en bedrijfsleven bij de 
opgave. Daarom wordt het huidige beleid voortgezet en wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikke-
lingen. 
De spelregels zoals vastgelegd in Integraal Beheer Openbare Ruimte worden aangehouden. 
 

4.8  Externe veiligheid  
 
HET KADER 
INRICHTINGEN 
Met het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) zijn gemeenten en provincies wettelijk ver-
plicht om bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen reke-
ning te houden met externe veiligheid. Zo moeten woningen op een bepaalde afstand staan van 
een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Ook de risicozonering rond risicovolle bedrijven en 
dito bedrijventerreinen moet opgenomen zijn in vigerende bestemmingsplannen. Het geheel aan 
saneringen moet in 2011 zijn afgerond. 
 
BUIZEN 
Verder is het beleid voor buisleidingen volop in ontwikkeling. De circulaire wordt naar verwachting 
in 2009 vervangen door een AMvB (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen). Naar verwachting zal 
er ook hier beperkte beleidsruimte voor de gemeente zijn.  
 
VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN 
Ook het beleid ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat veranderen. De ‘Nota Ver-
voer Gevaarlijke Stoffen’ (NVGS) geeft de kaders voor de veiligheid van de leefomgeving en het 
milieu bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. De nota kondigt een basisnet aan. Daarin zal - voor 
alle hoofdverbindingen over weg, water en spoor – staan wat er mag worden vervoerd en hoe de 
ruimte ernaast kan worden gebruikt. Het doel van het Basisnet is het creëren van een ‘duurzaam 
evenwicht’ tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid. Het 
Basisnet is één van de twee sporen van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Het andere spoor is 
gericht op de permanente verbetering van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Het Basisnet Weg en Water zijn opgesteld. De werkzaamheden voor het Basisnet Spoor worden 
mogelijk medio 2009 afgerond. Verwacht wordt dat in het najaar van 2009 het Basisnet zijn beslag 
zal krijgen.  
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WAAR STAAN WE NU 
INRICHTINGEN 
In Nijkerk is één bedrijf gesaneerd. 
 
BUIZEN 
De gemeente ondervindt ook ruimtelijke beperkingen als gevolg van de aanwezigheid van hoge-
druk gasleidingen. 
 
VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (A28 en A1) en het spoor maakt dat de gemeente in 
de nabijheid van weg en spoor beperkt wordt in haar ruimtelijke plannen. De planvorming Knoop-
punt Hoevelaken biedt ook voor dit thema kansen. Ontwikkelingen die zich afspelen binnen een 
straal van 200 meter van het spoor worden onderzocht op groepsrisico. 
 
De gemeente heeft beleid opgesteld voor het thema externe veiligheid. Dit zal in 2009 worden 
vastgesteld. 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Nijkerk wil een veilige gemeente zijn voor haar inwoners en ondernemers. 
  
WAT DOEN WE DAARVOOR 
INRICHTINGEN 
Door op adequate wijze om te gaan met handhaving en vergunningverlening worden nieuwe risico-
situaties voorkomen. Daarnaast worden risicosituaties conform het Register Risicovolle Situaties 
vastgelegd en actueel gehouden. Gegevens worden vastgelegd in een grafische risicokaart. 
 
VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN 
In het licht van de ontwikkelingen van de NVGS – met name het Basisnet - wil Nijkerk in de plan-
periode onderzoeken of een Route Gevaarlijke Stoffen moet worden ingesteld op het eigen provin-
ciale en gemeentelijke wegennet. Daarnaast worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. 
 
 
De gemeentelijke visie externe veiligheid wordt in 2009 vastgesteld. 
 
In het licht van de op handen zijnde wijzigingen in wet- en regelgeving op nationaal niveau, wil de 
gemeente in de pas lopen met die veranderingen en daar snel en adequaat op inspelen. De ge-
meente volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet en speelt in op veranderingen. Daar waar ruim-
te is voor de gemeente om zelf beleid op te maken, wordt dat opgepakt.  
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5. NIJKERK: DUURZAME GEMEENTE 
 

5.1 De integrale ontwikkelingsvisie:  
duurzaam op weg naar 2015 en 2030 

 
Duurzaamheid is een thema dat dagelijks om ons heen in allerlei uitingen tot ons komt. Duurzaam 
bouwen bestaat al langer met onderzoek naar bouwmaterialen, uitlooggedrag en effecten op het 
milieu. Maar het gaat verder. Een begrip als Cradle tot cradle - waarbij het uitgangspunt is dat er 
geen afval meer geproduceerd wordt omdat uiteindelijk alles kan worden hergebruikt - wordt al 
toegepast op beleidsterreinen. Ook in de Integrale ontwikkelingsvisie is het thema duurzaamheid 
opgenomen - duurzaam op weg naar 2015 en 2030 is de titel van één van de hoofdstukken. Dat 
geldt niet alleen voor de inrichting van het grondgebied maar ook voor de leefbaarheid en het al-
gemeen functioneren van de gemeente en over draagvlak hiervoor onder haar inwoners. Het doel 
is uiteindelijk te komen tot een duurzame gemeente in een duurzame samenleving. Het betreft de 
materiële duurzaamheid, de economische duurzaamheid, de culturele duurzaamheid en de sociale 
duurzaamheid. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het thema duurzaamheid, zowel in de fysieke 
als in de sociale context. 
 
 

   
 
 

5.2 Duurzaam ruimtegebruik 
 
HET KADER 
Duurzame ontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van het ruimtelijk Rijksbeleid. En dat is 
nodig gezien alle uitdagingen waar we voor staan, zoals voortgaande en stijgende uitstoot van 
broeikasgassen en de eindigheid van fossiele brandstoffen en grondstoffen. Ook ruimte is een 
schaars artikel in Nederland, zodat het zorgvuldig omgaan met de ruimtelijke inrichting van gebie-
den voorop staat. Dat kan door duurzame en integraal samenhangende keuzes te maken en het 
stellen van grenzen door de overheid en de samenleving.  
Duurzaam ruimtegebruik impliceert dat de gebruiksfuncties een relatief structureel karakter heb-
ben, maar de flexibiliteit behoudt om functiewijzigingen aan te brengen. 
 
WAAR STAAN WE NU 
De relatie tussen ruimtelijke ordening en milieu verandert. In ruimtelijke plannen wordt expliciet 
rekening gehouden met milieu. Door bij het opstellen van bestemmingsplannen, gebiedsgerichte 
projecten en andere ruimtelijk relevante activiteiten, in een vroeg moment af te stemmen met mili-
eu, worden de mogelijkheden om wederzijdse doelstellingen te realiseren vergroot.  
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WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Ruimtelijke ontwikkelingen worden afgestemd met milieu. De duurzaamheidthema’s maken inte-
graal onderdeel uit van de planvorming. 
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
De samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie wordt verstevigd. Zodanig dat het gewoon 
is bij de start van ruimtelijke plannen de milieuaspecten en duurzaamheidthema’s er direct bij te 
betrekken. Dat betekent elkaar snel weten te vinden en weten wat er speelt. Hiervoor zijn afspra-
ken gemaakt en worden in het communicatieplan acties opgenomen. 
De afdeling VVH stelt de milieuparagraaf op of toetst deze als de paragraaf door derden is opge-
steld.  

5.3 Duurzaam bouwen  
 
HET KADER 
Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect 
voor mens en milieu en is daarmee onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving. 
Bouwen op een manier waarbij aan de huidige vraag voldaan wordt, zonder de mogelijkheden voor 
toekomstige generaties te beperken. 
Hiertoe dienen de milieu- en gezondheidsaspecten in alle fasen van de inrichting van de gebouwde 
omgeving, de bouw en het gebruik (inclusief sloop) zodanig te worden betrokken, dat de draag-
kracht van het milieu in ieder geval behouden blijft of wordt verbeterd. 
Er is geen wettelijk kader waar bouwers zich aan moeten houden. Wel zijn er op brancheniveau 
afspraken gemaakt over de zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) (<0,6 in 2011). Een 
indexgetal dat de energieprestatie van de nieuwbouw weergeeft. 
 
WAAR STAAN WE NU 
Alle bouwplannen worden integraal op bouwtechnische aspecten beoordeeld en gecheckt op ruim-
telijke-, milieu-, water- en veiligheidsaspecten. In de gemeentelijke beleidsdocumenten zoals het 
Waterplan en de nota Duurzame energie is aangegeven hoe de gemeente hiermee omgaat. Zo zijn 
er regels opgenomen ten aanzien van gebruik van stoffen met betrekking tot uitloogbaarheid (dif-
fuse bronnen). 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Duurzaam Bouwen (DuBo) is in beperkte mate opgenomen in afdwingbare regelgeving, namelijk 
het Bouwbesluit. De gemeente streeft ernaar dat alle gebouwen voldoen aan de minimale kwali-
teitseisen die in het Bouwbesluit zijn opgenomen. Daarnaast maakt de gemeente afspraken met 
realisatoren van bouwprojecten over energieprestaties. Deze worden in projectovereenkomsten en 
contracten vastgelegd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duurzame energie in de nieuwbouw. 
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WAT DOEN WE DAARVOOR 
Om de doelstelling uit de gemeentelijke nota Duurzame Energie te kunnen realiseren zal voor 
bouwprojecten in een vroeg stadium de ambitie worden vastgelegd. De gemeente zal dan ook in 
een vroeg stadium met opdrachtgevers van bouwprojecten in overleg treden om, zoveel als moge-
lijk, duurzaamheidconcepten in het ontwerp te laten opnemen. Voor haar eigen gebouwen zullen 
de principes van DuBo worden gehanteerd. 

 

5.4 Duurzame organisatie  
 
HET KADER 
Het gaat bij duurzame organisatie niet alleen om inkoop van duurzame producten (van groene 
stroom tot ingekochte diensten), maar ook om het gebruik van materiaal (o.a. dubbelzijdig prin-
ten), het woon-werkverkeer en gebruik van schonere dienstauto’s. Het gaat ook over sociale duur-
zaamheid waarbij gekeken wordt naar inzet van kinderarbeid en het in dienst hebben van gehandi-
capten, etc. 
Het gaat vooral ook over borging van het ‘duurzaamheidsdenken’. De eigen organisatie bewust 
laten worden van de effecten van het eigen handelen. De gemeente heeft daarin een voorbeeld-
functie.  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat naast het streven naar winst (profit) ook 
rekening wordt gehouden met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en dat men oog 
heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten de organisatie (people). Het gaat er om een ba-
lans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere 
resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving.  
 
WAAR STAAN WE NU 
Vanaf 1 januari 2010 gaat de gemeente volledig over op groene stroom. 
Bij aanbestedingen vanuit inkoop worden de door Senter Novem opgestelde duurzaamheidaspec-
ten gehanteerd. Dit geldt echter nog niet voor de andere afdelingen. 
In 2006 behaalde Nijkerk de 82ste plaats (van de 240 deelnemende gemeenten) voor het thema 
klimaat en water op de Duurzaamheidmeter. De bij de Duurzaamheidmeter horende vragen zijn 
samengebracht onder 3 hoofdthema's: klimaat & water, duurzaam & ondernemen en sociaal & 
mondiaal.  
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
De ambitie van Nijkerk is om te voldoen aan de klimaatdoelen die zijn opgenomen in het Klimaat-
akkoord:  

• aandeel duurzame energie naar 20%; 
• 2% energiebesparing per jaar tot 2020; 
• 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015. 

 
Naast bovengenoemde kwantitatieve doelstellingen willen we als organisatie het ‘duurzaamheid-
denken’ uitdragen. Dat betekent dat alle medewerkers van de organisatie - ambtelijk en bestuurlijk 
- duurzaam handelen.  
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
Op 1 januari 2012 rijdt 50% van het gemeentelijk wagenpark op biobrandstof. Vervanging vindt 
geleidelijk plaats en wordt mede bepaald door de afschrijvingstermijn van de huidige auto’s. 
 
In de discussie over nieuwbouw versus renovatie van het gemeentehuis is duurzaamheid een toet-
singscriterium dat een prominente plaats krijgt. De afwegingen worden getoetst aan milieuaspec-
ten. 
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Meerkosten voor energiemaatregelen worden vaak als obstakel gezien om daadwerkelijk tot uitvoe-
ring over te gaan. Daarom willen we voor eigen gebouwen een verruimde terugverdientermijn voor 
energiebesparende maatregelen aanhouden. Nijkerk wil daarvoor de volgende uitgangspunten 
hanteren: 

• Energiebesparende en duurzame energiemaatregelen dienen zichzelf binnen 10 jaar of bin-
nen de economische levensduur - als deze korter is dan 10 jaar - terug te verdienen. 

• Maatregelen die een stimulerende functie hebben - die bijvoorbeeld goed zichtbaar zijn - 
dienen zichzelf binnen 15 jaar of binnen de economische levensduur (als deze korter is dan 
15 jaar) terug te verdienen. 

• Maatregelen die niet aan deze criteria voldoen worden op een wachtlijst gezet en kunnen 
mogelijk alsnog worden ingezet als er zich natuurlijk momenten voordoen, bijvoorbeeld bij 
renovatie.  

 
Bij nieuwbouw of herstructurering van eigen gebouwen stellen we hogere eisen: 

• Bij nieuwbouw worden ervaringen over goed haalbare prestaties van pilots of eerder pro-
jecten als uitgangspunt aangehouden.  

• Bij herstructurering of nieuwbouw streeft de gemeente naar een hoger EPL niveau, mini-
maal 7 in 2009, 8 in 2012 en 9 in 2020. 

 
Maatregelen met een lange terugverdientijd maar met een groot effect moeten altijd overwogen 
worden. De bovenstaande punten zijn uitgangspunten, afwijken hiervan is mogelijk. 
 
Het duurzaam inkopen ondersteunt het behalen van de energiebesparingdoelen, bijvoorbeeld door 
de aanschaf van energiezuinige apparaten, het aanschaffen van duurzame openbare verlichting, 
het stellen van duurzame criteria bij uitbesteding van bouwopdrachten, etc. 
In 2009 wordt het instrument Zelfscan Duurzaam Inkopen van Senter Novem ingezet om de 
eigen prestaties op dit gebied te meten en op basis daarvan een Plan van Aanpak op te stellen. Het 
gezamenlijk optrekken met omliggende gemeenten bespaart kosten en vergroot de effectiviteit.  
Om het thema duurzame organisatie in de organisatie over het voetlicht te brengen en te borgen, 
wordt een werkgroep ingesteld bestaande uit meerdere disciplines, aangevoerd door een bestuur-
lijk trekker.  
 
Belangrijk onderdeel is het borgen van de duurzaamheidprincipes en de filosofie achter duurzaam 
inkopen in de eigen organisatie. Daarom is het interne en externe communicatietraject een promi-
nent onderdeel van het Plan van Aanpak Duurzame inkoop. 
 
Naast interne monitoring wordt ook jaarlijks een externe monitoring uitgevoerd met het uitvoeren 
van de Lokale Duurzaamheidmeter. Een eenvoudig instrument dat laat zien hoe de gemeente pres-
teert ten opzichte van de andere gemeenten op de thema’s klimaat & water, duurzaam & onder-
nemen, sociaal & mondiaal en duurzaam inkopen & kantine.  
 

5.5 Duurzame samenwerking 
 
HET KADER 
Duurzame samenwerking gaat over relaties. Relaties in eigen huis, tussen de verschillende afdelin-
gen en tussen de ambtelijke- en de bestuurlijke organisatie, relaties met de Nijkerkse inwoners en 
het bedrijfsleven en relaties met partners uit het gebied zoals gemeenten, waterschappen, provin-
cie, maatschappelijke organisaties, etc. 
Bij iedere groep hoort een andere insteek.  
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WAAR STAAN WE NU 
De aandacht voor voorlichting, communicatie en educatie in de gemeente Nijkerk is zich sinds 2005 
meer gaan toespitsen op de ondersteuning van het wettelijke takenpakket. Verder worden burgers 
en bedrijven op de hoogte gesteld van gemeentelijke plannen of voorvallen die het milieubelang 
kunnen schaden. Voor enkele specifieke onderwerpen is – al dan niet eenmalig – wel budget en 
tijd beschikbaar gesteld (zwerfafval, stimuleren realisatie duurzame energie met concrete activitei-
ten in 2008). In de afgelopen periode zijn communicatie en vooral ook educatie niet structureel 
ingezet om het beleid te versterken. 
Samenwerking tussen de beleidsafdelingen kan worden verbeterd. 
Samenwerken in regioverband aan verbetering van het milieu verloopt goed. In het kader van het 
Regiocontract worden verschillende projecten opgepakt. 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
De gemeente wil duurzame relaties aangaan om haar doelstellingen op het gebied van duurzaam-
heid te behalen. Duurzame relaties in de eigen organisatie, met haar burgers en bedrijfsleven, met 
haar buurgemeenten en andere publieke en maatschappelijke organisaties. 
  
WAT DOEN WE DAARVOOR 
Communicatie, educatie en samenwerking zijn de sleutel voor het ontwikkelen van duurzame rela-
ties. Het opzetten en uitvoeren van een communicatietraject intern en extern met als onderwerp 
klimaat en duurzaamheid zal de inwoners en het bedrijfsleven in Nijkerk stimuleren samen met de 
gemeente een persoonlijke bijdrage te leveren aan het duurzaamheidprincipe in hun gemeente. 
Naast communicatie is milieueducatie van belang. Het gezegde ‘jong geleerd, oud gedaan’ is nog 
steeds van kracht. 
In 2009 wordt een communicatie- en educatieplan opgesteld voor inwoners en bedrijfsleven van 
Nijkerk. Voor zowel communicatie als voor educatie wordt samenwerking gezocht met partners uit 
de streek. Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke plicht, geregeld in het verdrag van Aarhus, 
om beschikbare milieu-informatie te verstrekken als daarom gevraagd wordt. 
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6 NIJKERK: VERANTWOORDELIJKE GEMEENTE 
 

6.1 Verantwoordelijk ondernemen versus verantwoordelijk  
handhaven 

 
Milieu(beleid) wordt nog regelmatig gezien en ervaren als een belemmering voor economische 
groei, werkgelegenheid en concurrentiekracht. In sommige opzichten is dat ook zo, echter alleen 
voor diegenen die zich met korte termijn doelstellingen bezighouden. Want zuinig omgaan met 
energie, grond- en afvalstoffen resulteert uiteindelijk in een kostenbesparing. Investeren in slimme 
en schone innovatie loont. Op die manier kan milieu een kans zijn voor economische groei en 
werkgelegenheid. 
 
Ondernemers hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het milieu. Het is niet wenselijk en niet 
mogelijk dat de gemeente alleen via regels en normen gewenst milieugedrag afdwingt. De ge-
meente zal bedrijven stimuleren om deze eigen verantwoordelijkheid ook te nemen en te investe-
ren in milieuverbeteringen en een duurzame bedrijfsvoering. De gemeente zal dit zelf in haar voor-
beeldfunctie ook uitdragen. 
 
Voor gemeenten is het iedere keer een opgave om de samenhang tussen economie en milieu en 
daarmee het welzijn van haar gemeente, in balans te houden. 
Zij voert daarvoor een faciliterend beleid. Initiatieven van het bedrijfsleven worden waar mogelijk 
gesteund. Behoud van lokale werkgelegenheid in duurzame vormen van bedrijvigheid en recreatie 
en toerisme zijn de belangrijkste speerpunten. Vergunningverlening en handhaving zijn daarin het 
belangrijkste wettelijke instrumentarium om te kunnen sturen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meervoudig ruimtegebruik. 
 

 
 

6.2 Vergunningverlening 
 
HET KADER 
In het kader van de deregulering zal er de komende jaren veel veranderen. Het Rijk streeft naar 
minder, eenvoudiger, maar vooral effectievere regels (modernisering van de VROM-regelgeving). 
Hiertoe worden verschillende vergunningen (wonen, ruimte en milieu) zoveel mogelijk samen-
gevoegd zodat één vergunning volstaat: de omgevingsvergunning. Voor het aanvragen van de 
vergunning is er straks één loket. Dat betekent dat gemeenten, waterschappen en provincie moe-
ten gaan samenwerken. In een aantal gevallen hebben beide organisaties namelijk de expertise en 
de bevoegdheid voor delen van de omgevingsvergunning. De streefdatum voor inwerkingtreding 
van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) die de omgevingsvergunning mogelijk 
maakt, is 1 januari 2010. De Wabo is een belangrijke stap in de hervorming van de overheids-
dienstverlening.  
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Het is een stap in de ontwikkeling naar een moderne overheid die in staat is burgers en bedrijven 
op een eigentijdse, digitale en kwalitatief hoogwaardige wijze te bedienen. Het is tevens een stap 
met consequenties voor de huidige werkwijze. 
 
Daarnaast zijn de algemene milieuregels van elf besluiten op basis van artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (8.40 AMvB's) samengevoegd tot één nieuwe AMvB, i.c. het Activiteitenbesluit. In 
plaats van voorschriften per branche gelden voorschriften per activiteit. 
Ten slotte zijn enkele agrarische 8.40 AMvB’s (Besluit akkerbouwbedrijven en Besluit melkrundvee-
houderijen) gemoderniseerd en samengevoegd in het Besluit landbouw. Dit besluit wordt naar 
verwachting binnen enkele jaren uitgebreid zodat alle bedrijven tot de grens van de IPPC-richtlijn 
onder de werkingssfeer van dit Besluit komen te vallen.  
 
Wat de gevolgen van deze verschuivingen zijn voor de vergunningverleningcapaciteit bij de afde-
ling VVH is nu nog niet bekend. Landelijk onderzoek daarnaar heeft nog geen duidelijkheid gebo-
den. De doorvoering van modernisering van VROM-regelgeving zal op termijn moeten leiden tot 
verminderde inzet vanuit de gemeente. De overgangsperiode vergt echter een verhoogde inzet. 
 
In het kader van de Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) is het 
ALARA-principe (As Low As Reasonable Achievable) in de Wet Milieubeheer vervangen door de 
afweging wat de Best Available Technique (BAT) of Best Beschikbare Techniek (BBT) is om het 
milieu te beschermen. Het begrip BBT staat centraal bij de vergunningverlening op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Met de nadere pre-
cisering van de Wm en van de Wvo in 2005, is dat begrip ook in die wetteksten verankerd. De Eu-
ropese Commissie organiseert uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de betrokken be-
drijfstakken over de best beschikbare technieken, de daarmee samenhangende controlevoorschrif-
ten en de ontwikkelingen op dat gebied. Het resultaat daarvan is terug te vinden in de BREF's - de 
BBT referentie documenten. In Nederland is BAT vastgelegd in Regeling aanwijzing BBT-
documenten. De wijzigingen daarin volgen elkaar in snel tempo op. 
 
Sinds 1993 kent de Wet milieubeheer regels over vervoersmanagement, water-, energie- en grond-
stoffenbesparing en afvalpreventie en –scheiding (verruimde reikwijdte). Het accent hierbij ligt op 
de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven. Wanneer een bedrijf die verantwoordelijkheid niet 
neemt, kan de gemeente preventie afdwingen via vergunningverlening en repressie middels hand-
having. De gemeente Nijkerk doet dat door conform de handreiking ‘wegen naar preventie bij be-
drijven’ de verruimde reikwijdte toe te passen als dat uit het oogpunt van milieu voldoende ople-
vert. 
 
WAAR STAAN WE NU 
Binnen de gemeente Nijkerk zijn momenteel circa 1400 vergunning- of meldingplichtige inrichtin-
gen actief. Regelmatig (tijdens de periodieke milieucontrole) wordt gecheckt of de vergunning of 
melding nog actueel is. Alle inrichtingen zijn opgenomen in een geautomatiseerd milieupakket. 
De gemeente heeft de bedrijfsgerichte taak vergunningverlening grotendeels op orde. Dat wil zeg-
gen, er is een structurele, planmatige manier van werken voor vergunningverlening. Wel is er spra-
ke van een structurele achterstand, waardoor de wettelijke termijn vaak niet gehaald wordt. Steeds 
meer vergunninghoudende bedrijven vallen onder een AMvB. Daaruit kun je concluderen dat het 
aantal vergunningen vermindert. Dat is ook zo maar de bedrijven die er niet onder vallen zijn com-
plexer en daarom vraagt de behandeling van de vergunning voor deze bedrijven veel meer tijd. 
De vergunningverleners bij de gemeente hebben ook een inhoudelijke deskundigheid zoals geur, 
geluid, etc. waarop ze bevraagd worden.  
 
Voor de implementatie van de Omgevingsvergunning (Wabo) is een werkgroep opgezet. Er is een 
Plan van Aanpak opgesteld en er ligt een concept samenwerkingsovereenkomst met de provincie. 
Daarnaast speelt natuurlijk de discussie over de Omgevingsdiensten waarbij de Provincie Gelder-
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land samen met gemeenten onder het motto ‘Gelderse Maat’ met een voorstel naar de verant-
woordelijke minister wil gaan waarin wordt aangegeven op welke wijze de samenwerking in Gel-
derland gestalte wordt gegeven. Uitgangspunt is dat de provincie de gemeente inhuurt om speci-
fieke aspecten in de (omgevings)vergunningverlening uit te voeren.  
 
Andere nieuwe wet- regelgeving - zoals het Activiteitenbesluit en het Besluit Landbouw - zijn gro-
tendeels geïmplementeerd. Actief informeren van de bedrijven hierover vindt, door ontbreken van 
financiële middelen, in geringe mate plaats. 
 
Nijkerk werkt mee aan het inrichten van een provinciale database voor agrarische bedrijven en hun 
vergunningen. Hiervoor levert zij informatie uit vergunningen aan. Hier komt per agrarisch bedrijf 
een aantal gegevens in te staan waaronder X- en Y-coördinaten, dieraantallen, enz. Deze gegevens 
worden onder andere gebruikt bij het verzamelen en analyseren van gebiedsgerichte onderzoeken 
naar bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geurhinder. 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
De gemeente wil haar wettelijke taak van vergunningverlening op een adequate wijze uitvoeren. 
Dat betekent volgens geldende wet- en regelgeving - binnen de gestelde wettelijke termijnen - 
zonder achterstanden en op efficiënte wijze. 
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
Nijkerk volgt de ingezette weg met de projectgroep die implementatie van de Wabo binnen de 
gemeente moet regelen. Op het moment (waarschijnlijk 1/1/2010) dat de nieuwe wet van kracht 
is, is de gemeente in staat te werken volgens de nieuwe werkwijze. Naast het inrichten van de 
organisatie op de nieuwe werkwijze, het laten aansluiten van systemen op elkaar en het opstellen 
van werkprocedures, moet ook voorlichting en opleiding worden georganiseerd. Opleidingen wor-
den verzorgd door het Ministerie van VROM. Voorlichting in huis is een taak van de gemeente. 
Over de Wabo zal ook naar buiten toe gecommuniceerd moeten worden. Dit zal samen met de 
provincie en de regio worden opgepakt.  
Binnen de vergunningverlening wordt rekening gehouden met de verruimde reikwijdte van de Wet 
milieubeheer conform de handreiking ‘wegen naar preventie bij bedrijven’. Bedrijven worden ge-
stimuleerd deel te nemen aan landelijke convenanten. Dit kan efficiënt door een regionale aanpak. 
 
De BBT’s en de daarmee samenhangende voorschriften worden gevolgd en wijzigingen worden zo 
snel mogelijk geïmplementeerd binnen de gemeente. 
 
 

 
 
 
 
 

Er komt een integraal 

handhavingbeleidsplan in 

2009. 

 
 

Milieubeleidsplan gemeente Nijkerk 35 



36 Milieubeleidsplan gemeente Nijkerk 

6.3 Handhaving  
 
HET KADER 
De toekomstige wijzigingen in de regelgeving (omgevingsvergunning, Activiteitenbesluit, Besluit 
Landbouw) zullen ook gevolgen hebben voor de handhavingpraktijk. Deze wijzigingen moeten 
worden geïmplementeerd in het handhavingsbeleid. Daardoor moeten beleid, doelen, probleem-
analyse en procedures worden aangepast.  
 
WAAR STAAN WE NU 
Op het gebied van toezicht en handhaving zijn gemeenten verplicht met ingang van 1 januari 2005 
te voldoen aan vastgestelde kwaliteitscriteria milieuhandhaving (Professionalisering handhaving). 
Deze kwaliteitscriteria hebben vooral betrekking op de organisatie van de milieuhandhaving in bre-
de zin. De gemeentelijke nota Milieuhandhaving geeft hieraan ‘handen en voeten’. 
Er is sprake van een doelmatige handhaving door planmatig en consequent op te treden tegen 
milieuovertredingen met een handhavingstappenplan.  
 
Uitgangspunt is dat elk jaar in het derde kwartaal de probleemanalyse handhaving wordt uitge-
voerd. Uit deze probleemanalyse volgt een prioritering. Deze prioritering vormt samen met de 
handhavingdoelen en indicatoren o.a. de basis voor het elk jaar in het vierde kwartaal vast te stel-
len gemeentelijke milieu-uitvoeringsprogramma (MUP). 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN 
De gemeente Nijkerk wil integraal handhaven conform de landelijke kwaliteitscriteria milieuhandha-
ving. 
 
WAT DOEN WE DAARVOOR 
Voorop staat natuurlijk een efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van de handhavingstaak. Dit 
wordt optimaal door samen te werken met meerdere beleidsvelden en organisaties zoals politie, 
waterschap en de AID (integrale handhaving).  
De gemeente streeft naar een handhavingorganisatie die op orde is conform het Besluit kwaliteits-
eisen handhaving milieubeheer. Hiervoor worden jaarlijks handhavingprioriteiten bepaald en hand-
havingdoelen opgesteld. Het blijven voldoen aan de eisen is een continu proces. In de jaarlijkse 
milieuprogramma’s of handhavingprogramma’s worden de handhavingprioriteiten vermeld. 
Er komt een integraal handhavingbeleidsplan in 2009. Op basis daarvan volgt aanpassing van de 
Nota Milieuhandhaving. 
 
De daadwerkelijke uitvoering van de handhaving (kwalitatief en kwantitatief) gebeurt conform het 
vastgestelde handhavingsbeleid en volgens vastgestelde werkprocessen en protocollen. 
Er wordt gehandhaafd op grond van milieurisico en naleefgedrag - op grond hiervan wordt de fre-
quentie van controles bepaald - en bij elke overtreding van voorschrift of wet wordt de vastgestel-
de handhavingstrategie toegepast.  
Van meldingen in het kader van het activiteitenbesluit vindt binnen een jaar de afschouw plaats. 
De gevolgen van de nieuwe regelgeving (Omgevingsvergunning, Activiteitenbesluit en Besluit 
Landbouw) worden verwerkt in het handhavingbeleid, de probleemanalyse en het handhavinguit-
voeringsprogramma. 
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Nijkerk: uitvoering van milieubeleid 2009-2012 
 
Dit deel van het Ontwerp Milieubeleidsplan bevat de uitvoeringsparagraaf. Per hoofdthe-
ma is een tabel opgesteld met daarin ondergebracht de beleidsthema’s. Per activiteit is 
aangegeven of het een reguliere taak betreft of een project, en of er financiële dekking 
voor is: in de gemeentelijke begroting of op een andere wijze. Wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering en wanneer de uitvoering start. Geprobeerd is de uitvoering zo SMART 
mogelijk te maken. Deze uitvoeringsparagraaf is de basis voor de afdelingsplannen levert 
input voor de gemeentelijke begroting van 2010 en verder. 
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Activiteiten bij thema Nijkerk: klimaatbestendige gemeente 
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Aanstellen van een medewerker klimaatbeleid die onder andere intern een centrale (en aansturende) rol heeft bij klimaat- en 

energiegerelateerde activiteiten (onder andere SLOK projecten). Deze medewerker werkt nauw samen met de inkoper en gebou-

wenbeheerder. 

Taak 
SLOK2/ 

begroting 
VVH  x x x x 

 
Intern vanuit MRO, VVH, B&A, FDB, Infra&wijkbeheer een energieteam samenstellen dat betrokken is bij de uitvoering van de 

geplande energie- en klimaatprojecten. Trekker is medewerker Klimaat 
taak ja VVH  x x x x 

 Gebruik maken van ervaringen van andere gemeenten op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. taak ja VVH  x x x x 

 Project communicatie over klimaat- en energieprojecten opstarten. ambitie Nee VVH/MRO 20.000  x   

          

3.2 Energiebesparing         

 Implementatie van een Energiemanagementsysteem ambitie 
SLOK 

nee 
FDB 10.000 x    

 Prestatieafspraken maken met woningbouwcorporaties over bestaande bouw en nieuwbouw. taak ja VVH/MRO  x x x x 

 Implementeren van de gevolgen van de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).  ambitie 
SLOK 

ja 
VVH    x  

 
Gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen voor de openbare verlichting, LED-verlichting, volgverlichting en energiezuinige armatu-

ren. 
taak 

SLOK 

ja 
I&W  x x x x 

 Proefproject starten met LED-verlichting ambitie 
SLOK 

nee 
I&W PM  x   

 Gemeentelijke gebouwen duurzaam bouwen en renoveren ambitie nee VVH PM   x x 

 Randvoorwaarden stellen aan bouwprojecten taak ja VVH  x x x x 

          

3.3 Duurzame energie         

 
Uitvoeren van de motie (M9 van 1 november 2007) om eenmalig € 50.000 in te zetten om de DE-doelstellingen sneller dan ge-

pland te halen (milieustraat en wijkpost De Flier) 
ambitie ja I&W/VVH  x x   

 
Bewoners, ontwikkelaars, corporaties en bedrijven stimuleren om bij het (ver)bouwen duurzame materialen toe te passen door 

advies te geven bij de bouwvergunningen over toepasbare materialen. 
ambitie nee VVH 10.000 x x x x 

 Onderzoeken naar opwekken van duurzame energie (bio-energie, windmolens, vergisting, etc.) in de regio taak ja VVH  x x   

 Bijdrage leveren op regionaal niveau aan de doelstellingen m.b.t. duurzame energie taak RSP3
 VVH/FDB  x x x X 

 Onderzoek naar effectiviteit en haalbaarheid inzet kleinschalige windturbines ambitie nee VVH 15.000 x x   

 Realisatie aardgasvulpunt taak RSP VVH   x   

                                                 
1 Taak: taak die gemeente moet uitvoeren op basis van de wet, convenanten, raadsbesluiten, etc. 
Ambitie: datgene wat de gemeente doet vanuit een ambitie om iets te bereiken. Dit kan voortkomen uit een raadsbesluit dus hoeft niet nieuw te zijn 
2 SLOK is een subsidie met een bijdrage van 50% 
3 Regiocontract De Vallei 
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4.2 Natuur en landschap     2009 2010 2011 2012 

 Bescherming natuurgebieden d.m.v. vergunningverlening en handhaving taak ja VVH  x x x x 

 Natuurcompensatie bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen taak ja MRO      

 Toepassen natuurbeschermingswet bij vergunningverlening taak ja VVH  x x x x 

 Uitvoeren natuurtoets bij aanlegvergunning  taak ja VVH  x x x x 

 Versterken samenhang en kwaliteit REV taak ja MRO      

 Ontwikkelen van de Groene buffer taak ja MRO      

 Jaar van de poelen taak ja MRO  x    

 Bekherstel en natuurvriendelijke inrichting Breed Beek en Veldbeek taak ja MRO      

 Aanleg ecopassages taak ja MRO      

 Laakzone: extensieve recreatieve verbindingszone taak ja MRO      

 Faciliteren herstel landschappelijke- en cultuurhistorische elementen taak ja MRO      

 Ontwikkelen natuurvriendelijke oevers binnen de bebouwde kom taak Ja I&W      

 Herziening Nota Recreatie en Toerisme taak Ja MRO   x   

 Opstellen communicatie- en natuur- en milieu-educatieplan taak ja MRO 20.000  x   

 Uitvoeren communicatie en educatieplan taak ja MRO   x   

 Meewerken aan maatregelen verdrogingsbestrijding taak ja MRO      

          

4.3 Geluid         

 Uitvoeren van reguliere- en wettelijke taken taak deels VVH 10.000 x x x x 

 
Beoordelen van akoestische onderzoeken in het kader van vergunningverlening, woningbouw, bestemmingsplan, verkeersplan 

en een procedure hogere grenswaarden 
taak deels VVH 10.000 x x x x 

 Sanering railverkeerlawaai/A-lijst taak ja VVH  x x   

 
Onderzoek naar en sanering (gevelisolatie) van woningen die vanwege (rail)verkeerlawaai een te hoge geluidsbelasting onder-

vinden (B-lijst) 
taak ja VVH   x x  

 APVVP taak ja VVH  x x x x 

 

Inventarisatie omgevingslawaai, vaststellingsprocedure Hogere grenswaarden  

Beleid ten aanzien van vaststellen procedure hogere grenswaarden 

Beleid t.a.v. gezoneerd industrieterrein 

taak deels VVH 10.000  x   

 
Vaststellen gemeentelijk geluidsbeleidsplan waarbij aansluiting wordt gezocht bij het gemeentelijk verkeersmodel en uitbreiding 

van dit verkeersmodel met een geluidsmodule 
taak nee VVH 20.000 x x   

 In aansluiting op het gemeentelijk verkeersmodel opstellen van een geluidbelastingkaart (woningniveau) ambitie/taak nee VVH 30.000   x  

 Beleid ten aanzien van horeca ambitie nee VVH 15.000   x  

          

                                                 
4 Taak: taak die gemeente moet uitvoeren op basis van de wet, convenanten, raadsbesluiten, etc. 
Ambitie: datgene wat de gemeente doet vanuit een ambitie om iets te bereiken. Dit kan voortkomen uit een raadsbesluit dus hoeft niet nieuw te zijn 
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      2009 2010 2011 2012 

 Uitvoeren van maatregelen die voortkomen uit het nieuwe gemeentelijk geluidsbeleid  ambitie nee VVH PM x x x x 

 Volgen ontwikkelingen vliegveld Lelystad taak ja VVH  x x x x 

 Vergunningen van bedrijven op het gezoneerde bedrijventerrein actualiseren en  zone vaststellen taak deels VVH 10.000  x x x 

 Zone industrieterrein Arkervaart opnieuw vaststellen in kader van wijziging bestemmingsplan taak ja VVH   x   

          

4.4 Bodem         

 Uitvoeren van reguliere taken op het gebied van bodem (vergunningverlening en ruimtelijke plannen) taak deels VVH 10.000 x x x x 

 Bodemtoets bouwplannen taak Ja VVH  x x x x 

 Bodemtoets bestemmingsplannen en overige ruimtelijke plannen taak deels VVH 10.000 x x x x 

 Toetsen bodemsanering taak Ja VVH  x x x x 

 Beoordelen verzoeken om verplaatsing van grond taak ja VVH  x x x x 

 Actualiseren van de huidige gegevens in het bodeminformatiesysteem taak ja VVH  x x x x 

 Toevoegen informatie over archeologie en explosieven WO II aan het bodeminformatiesysteem ambitie nee VVH 5.000   x  

 Toevoegen asbestverdachte locatie aan het bodeminformatiesysteem ambitie nee VVH 5.000   x  

 Actualiseren bodemkwaliteitskaarten en bodembeheersplan taak ja VVH   x   

 Bijdrage leveren aan de totstandkoming van een HUM-Bbk taak ja VVH   x   

 Bijdrage leveren aan een HUM handhaving en overeenkomstig gaan handhaven taak ja VVH   x x x 

 Bijdrage leveren aan de regionale bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan taak ja VVH  x x   

 Bijdrage leveren aan een regionale bodemfunctiekaart taak ja VVH   x x  

 Actief volgen van traject digitale uitwisseling tussen provincie en gemeenten ambitie/taak ja VVH  x x x x 

 Aankoop vernieuwde versie NAZCA noodzaak nee VVH 15.000  x   

          

4.5 (Afval)waterbeheer         

 Controle afvalwater bedrijven in samenwerking met waterschap Vallei & Eem en waterschap Veluwe taak ja VVH  x x x x 

 Doorwerking Wet gemeentelijke watertaken taak ja I&W  x x   

 Implementatie Activiteitenbesluit taak ja I&W  x x   

 Afkoppeling van regenwater stimuleren door middel van voorlichting & communicatie taak ja I&W  x x x x 

 
Via integrale milieucontroles toezicht en handhaving op milieuvergunningen, meldingen en op de uitvoering van het Lozingenbe-

sluit Wbb 
ambitie nee VVH 10.000 x x x x 

 Opnemen van afvalwatervoorschriften in milieuvergunningen ambitie nee VVH 10.000 x x   

 Op adequate wijze inzetten van de watertoets taak ja I&W  x x x x 

 Ontwikkelen van beleid met het waterschap voor diffuse bronnen taak Ja I&W  x x   

 Samenwerking met waterschap verbeteren taak Ja I&W  x x x x 

 

 
Uitvoeren waterplan taak Ja I&W  x x x x 
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4.6 Lucht, stof, geur, licht     2009 2010 2011 2012 

 Vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer taak deels VVH 10.000 x x x x 

 
Verlenen ontheffingen van het verbod op het verbranden van organische (afval)stoffen op grond van het gemeentelijk stookbe-

leid 
taak ja VVH  x x x x 

 Aanpassen beleid met betrekking tot het stoken van kap- en snoeihout taak ja VVH  x    

 Implementeren nieuwe Wet luchtkwaliteitseisen en AMvB ‘in betekenende mate’ taak/ambitie nee VVH 10.000 x x x x 

 Implementatie nieuw stoffenbeleid taak/ambitie nee VVH 10.000  x   

 Ontwikkelingen m.b.t. luchtkwaliteit in scholen volgen ambitie nee VVH 2.000 x x x x 

 Aandacht voor hinderlijke lichtuitstraling taak ja VVH  x x x x 

          

4.7 Afval         

 Bevorderen van afvalpreventie bij bedrijven via vergunningverlening (verruimde reikwijdte Wm) taak ja VVH  x x x x 

 Invoeren consequenties producentenverantwoordelijkheid verpakkingen taak ja I&W      

 
De voorzieningen voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval behouden of uitbreiden en de bewoners stimuleren tot 

afvalscheiding en voorkomen van zwerfafval (op grond van afvalsorteerproeven) door gerichte communicatie 
taak ja I&W      

 Continueren systeem van tariefdifferentiatie (diftar) taak Ja I&W      

 Waar mogelijk, zinvol en rendabel toepassen van het principe “de vervuiler betaalt” taak Ja I&W      

 Bij de afvalstoffenheffing uitgaan van 100% kostendekkendheid taak Ja I&W      

 
Voor nieuwe ontwikkelingen op afvalgebied de samenwerking met andere gemeenten opzoeken en onderzoek doen naar de 

haalbaarheid van een inzamelstructuur van knip- en snoeihout (levert bijdrage aan DE-doelstelling) 
taak Ja I&W      

 Nieuwe afvalregelgeving implementeren (LAP 2). taak ja I&W   x   

 
Voortzetten van jaarlijkse schoonmaakactie (aansluiting bij campagne Stichting Nederland Schoon) en materieel en financieel 

faciliteren 
taak Ja I&W      

          

4.8 Externe veiligheid         

 Implementatie nieuwe wetgeving taak ja VVH  x x x x 

 Aanpassen milieuvergunningen en bestemmingsplannen  taak Ja VVH  x x x x 

 Vastleggen gegevens in een Grafische risicokaart (systeem op provinciaal en landelijk niveau) taak ja VVH  x x x x 

 Onderzoek nut en noodzaak instellen Route Gevaarlijke Stoffen ambitie nee VVH 20.000  x   

 Adequate vergunningverlening en handhaving om nieuwe risicosituaties te voorkomen taak Ja VVH  x x x x 

 Vastleggen en actueel houden van risicosituaties conform het Register Risicovolle Situaties taak Ja VVH  x x x x 

 Gerichte communicatie over externe veiligheid richting bedrijven en inwoners ambitie Nee VVH 20.000 x    

 Gemeentelijke visie externe veiligheid vaststellen in 2009 taak Ja VVH      

 Uitvoering geven aan activiteiten uit de gemeentelijke visie taak ja VVH  x x x x 
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5.2 Duurzaam ruimtegebruik     2009 2010 2011 2012 

 Afstemming milieu en ruimtelijke ontwikkelingen  taak Ja VVH  x x x x 

 Opstellen milieuparagrafen of toetsen  taak ja VVH  x x x x 

          

5.3 Duurzaam bouwen         

 In vroeg stadium overleg met opdrachtgevers bouwprojecten om duurzaamheid te implementeren taak 
Slok6 

ja 
VVH  x x x x 

 Bijdrage leveren aan discussie over verbouw/nieuwbouw gemeentehuis taak nee FDB/VVH PM     

          

5.4 Duurzame organisatie         

 Opstellen en invoeren notitie Verruimde terugverdientermijn ambitie/taak slok FDB      

 Besluitvorming start onderzoek Duurzame Inkoop taak slok B en A      

 Samenstellen werkgroep duurzame organisatie taak Slok 
B en A 

VVH 
     

 Uitvoeren Zelfscan Duurzame Inkoop ambitie Slok B en A      

 Opstellen Plan van aanpak Duurzame Inkoop taak Slok B en A      

 Uitvoeren van de Lokale Duurzaamheidmeter ambitie Slok VVH      

 Opstellen communicatieplan Duurzame Inkoop taak Slok B en A      

 Geleidelijke vervanging 50% gemeentelijk wagenpark geschikt voor duurzame energie ambitie RSP, Slok B en A/I&W      

 Opstellen Milieujaarverslag taak Ja VVH  x x x x 

 Opstellen Milieu-uitvoeringsprogramma taak Ja VVH  X x x x 

          

5.5 Duurzame samenwerking         

 Opstellen en uitvoeren communicatieplan burgers en bedrijfsleven ambitie Nee VVH 10.000  x   

 Opstellen plan van aanpak Milieueducatie ambitie Nee VVH 10.000  x   

 Uitvoeren communicatie- en educatieplan ambitie nee VVH 10.000   x x 

 

                                                 
5 Taak: taak die gemeente moet uitvoeren op basis van de wet, convenanten, raadsbesluiten, etc. 
Ambitie: datgene wat de gemeente doet vanuit een ambitie om iets te bereiken. Dit kan voortkomen uit een raadsbesluit dus hoeft niet nieuw te zijn 
6 Slok is een subsidie van 50% 
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6.2 Vergunningverlening     2009 2010 2011 2012 

 Verlenen, wijzigen, actualiseren en intrekken van vergunningen taak ja VVH  x x x x 

 Afhandelen van meldingen verandering inrichting taak Ja VVH  x x x x 

 Maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit opleggen waar nodig taak Ja VVH  x x x x 

 Afhandelen AMvB-meldingen taak Ja VVH  x x x x 

 Behandelen van zienswijzen en beroepszaken taak Ja VVH  x x x x 

 Actueel houden vergunningen IPPC-bedrijven ambitie Nee VVH 10.000 x x x x 

 Inrichtingenbestand actueel houden taak Ja VVH  x x x x 

 Implementeren Omgevingsvergunning taak Ja VVH  x    

 Overleg en samenwerking met andere organisaties (waterschap, politie, AIVD) taak ja VVH  x x x x 

 Implementatie BBT’s en samenhangende voorschriften taak nee VVH 10.000 x x x x 

          

6.3 Handhaving         

 Integrale milieucontroles en hercontroles taak Ja VVH  x x x x 

 Bestuursrechtelijke handhaving n.a.v. handhavingverzoeken en meldingen politie taak Ja VVH  x x x x 

 Adequaat reageren op milieuklachten taak Ja VVH  x x x x 

 De omgevingsvergunning verwerken in de handhavingcyclus  taak Nee VVH 10.000 x    

 Opstellen integraal handhavingbeleidsplan taak Ja VVH  x    

 Herziening van de gemeentelijke nota Milieuhandhaving  taak Ja VVH   x   

 Verbeteren samenwerking met externe handhavers (politie, AID, waterschap) taak Ja VVH  x x x x 

          

 
 
 

                                                 
7 Taak: taak die gemeente moet uitvoeren op basis van de wet, convenanten, raadsbesluiten, etc. 
Ambitie: datgene wat de gemeente doet vanuit een ambitie om iets te bereiken. Dit kan voortkomen uit een raadsbesluit dus hoeft niet nieuw te zijn 
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