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Samenvatting van het voorgestelde besluit
1. In het Hoofdlijnenakkoord is het programma GVL opgenomen onder hoofdstuk 2.
In de kerntakenbegroting 2012 staat het vermeld onder kerntaak 2, beleidsdoel 2
en is het als investeringsprestatie opgenomen bij de beleidsdoelen 2.2 en 2.3.
Provinciale Staten leggen door in te stemmen met de essentie van het programma
de kaders voor realisering vast en stellen het voor de programmaperiode benodigde
budget ter beschikking.
2. De milieubelasting in Nederland is relatief hoog. Het vergt bijzondere inspanning
om in een zo dichtbevolkt land blijvend te zorgen voor een gezond en veilig
leefmilieu voor de inwoners. Dit geldt ook voor Overijssel. Het Hoofdlijnenakkoord
2011 – 2015 “De Kracht van Overijssel” stelt vast dat er in Overijssel al veel bereikt
is, maar dat stevige inspanningen de komende jaren nodig blijven.
Ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de (ervaren)
milieudruk de komende jaren bovendien doen toenemen dan wel een potentieel
gezondheidsrisico vormen:
- De ontwikkeling van mobiliteit met name rond steden en bedrijvigheid
- Het Programma Hoogfrequent Spoor
- Toename van het goederenvervoer
- Asbestbranden, bijvoorbeeld van daken van bedrijfspanden
- Herstructurering en gebiedsontwikkeling binnen bestaande stedelijke gebieden
- Het steeds intensievere gebruik van de bodem en ondergrond
- In de landbouw speelt de problematiek rond o.a. ammoniak en mestverwerking
De aanpak van bovenstaande risico’s voor gezondheid en welzijn van de
Overijsselse burger is verwerkt in het voorliggende programma Gezond en Veilig
Leefmilieu (GVL). Het programma is er op gericht zoveel mogelijk concrete
verbeteringsmaatregelen te realiseren en daarmee knelpunten op het gebied van
gezondheid en veiligheid in de woon- en werkomgeving weg te nemen. Circa 70%
van het budget wordt besteed aan uitvoeringsmaatregelen. Om de opgaven op
adequate wijze het hoofd te bieden, kiezen wij ervoor langs drie lijnen te werken:

I.
Prioritaire projecten
Het gaat om concrete opgaven voor de aanpak van gezondheidsrisico’s en hinder
veroorzaakt door:
Geluid, trillingen en verlichting in de bebouwde kom en rondom spoor- en
weginfrastructuur
Luchtverontreiniging (o.a. fijnstof) en geuroverlast door bedrijven en
verkeer binnen stedelijk en landelijk gebied
Asbest uit daken van industriële en agrarische bedrijven
Verspreiding van gevaarlijke stoffen uit verschillende bronnen
Externe veiligheidsrisico’s door gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke
stoffen
II.
Flankerende en ondersteunende projecten
Het betreft opgaven die een relatie hebben met duurzaam ontwikkelen binnen
andere provinciale programma’s en projecten. Vanuit het programma Gezond en
Veilig Leefmilieu wordt met de bijdrage uit het programmabudget een extra impuls
aan een gezonde en veilige leefomgeving in die programma’s gegeven en kennis en
expertise ingebracht.
Hier is de versterking en de realisatie van de toekomstige beheersituatie voor
kennis, communicatie en educatie opgenomen. Het betreft met name:
het versterken van de educatie-infrastructuur en
de uitbouw van het platform Duurzame leefomgeving.
III.
Verkenningen
Verkenningen zijn gericht op een vernieuwende aanpak van milieuoverlast. Zij
leiden tot nieuwe projecten en activiteiten die aan het programma worden
toegevoegd. Gezien het verschil in milieuproblematiek wordt onderscheid gemaakt
in:
stedelijk gebied, met aandacht voor de relatie tussen woonwijken en
bedrijventerreinen en kansen voor duurzame mobiliteit, én
landelijk gebied waarbij aanvullende maatregelen worden
geïnventariseerd voor verminderen van effecten van fijnstof, ammoniak
etc.
3. In de Investeringsimpuls wordt voor het programma GVL € 8 mln en voor het
programma Duurzame Ontwikkeling € 2 mln gereserveerd. PS besluiten voor het
programma een bedrag van € 9,75 miljoen vanuit de reserve Kracht van Overijssel
naar de bestemmingsreserve 'uitvoering Kracht van Overijssel' over te hevelen.

Leeswijzer
In dit statenvoorstel bieden wij u de kaderstellende uitwerking aan van één van de opgaven in
het Hoofdlijnenakkoord, waarvoor uw Staten bij de Perspectiefnota 2012 de reserve Kracht
van Overijssel hebben ingericht. Dit voorstel betreft de opgaven nummer 10, 11, 13 en 14 uit
de Kracht van Overijssel. In dit voorstel zijn de doelen, middelen en prestaties opgenomen
gelinkt aan de kerntakenbegroting 2012 en verder.
Dit voorstel is de eerste stap in de realisatie van deze opgave. Via uw besluit voteert u
middelen vanuit de Reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering
Kracht van Overijssel. Na uw besluitvorming neemt ons college de uitvoering ter hand door
het starten van de genoemde projecten. Gedurende de looptijd van het programma, blijven
wij met u in gesprek via de p&c cyclus.
Voor wat betreft de methodieken en samenhang van de verschillende investeringsbesluiten
Kracht van Overijssel, verwijzen wij u naar de overkoepelende Statenbrief met kenmerk
2012/0047607.
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Inleiding en probleemstelling
Het Hoofdlijnenakkoord constateert dat een gezonde en veilige woon- en werkomgeving een
belangrijke voorwaarde is voor welvaart en welzijn. De verbeteringen die in de afgelopen jaren
zijn bereikt willen we vasthouden, maar stevige inspanningen blijven de komende jaren nodig.
Het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu (GVL) waarin de opgave voor Duurzaam
ontwikkelen is opgenomen is bedoeld om daaraan een bijdrage te leveren.
Het Hoofdlijnenakkoord onderscheidt een viertal opgaven rond de Kerntaak Milieu en Energie:
Gezond en Veilig Leefmilieu (10), Duurzaam Ontwikkelen (11), Doorgaan verbeteren
luchtkwaliteit (13) en 2e tranche uitvoeringsprojecten geluid langs provinciale wegen (14). In
dit Statenvoorstel leggen we u de kaderstellende uitwerking voor van deze vier opgaven. Wij
verzoeken u de daarvoor benodigde financiële middelen conform de Investeringsimpuls uit de
algemene reserve Kracht van Overijssel beschikbaar te stellen.
Het beleidskader voor het Programma GVL wordt gevormd door de Omgevingsvisie. De
Omgevingsvisie Overijssel, vastgesteld in juli 2009, heeft als leidende thema’s duurzaamheid
en ruimtelijke kwaliteit. Uit de Plan-MER voor de Omgevingsvisie blijkt dat er meer inspanning
nodig is om de ambities voor een gezond leefmilieu waar te maken. Doel van het programma
is het versterken van de milieukwaliteit en de kwaliteit van het leefmilieu. Dat vraagt meer
dan het bewaken van wettelijke normen. De realisatie van milieunormen wordt ondermeer
door vergunningverlening, handhaving en interbestuurlijk toezicht nagestreefd. In het
programma GVL ligt de nadruk op de aanpak van de milieudruk die burgers ervaren in de
woon- en werkomgeving en op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Het programma
GVL is een vervolg op en verbreding van het Programma “Gezond en Veilig Leefmilieu” dat in
2010/2011 in het kader van “Investeren in Overijssel” is opgestart.

Overwegingen
Met het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu wordt uitvoering gegeven aan de
beleidsdoelen 2.2 en 2.3 uit de kerntakenbegroting 2012. Wij kiezen er voor om de door
burgers ervaren milieuoverlast op verschillende fronten aan te pakken.
Milieuoverlast en gezondheid
De milieubelasting in Nederland is relatief hoog. Het vergt bijzondere inspanning om in een zo
dichtbevolkt land blijvend te zorgen voor een gezond en veilig leefmilieu voor de inwoners. Dit
geldt ook voor Overijssel. Ondanks het feit dat milieunormen in onze provincie niet structureel
worden overschreden, blijft de milieudruk onverminderd aandacht vragen. Uit de vierjaarlijkse
leefbaarheidsmonitor Overijssel blijkt dat veel burgers nog regelmatig hinder ondervinden
door geluid, trillingen, geur of luchtverontreiniging of gevoelens van onveiligheid. Deze
milieubelasting heeft een negatieve invloed op het welzijn van mensen.
De druk en de risico’s vragen permanente alertheid. Door ruimtelijke, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen kan de (ervaren) milieudruk de komende jaren toenemen
dan wel een potentieel gezondheidsrisico met zich mee brengen:
-

De ontwikkeling van mobiliteit met name rond steden en bedrijvigheid neemt nog steeds
toe. Dat levert een extra milieudruk, de nodige hinder en mogelijk ook
normoverschrijdingen op. Mobiliteit is een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling,
geluid en trilling. Verduurzaming van mobiliteit, hetzij in het gebruik hetzij in de keten,
kan hierin verlichting brengen.

-

Bijzondere aandacht vraagt het Programma Hoogfrequent Spoor, dat tot doel heeft om
spoorboekloos rijden met personentreinen in de brede randstad mogelijk te maken en
daarmee het openbaar vervoer te stimuleren. Om dit mogelijk te maken moeten er
goederentreinen worden omgeleid over andere sporen binnen én buiten de randstad. Het
herrouteren gaat gepaard met het uitbreiden van de spoorcapaciteit voor
goederentreinen. Voor Oost Nederland levert dat extra druk op de kwaliteit van de woonen werkomgeving, wat al onder druk staat door de toename van nieuwe kantoren en
woonwijken dicht bij spoor en weginfrastructuur.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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-

Het goederenvervoer in Overijssel neemt daarnaast toe door de afspraken uit het Basisnet
vervoer gevaarlijke stoffen. Dat brengt mogelijk verhoogde veiligheidsrisico’s met zich
mee, evenals extra geluids- en trillingshinder. Het beheersen van de risico’s verbonden
aan gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen vergt nauwere samenwerking
tussen gemeenten, provincie en veiligheidsregio’s (uitvoeringspartners).

-

De gezondheidseffecten van asbestdeeltjes zijn al sinds de jaren ‘70 bekend. Nog steeds is
er veel asbest in ons milieu. De Gezondheidsraad maakte enige tijd geleden melding van
asbestdaken die door ouderdom slijten en dan opnieuw een gevaar voor de gezondheid
opleveren. Asbestbranden leveren een potentieel gezondheidsrisico op voor omwonenden.
Dit geldt zeker ook voor daken van bedrijfspanden binnen de bebouwde kom en dicht bij
woonwijken. In 2011 is in Rijssen een pilot uitgevoerd, waarbij met initiatiefnemers, KvK,
gemeente en Saxion is gewerkt aan een beslismodel voor het verwijderen van
asbestdaken en realisatie van een duurzaam dak op bedrijventerreinen. Daarbij is inzicht
verkregen in de technische, economische en organisatorische consequenties van de
vervanging van asbesthoudende daken door goed geïsoleerde asbestvrije daken.

-

Herstructurering en gebiedsontwikkeling binnen bestaande stedelijke gebieden neemt in
belang toe. Die ingrepen veroorzaken tijdelijke overlast, door geluid, stof, onveiligheid. Ze
bieden ook een kans om de leefkwaliteit voor de bewoners te verbeteren. Bestaande
knelpunten op het gebied van geluid- en stankoverlast, veiligheid, trillingen en dergelijke
in het stedelijk gebied kunnen worden aangepakt. Ook bij ontwikkelingen in het landelijk
gebied zullen de milieuaspecten bijzondere aandacht vragen.

-

De bodem en ondergrond zullen in de toekomst steeds intensiever gebruikt gaan worden
voor bijvoorbeeld opslag, energiewinning en infrastructuur. Activiteiten in de ondergrond
brengen ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld in het geval van bodemverontreiniging.
Bij het gebruik van de grond mogen de milieuaspecten niet uit het oog verloren worden.

-

Binnen het thema duurzame landbouw speelt de problematiek rond o.a. ammoniak en
mestverwerking. Vooral in relatie met leefbaarheid is onderzoek nodig. Daarbij wordt niet
alleen gekeken naar de sector maar nadrukkelijk ook naar de gehele keten.

-

Het blijft van belang te investeren in bewustwording, kennisontwikkeling en het scheppen
van ruimte voor burgers, bedrijven en organisaties om hun verantwoordelijkheid te
kunnen nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Een belangrijke basis
hiervoor wordt gelegd bij de jeugd. Onderzoek toont aan dat kinderen die in hun jeugd
natuur- en milieueducatie krijgen, als volwassenen significant meer kennis over
onderwerpen als voeding, gezondheid en milieu hebben en beter in staat zijn om op die
terreinen bewuste keuzes te maken. Ook volwassenen, die via campagnes als Leren voor
Duurzame Ontwikkeling zicht krijgen op de mogelijkheden om duurzamer te handelen,
maken betere keuzes. Daarvoor wordt geïnvesteerd in bewustwording en educatie. Het
aanbod van educatie in Overijssel is versnipperd en kent veel aanbieders. Een efficiënte
uitvoering van deze educatietaken vraagt samenwerking binnen een sterke infrastructuur.

-

Om effectief te kunnen investeren in een gezond en veilig leefmilieu werkt de provincie
samen met gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de inwoners
van Overijssel. Er zijn al vele “good practices” die als voorbeeld voor andere (Overijsselse)
partijen kunnen dienen. De trekkers van deze goede voorbeelden en partijen die er mee
geholpen zouden kunnen worden, weten elkaar echter nog onvoldoende te vinden. Goede
voorbeelden worden hierdoor amper verspreid, waardoor kennisdeling en –uitwisseling
nauwelijks tot stand komen.
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Doelstelling van het programma
Als we niets doen, nemen de milieubelasting en de gezondheidsrisico’s de komende jaren
alleen maar toe. Niet alleen zal dit dan ten koste gaan van de (ervaren) kwaliteit van het
leefmilieu, het kan tevens negatieve gevolgen hebben voor het ondernemersklimaat in
Overijssel.
In het programma staan de inwoners van Overijssel daarom centraal. Het programma Gezond
en Veilig Leefmilieu is er op gericht zoveel mogelijk concrete verbeteringsmaatregelen te
realiseren en daarmee knelpunten op het gebied van gezondheid en veiligheid in de woon- en
werkomgeving weg te nemen. Ca. 70 % van het totale budget wordt hiervoor ingezet. Het
overkoepelende doel van het Programma luidt: “Realiseren, verder borgen en versterken van
een gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het aanpakken van de grootste knelpunten
met betrekking tot lucht, effecten van trillingen, externe veiligheid, lichtbelasting,
geluidbelasting, asbest, gevaarlijke stoffen en geurhinder.” Waar mogelijk en relevant vindt
afstemming plaats met andere beleidsvelden die bijdragen aan duurzame ontwikkelingen
(water, bodem, energie, economie).
Het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu geeft uitvoering aan de twee beleidsdoelen 2.3 en
2.2 uit de kerntakenbegroting 2012 en de volgende met die doelen verbonden prestaties en
resultaten:
•
Doelstelling I: Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de
milieuaspecten in woon- en werkomgeving
•
Doelstelling II: Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door
samenwerken met en verbinding van partijen die elkaar onderling kunnen versterken
Inspanningen voor het bereik van de doelen
De inspanningen om met dit programma de beide doelstellingen te realiseren rangschikken we
naar de beide doelen waarmee ze verbonden zijn.
Doelstelling I

Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in woonen werkomgeving

I.1

Verminderen van geluid en trillingen in de steden en rondom spoor- en
weginfrastructuur. Overijssel zal haar invloed aanwenden om in de landelijke
besluitvorming rond het spoorvervoer hinder door toename van personen- en
goederenvervoer te beperken. Voor geluidsknelpunten binnen de provinciale
weginfrastructuur wordt een (wettelijk verplicht) maatregelenplan opgesteld.

I.2

Verduurzaming openbare verlichting langs provinciale wegen. Aanpak van
verlichtingsknelpunten en verduurzaming van de openbare verlichting langs provinciale
wegen met het oog op donkertebescherming en zuinig energiegebruik. Bij de keuze van
te vervangen verlichting krijgt de wegverlichting in waardevolle donkertegebieden
daarbij prioriteit.

I.3

Verwijderen van asbestdaken van industriële en agrarische bedrijven. Met overheden en
bedrijfsleven wordt ingezet op het sluiten van een convenant voor versnelde vervanging
van asbestdaken door energiezuinige daken.

I.4

In het stedelijk gebied wordt met name de invloed van bedrijvigheid en weg- en
spoorinfrastructuur dicht bij woonwijken verkend. In verschillende gemeenten worden
op basis van de ontwikkelde scans ‘leefbare wijken’ en ‘leefkwaliteit bedrijventerreinen’
maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van woon- en werkomgeving te verbeteren.
Ook wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het stimuleren van
duurzame mobiliteit.

I.5

In het landelijk gebied wordt verkend welke (aanvullende) maatregelen de provincie
kan nemen om de effecten van o.a. ammoniak voor de (ervaren) kwaliteit van de
leefomgeving te verminderen. Daarnaast wordt, eveneens in het kader van
verduurzaming van de landbouw, verkend welke mogelijkheden er zijn om het
structurele mestoverschot om te zetten in waardevolle grondstoffen. Daarnaast vinden
verkenningen plaats voor het verbeteren van de milieu- en landschappelijke kwaliteit bij
grootschalige bedrijfsactiviteiten in het buitengebied zoals de glastuinbouw in de
Koekoekspolder.
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I.6

Verminderen van luchtverontreiniging (o.a. fijnstof) en geuroverlast door verkeer en
bedrijven binnen stedelijk en landelijk gebied.

I.7

Voorkomen hinder en gezondheidsrisico’s door vrijkomen van gevaarlijke stoffen en
(zwerf)afval uit verschillende bronnen.

I.8

Projecten voortkomend uit het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel
(MEVO) gericht op beheersing van de risico’s van gebruik, opslag en vervoer van
gevaarlijke stoffen en risico’s verbonden aan mobiliteit. In samenspraak en
samenwerking met gemeenten en veiligheidsregio’s (uitvoeringspartners) wordt onder
provinciale regie toegewerkt naar een situatie waarbij in 2014 voldaan wordt aan de
kwaliteitscriteria externe veiligheid zoals tussen IPO en Rijk afgesproken. Het betreft
projecten waarmee een extra impuls aan externe veiligheid in Overijssel wordt
gegeven.

I.9

Vierjaarlijks monitoren en evalueren van de ontwikkeling kwaliteit van het leefmilieu in
Overijssel.

Doelstelling II

Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken
met en verbinding van partijen die elkaar onderling kunnen versterken

II.1

Verankering van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma’s, projecten,
gebiedsontwikkelingen van het Hoofdlijnenakkoord. Provinciale project- en
programmaleiders worden ondersteund bij het voorbereiden van integrale afwegingen,
waarbij een duurzame ontwikkeling wordt gewaarborgd. Daarvoor worden bouwstenen
voor een duurzame ontwikkeling aangereikt. De inzet is gericht op de realisering van
concrete maatregelen om het leefmilieu te verbeteren.

II.2

Uitbouw Kennisplatform Duurzame Leefomgeving tot platform voor kennisdeling. De
provincie heeft het Kennisplatform Duurzame Leefomgeving opgericht om
kennisuitwisseling tussen overheden en maatschappelijke organisaties in Overijssel die
betrokken zijn bij projecten over de leefomgeving te faciliteren. De provinciale
(financiële en redactionele) betrokkenheid zal de komende jaren afgebouwd worden. De
inzet is er op gericht dat andere (overheids)partijen de dragende rol overnemen.

II.3

Realiseren van een Overijsselbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een
gezamenlijke educatieagenda. De provincie neemt het voortouw om, samen met
gemeenten en maatschappelijke organisaties, een provincie dekkende educatieinfrastructuur op te zetten met een gezamenlijke educatieagenda. De infrastructuur
wordt (mede) gefinancierd door de deelnemende partijen hetgeen de provincie in staat
stelt haar betrokkenheid en (financiële) inzet in de komende jaren af te bouwen. Tevens
wordt in 2012 een provinciale leidraad opgesteld voor de integratie van de thema’s
Educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling. De provinciale inspanningen rondom de
educatie-infrastructuur en educatieagenda komen bovenop de reguliere activiteiten op
het gebied van educatie (zoals bijvoorbeeld Nacht van de nacht). Het realiseren van
deze infrastructuur leidt niet tot structurele inzet van menskracht.
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In te zetten middelen
Bovenstaande inspanningen worden gerealiseerd door inzet van de financiële middelen die
daarvoor in het Hoofdlijnenakkoord zijn bestemd. Het benodigde budget bedraagt € 10 miljoen
voor een periode van 4 jaar. De middelen zijn gekoppeld aan de inspanningen voor beide
doelstellingen, respectievelijk € 6,1 mln en € 3,1 mln. Ten behoeve van de programmasturing
wordt voor 4 jaar € 0,8 mln uitgetrokken.
Financiële middelen (x € 1000)
Totaal
bestemd
Doelstelling
I

5.105,4

I1

880,0

I3

1100,0

I4

1100,0

I5

50,0

I6

* icm met I4

I7

25,0

I8

200,0

I9

20,0

954,6

6.060

3.140

II1

2000,0

II2

200,0

II3

940,0

Programmasturing
Totalen

Totaal
programma

2012

2013

2014

2015

800

1.650

1.900

1.710

3.140

700

850

1.000

590

800

300

200

150

150

10.000

1.800

2.700

3050

2.450

1730,4

I2

Doelstelling
II

Nog te
bestemmen

800
9045,4

954,6

Van projecten die zich nu nog in een verkenningsfase bevinden wordt verwacht dat daaruit
nog uitvoeringsprojecten voortkomen. Een klein deel van het totale programmabudget (€
954.600) is daarvoor gereserveerd. Binnen het kader van de vastgelegde inspanningen beslist
GS bij de jaarlijkse voortgangsrapportage en programma-actualisatie over de besteding.
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Uitvoering van het programma: de aanpak
Het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015 richt zich op de uitvoering van
milieuprojecten in Overijssel door inbreng van menskracht en financiële middelen. Soms
vraagt dat extra investeringen, in andere gevallen is het voldoende om expliciet kennis en
ervaring in te brengen of aandacht te vragen voor de kwaliteit van het leefmilieu. Om de
eerdergenoemde opgaven en ontwikkelingen op adequate wijze het hoofd te kunnen bieden,
kiezen wij voor een aanpak langs drie lijnen:
1. Prioritair
2. Ondersteunend
3. Verkennend
1. Prioritaire projecten.
De prioritaire projecten zijn concrete uitvoeringsprojecten gericht op het verminderen van
gezondheidsrisico’s, veiligheidsrisico’s en hinder voor de inwoners van Overijssel.
Kenmerkende projecten zijn: oplossen geluidsknelpunten, realiseren duurzame openbare
verlichting, convenant asbestsanering bij industrie en agrarische bedrijven en projecten op het
gebied van externe veiligheid.
2. Flankerende en ondersteunende projecten
Flankerende projecten hebben een relatie met, of maken onderdeel uit van andere
programma’s en projecten binnen de provincie. Vanuit het programma wordt kennis en
expertise ingebracht of wordt met de bijdrage uit het programmabudget een extra impuls aan
een gezonde en veilige woon- en werkomgeving in die programma’s gegeven. Hiermee wordt
tevens invulling gegeven aan de uitspraak uit het Hoofdlijnenakkoord dat duurzaamheid een
rode draad is in de (investerings)opgaven uit het akkoord. Kenmerkende projecten zijn:
realisatie van een gezonde en veilige transformatie van de binnenstad van Almelo, duurzame
gebiedsontwikkeling stationsomgeving Zwolle en inbreng van duurzaam ontwikkelen in de
provinciale projecten en programma’s uit het hoofdlijnenakkoord.
In deze categorie vallen tevens de ondersteunende projecten en activiteiten die de
programmadoelen ondersteunen zoals realisatie van een provinciebrede educatieinfrastructuur met bijbehorende educatieagenda.
3. Verkenningen
Verkenningen tenslotte zijn gericht op een vernieuwende aanpak van milieuoverlast. Zij leiden
tot (voorbeeld-)projecten en/of bovenlokale maatregelen die hetzij in de uitvoeringsagenda
van het onderliggende programma kunnen landen, hetzij in gemeentelijke agenda’s. Gezien
het verschil in milieuproblematiek wordt onderscheid gemaakt tussen het stedelijk en het
landelijk gebied.
in het stedelijk gebied wordt gefocust op een innovatieve aanpak van milieuhinder en
gezondheidsrisico’s in woonwijken en op bedrijventerreinen, duurzame mobiliteit, de
realisatie van een vernieuwende afvalvergassingsinstallatie en het verminderen van de
risico’s van gevaarlijke stoffen en (zwerf)afval
in het landelijk gebied staan duurzame landbouw en de duurzame ontwikkeling van
glastuinbouwgebied de Koekoekspolder centraal.
De realisering van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) is niet in dit programma
opgenomen. Het betreft een op zichzelf staand project waarin (extra) programmasturing geen
meerwaarde meer heeft. De middelen voor dit project staan afzonderlijk op de begroting. De
prestatie wordt hier aangegeven als regulier (7.1.11) en staat onder de kerntaak Kwaliteit
Openbaar Bestuur (beleidsdoel 7.1).
De resultaten van het programma
Overijssel is in 2015 een provincie waarin mensen in toenemende mate positief zijn over de
kwaliteit van hun woon- en werkomgeving. Dat blijkt uit de uitkomsten van de
leefbaarheidsmonitor 2015, die een verbetering laat zien ten opzichte van de monitor van
2011. Inwoners van Overijssel ervaren minder hinder en/of vinden hun leefomgeving schoner
en aantrekkelijker om in te wonen, werken en verblijven. Ze zijn zich meer bewust van het
belang van de kwaliteit van hun leefomgeving, van de wijze waarop die kwaliteit kan worden
bereikt en behouden, en van de bijdrage daar ze daar zelf aan kunnen leveren. Alle betrokken
partijen zoals provincie, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de
inwoners zelf werken ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zichtbaar samen aan een
gezonde en veilige woon- en werkomgeving voor de inwoners in Overijssel. Dit is in het
bijzonder het geval bij projecten en ontwikkelingsopgaven waar de provincie een
verantwoordelijkheid draagt.
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In 2015 is duurzaam ontwikkelen een kenmerk van provinciaal beleid, waarmee dan ook de
ambities van Omgevingsvisie t.a.v. een brede afweging van belangen gerealiseerd zijn. Het is
voor provinciale project- en programmaleiders vanzelfsprekend dat zij in hun projecten een
integrale afweging maken, zodat een duurzame ontwikkeling gewaarborgd wordt. Daarbij
kunnen zij gebruik maken van hulpmiddelen die door het programma Gezond en Veilig
Leefmilieu of elders ontwikkeld zijn. Deze afweging leidt waar nodig tot concrete maatregelen
om het leefmilieu te verbeteren.
De effecten van het programma worden zichtbaar bij uitvoering van de vierjaarlijkse
leefbaarheidsmonitor (eerstvolgende in 2015) in Overijssel, door een hogere waardering van
gezondheid en veiligheid in de provincie ten opzichte van 2011.
Actualisatie van het programma
In het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015 is een reeks projecten opgenomen.
Voor een deel lopen die projecten gedurende de hele programmaperiode, deels worden ze op
kortere termijn afgerond. Uit verkenningen zullen weer nieuwe projecten voortkomen. Zo
wordt het programma in de komende jaren jaarlijks binnen de vastgestelde doelen en kaders
geactualiseerd. Een deel van de middelen wordt hiervoor gereserveerd. Een aantal projecten
wordt uitgevoerd met cofinanciering van de partners in de projecten, met name gemeenten en
in een aantal gevallen maatschappelijke organisaties en bedrijven. De aanwending van de niet
bestemde middelen wordt via de P&C cyclus gerapporteerd aan PS.
Samenhang van duurzame ontwikkeling met ruimtelijke kwaliteit en sociale
kwaliteit
Naast investeringen in een gezonde en veilige woon- en werkomgeving voorziet het
programma ook in flankerende activiteiten voor uitvoering van de majeure investeringsimpuls
van het hoofdlijnenakkoord. Deze activiteiten zijn bedoeld om een duurzame ontwikkeling als
rode draad toe te passen. Om die reden raakt het programma alle andere programma’s,
projecten en gebiedsontwikkelingen gekoppeld aan het hoofdlijnenakkoord.
De duurzame ontwikkeling, de ruimtelijke kwaliteit en de sociale kwaliteit van de woon- en
werkomgeving hebben gezamenlijk een grote invloed op het welzijn van mensen. Voor het
realiseren en vasthouden van die kwaliteiten zijn steeds opnieuw inspanningen noodzakelijk.
De betrokkenheid van bewoners en gebruikers is daarbij vanzelfsprekend van wezenlijk
belang.
In een vroeg stadium van planvorming moet met de drie kwaliteiten een gezamenlijke analyse
worden gemaakt van kansen op basis waarvan gewerkt wordt aan geïntegreerde oplossingen
voor complexe opgaven. De programmaleiding maakt samen met de programmaleiding van de
programma’s Stadsrandzones en Groene Omgeving met kwaliteit en Sociale Infrastructuur een
werkwijze om alle andere programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen te ondersteunen
zonder daarbij de eigenheid die hoort bij ieder van de kwaliteiten uit het oog te verliezen.
Naast ondersteuning van “eigen” provinciale projecten en programma’s wordt ook
ondersteuning geleverd aan belangrijke projecten en programma’s waar partners primair voor
verantwoordelijk zijn en waar de provincie bij is betrokken.
Risicoanalyse
In dit programma loopt de provincie geen financiële risico’s. Het programma kent wel risico’s
op het gebied van draagvlak omdat wij voor de uitvoering van deze projecten veelal
afhankelijk zijn van de betrokkenheid van derden. Wij nemen hiervoor gepaste
beheersmaatregelen.
Vervolg
Voor de realisering van het programma willen wij de in de Investeringsimpuls uitgetrokken
middelen, € 8 mln voor gezond en veilig leefmilieu en € 2 mln voor duurzame ontwikkeling,
gecombineerd inzetten. Op 21 december 2011 stemde u reeds in met het beschikbaar stellen
van €0,25 miljoen voor plan- en voorbereidingskosten voor het onderliggende programma. Wij
verzoeken u nu de resterende middelen, zijnde € 9,75 miljoen, over te hevelen uit de
algemene reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van
Overijssel.
Binnen de door u vastgelegde kaders geven wij uitvoering aan het programma. Wij zullen u
via de reguliere p&c-cyclus op de hoogte houden van de voortgang van het programma.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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Afhankelijk van de ontwikkeling rondom het programma zullen wij u waar nodig tussentijds
over belangrijke beleids- of politieke aspecten informeren.

Conclusie
Met het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015 kunnen we in veel projecten in
Overijssel een belangrijke bijdrage leveren aan keuzen voor een duurzame ontwikkeling en
aan bevordering van de kwaliteit van het leefmilieu. Met een combinatie van enthousiasme,
inspiratie, overtuigingskracht, professionaliteit, voorbeeldwerking en financiële middelen
kunnen we veel bereiken.

Voorstel
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I
verwoord.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,
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Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2012/152
Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 21.02.2012 - kenmerk PS/2012/152
overwegende:
- dat te veel burgers nog regelmatig hinder ondervinden door geluid, trillingen, geur of
luchtverontreiniging of gevoelens van onveiligheid en dat deze milieubelasting een
negatieve invloed op het welzijn van mensen heeft.
- Dat daarom de komende jaren stevige inspanningen nodig blijven om een gezond en veilig
leefmilieu voor de inwoners van Overijssel te behouden.
- En dat met het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012 – 2015 een daadwerkelijke
verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu in Overijssel kan worden gerealiseerd,
besluiten:

1.

In te stemmen met de essentie van het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012 –
2015, met als hoofddoelstelling: “Realiseren, verder borgen en versterken van een
gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het aanpakken van de grootste
knelpunten met betrekking tot lucht, effecten van trillingen, externe veiligheid.
lichtbelasting, geluidbelasting, asbest, gevaarlijke stoffen en geurhinder”. Het
Programma zal zich concreet richten op:
a. asbestsanering
bedrijventerreinen
en
verwijdering
asbestdaken
van
bedrijfsgebouwen;
b. wegnemen van knelpunten geluidhinder en verduurzaming openbare verlichting
langs provinciale wegen;
c. verminderen milieu-overlast (met name lucht, geluid, geur, trillingen en externe
veiligheid) in stedelijk gebied en langs hoofdinfrastructuur;
d. voorkomen van hinder en gezondheidsrisico’s door vrijkomen van gevaarlijke
stoffen en (zwerf)afval uit verschillende bronnen;
e. visie op duurzame ontwikkeling, in samenhang met ruimtelijke- en sociale
kwaliteit,
in
stedelijke
–
en
landelijke
planvorming,
resulterend
in
uitvoeringsprojecten;
f. maatregelen tbv duurzame landbouwontwikkeling ivm kwaliteit leefomgeving;
g. projecten voortkomend uit het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel
(MEVO) gericht op beheersing van de risico’s van gebruik, opslag en vervoer van
gevaarlijke stoffen en risico’s verbonden aan mobiliteit;
h. realisering van provinciedekkende infrastructuur voor duurzaamheidseducatie. Het
realiseren van deze infrastructuur leidt niet tot structurele inzet van menskracht.
i. verkenningen gericht op een vernieuwende aanpak van milieuoverlast zowel in
stedelijk als landelijk gebied
j. ondersteunende activiteiten tbv Programma, waaronder Kennisplatform Duurzame
Leefomgeving.

2.

voor de realisering van het Programma een bedrag van € 9,75 mln uit de algemene
reserve “Kracht van Overijssel” over te hevelen naar de bestemmingsreserve “uitvoering
Kracht van Overijssel;”

3.

De begrotingswijziging op de Kerntakenbegroting 2012 vast te stellen, zoals opgenomen
in bijlage II.

Zwolle,
Provinciale Staten,

voorzitter,

griffier,

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13e wijziging van de Kerntakenbegroting 2012
Investeringsbesluit Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015
(bedragen x € 1.000)
Volgnummer

Kerntaak

Beleidsdoel

I/S

Omschrijving
Lasten

20
I
I

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve Kracht van Overijssel)
- programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)

9.750
9.750

9.750
LEGENDA
nr. kerntaak
1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
2 Milieu en Energie
3 Inrichting landelijk gebied
4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
5 Regionale Economie
6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7 Kwaliteit Openbaar Bestuur
8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken
9 Gebiedsontwikkeling
geen kerntaak, wel gegroepeerd
20 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

2012
Baten

Lasten:

Saldo

Lasten

2013
Baten

Saldo

Lasten

2014
Baten

Saldo

Lasten

2015
Baten

Saldo

9.750
9.750-

9.750

- = verlaging
+ = verhoging

Baten:

- = verlaging
+ = verhoging

Saldo:

- = financiële ruimte neemt af
+ = financiële ruimte neemt toe

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Kerntakenbegroting 2012, paragraaf 4.4.2

Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2012/*
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