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http://www.vrom.nl/pagina.html?id=32158&term=gemeente 
VROM wil graag dat gemeenten milieukwaliteitseisen opnemen in hun bestemmingsplannen 
. Het project 'Milieu bestemd' bereidt gemeenten hierop voor. Zo worden in verschillende 
voorbeeldgemeenten workshops gehouden om gemeenten hun milieukwaliteit te laten 
omschrijven, vast te laten leggen en te vertalen in bestemmingsplannen. Dit project werkt 
nauw samen met het project 'Milieukwaliteit in de leefomgeving' (MILO, zie Meer info 
 
 
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=24292 
In plannen en programma's van Rijk, provincies en gemeenten staat welke maatregelen 
overheden treffen om de milieukwaliteitseisen te bereiken. 
 
 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=24294 

Wat is een milieuplan? 

De Wet Milieubeheer verplicht provincies en het Rijk periodiek een milieubeleidsplan op te 
stellen. Zo'n plan beschrijft welke doelen binnen welke periode bereikt moeten worden. 
Bijvoorbeeld vanaf wanneer een bepaalde (minimale) hoeveelheid afval hergebruikt moet 
worden of op welk moment de concentratie schadelijke stoffen in de lucht tot een bepaald 
niveau moet zijn teruggebracht. 
Ook beschrijft het milieuplan hoe die doelen gehaald gaan worden. Een milieubeleidsplan 
geeft daarmee aan overheden, bedrijven en burgers houvast over wat in de toekomst aan 
maatregelen mag worden verwacht. De concept-plannen worden gepubliceerd zodat 
bedrijven en burgers hierop kunnen reageren. 
Er is ook Europese regelgeving op grond waarvan milieuplannen moeten worden gemaakt 
zoals plannen over de luchtkwaliteit. Ook maken overheden onverplichte plannen over een 
bepaald onderwerp bijvoorbeeld over geluid en bodem. 
 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=32171&term=gemeente+milieu+plan 

Wat is een milieukwaliteitsprofiel? 

Dat is een methode om de bestaande en gewenste milieukwaliteit in een wijk of gebied te 
analyseren. De methode helpt gemeenten om de milieukwaliteit in zowel stads- of 
dorpscentra, als bijvoorbeeld havens, agrarische gebieden, kantorenparken, 
industrieterreinen of duinen mee te wegen. Dat maakt gebiedsgericht beleid mogelijk: geluid- 
of stankoverlast wordt op een industrieterrein anders beleefd dan in een woonwijk. Een 
milieukwaliteitsprofiel dient om het gemeentelijk milieubeleid een plaats te geven in de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een stad of dorp. Het profiel bevat naast een 
beschrijving ook bijvoorbeeld kaarten en tekeningen van toekomstige milieumaatregelen 
(streefbeelden) in een te ontwikkelen wijk of gebied. 
Er bestaan verschillende milieukwaliteitsprofielen: milieukansenkaarten en bijvoorbeeld 
milieuverkenningen. Deze profielen verschillen van aanpak, maar bevatten dezelfde 
elementen: ruimtelijke lagen, gebiedstypen, kwaliteitsparameters, referenties en ambities. 
Het milieukwaliteitsprofiel de 'Lokale geluid en omgevingskwaliteit' (LOGO) van Rijnmond is 
een volledig uitgewerkt stappenplan voor het maken van een eigen milieukwaliteitsprofiel. Dit 
stappenplan is ontwikkeld om een milieukwaliteitsprofiel op te stellen toegespitst op de eigen 
situatie van een gemeente. 
 

 



 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31661&term=gemeente+milieu+plan 

Beleid met burgers 

Wat hebben burgers VROM zoal geadviseerd? 

 
Betrek bewoners van een gebied in een vroeg stadium bij het maken van plannen voor het 
gebied. Stimuleer gemeenten om samen met bewoners vast te leggen op welke manier 
burgers betrokken worden bij ruimtelijke plannen. 
 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=32172&term=gemeente+milieu+plan 

Wanneer gebruiken gemeenten een milieukwaliteitsprofiel? 

De methode is bedoeld voor gemeentelijke milieumedewerkers in hun overleg met ruimtelijk 
ontwerpers. Ook kan het worden gebruikt om met bestuurders, bewoners en bijvoorbeeld 
projectontwikkelaars te discussiÃ«ren over de gewenste milieukwaliteit en de gevolgen 
daarvan voor de stadsontwikkeling. 
Het milieukwaliteitsprofiel wordt gebruikt in de planvormingsfase.Het profiel hangt samen met 
het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (dossier NMP4), waarin van gemeenten wordt verlangd om 
hun milieuambities voor de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving concreet te maken. 
 
 
 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=24293&term=gemeente+milieu+plan 

Wat zijn milieukwaliteitseisen? 

Dit zijn wettelijke normen die aangeven welke kwaliteit het milieu, bijvoorbeeld de lucht of de 
bodem, moet hebben. Kortom, hoe schoon de lucht of bodem moet zijn. Milieukwaliteitseisen 
geven bijvoorbeeld aan hoeveel stikstofoxiden (NOx) in de lucht mogen voorkomen of 
hoeveel cadmium het water maximaal mag bevatten. 
Er zijn verschillende type milieukwaliteitseisen. Er zijn eisen die bijvoorbeeld vanwege de 
gezondheid niet mogen worden overschreden. Een bekend voorbeeld zijn de normen voor 
fijnstof die zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Ook zijn er normen die een 'streefbeeld' 
aangeven; een waarde die op lange termijn bereikt zou moeten worden. Overheden moeten 
zich inspannen om deze waarde te halen. Ze zijn niet verplicht ze te halen. 
In plannen en programma's van Rijk, provincies en gemeenten staat welke maatregelen 
overheden treffen om de milieukwaliteitseisen te bereiken. Hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer stelt de algemene regels voor milieukwaliteitseisen. Het Rijk legt zijn 
milieukwaliteitseisen vast in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Provincies kunnen 
de eisen in een provinciale verordening opnemen (mits er geen rijksregels voor zijn). 
 
 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=35444&term=gemeente+milieu+plan 

Lucht wordt schoner, maatregelen blijven nodig 

13-02-2008  
Nederland voldoet vóór 2011 overal aan de Europese eisen voor fijn stof, en vóór 2015 aan 
die voor stikstofdioxide. Uit de meest recente versie van het rekeninstrument waarmee de 



luchtkwaliteit in Nederland nauwkeurig bepaald en voorspeld kan worden, blijkt dat Nederland 
al goed op weg is. 
Landelijke en Europese bronmaatregelen om de lucht in het hele land schoner te krijgen 
(zoals schonere vervoersmiddelen en roetfilters) hebben hiertoe bijgedragen. Regionale en 
gemeentelijke maatregelen (zoals milieuzones of schoner stadsvervoer) blijven hard nodig 
om daadwerkelijk aan deze Europese norm te gaan voldoen. Dat schrijft minister Cramer van 
Ruimte en Milieu woensdag aan de Tweede Kamer. Ook gemeenten hebben hierover een 
brief ontvangen. 
Extra inspanning 
Gemeenten en provincies hebben onlangs met de minister gesproken over hoe het met de 
luchtkwaliteit gesteld is na doorrekening van de landelijke en Europese maatregelen. Ook 
hebben zij besproken op welke plekken in Nederland nog een extra inspanning nodig is. Het 
Rijk neemt maatregelen om de luchtverontreiniging in het hele land aan te pakken en verdeelt 
daarnaast 150 miljoen euro over de regio's om deze hardnekkige regionale overschrijdingen 
op te lossen. Dat betekent dat regio's waar de lucht schoon is, zoals de noordelijke provincies 
en Zeeland, geen geld nodig hebben. 
De belangrijkste bron van vervuiling is het verkeer van auto's en vrachtwagens. Vooral in de 
buurt van wegen is de luchtkwaliteit dan ook ongunstig. In 2006 zaten de meeste kilometers 
wegvak waar de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden in Zuid-Holland en Noord-
Holland. Om deze problemen op te lossen zijn vooral lokale maatregelen nodig. Gemeenten 
en provincies moeten hier concrete plannen voor opstellen. In totaal is er 340 miljoen euro 
beschikbaar om lokale problemen te bestrijden. 
Vervuiling meten 
Met het rekenmodel is het mogelijk om precies vast te stellen hoe verontreinigd de lucht is, en 
welk effect genomen maatregelen hebben. Gemeenten en provincies kunnen met dit 
rekenmodel, dat in opdracht van VROM is ontwikkeld, zien of hun aanpak werkt of dat er nog 
meer actie nodig is. Provincies en gemeenten hebben aangegeven dit nieuwe 
rekeninstrument te steunen en ermee te werken. Ook het Milieu- en Natuur Planbureau 
(MNP) oordeelt positief over dit instrument 
 


