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Valkenswaard, 06 januari 2016  
Aan het college van burgemeester en wethouders en leden van de gemeenteraad 
Postbus 10.100 
5550 GA Valkenswaard 
 
 
Kenmerk: GENH 20160106-01 
 
Betreft: Reacties Milieubeleidsplan 2016-2019 
 
Geacht college en leden van de gemeenteraad, 
 
Middels dit schrijven richten het IVN Valkenswaard - Waalre, de Vereniging Natuurbehoud 
Valkenswaard en  de Vereniging Groen en Heem Valkenswaard en omstreken zich tot u in het kader 
van de besluitvorming rondom het milieubeleidsplan 2016-2019.  
 
Wij zijn het met u eens dat de kwaliteit van ons milieu, natuur en erfgoed onder druk staat, 
veroorzaakt door: 
 

 vervuiling/verontreiniging door stoffen die niet in het milieu thuishoren en schade 
aanrichten (b.v. lucht-, water- en bodemvervuiling); 

 verbruik/uitputting van natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen en flora en 
fauna; 

 verandering/aantasting van het landschap. 
 
Wij onderschrijven dan ook uw standpunt te streven naar een duurzaam woon- werk- en leefmilieu 

voor de inwoners van de gemeente Valkenswaard. 

Voor het milieubeleidsplan dat eind 2015 is afgelopen is een milieu-uitvoeringsprogramma 

vastgesteld dat eind 2016 wordt geactualiseerd. Ter besluitvorming  ligt het milieubeleidsplan 2016-

2019 voor waarbij, naar de mening van het college, gekozen is voor kwaliteit boven kwantiteit en wat 

voor een belangrijk deel gebaseerd is op betrokkenheid van inwoners bij het tot stand komen van de 

Toekomstvisie 2030.  

Wij vinden bovenstaande opmerkingen echter onvoldoende terug in het voorliggende 
visiedocument. Het document is op een aantal punten onvolledig te noemen, komt ad-hoc over en 
wekt niet de indruk erg gedegen en doordacht te zijn.  
 
In het milieubeleidsplan wordt bijvoorbeeld nauwelijks of geen aandacht besteed aan Natuur en 
Ecologie (o.a. flora en fauna, bomenbeheer) en  aan de kwaliteit van natuurlandschappen. Naar onze 
mening volstaat het verwijzen naar regelgeving niet en had zeker aandacht besteed moeten worden 
aan genoemde aspecten.  
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Een aantal van onderstaande opmerkingen betreffen het uitvoeringsprogramma. Het geldende 
uitvoeringsprogramma dient eind 2016 geactualiseerd te worden. In het voorliggende document 
ontbreken de kaders en uitgangspunten die gelden voor opstelling van het uitvoeringsprogramma 
2017-2019 en de relatie met het programma dat eind 2016 afloopt. Veel passages zijn in algemene 
bewoordingen gesteld en verwijzen naar geldende regelgeving. Concretisering ontbreekt, evaluatie- 
en monitorings- en borgingsaspecten ontbreken, evenals aspecten met betrekking tot toezicht en 
handhaving. Er worden geen ambitieniveaus genoemd, bijvoorbeeld; neemt de gemeente per thema 
een proactieve of reactieve houding in?  Ook ontbreken gestructureerde actiepunten. 
 
 
Aanvullend leggen wij graag onderstaande opmerkingen en overwegingen aan u voor: 
 

1) Gesteld wordt dat er nauwe betrokkenheid is geweest van inwoners bij het tot stand komen 
van de Toekomstvisie 2030. Het beleidsplan is vervolgens opgesteld door een extern bureau 
in samenwerking met ambtenaren. Wij hechten eraan te vermelden dat uw standpunt met 
betrekking tot nauwe betrokkenheid niet geldt voor het IVN Valkenswaard-Waalre, 
Vereniging Natuurbehoud Valkenswaard en Vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. 
Wij zijn van mening dat, gezien de brede doelstellingen van genoemde organisaties, en het 
belang daarvan voor de gehele gemeenschap van Valkenswaard en omgeving in het kader 
van natuur, milieu en erfgoed deze betrokkenheid voor u een vereiste had en zou moeten 
zijn.  

  
2) Het hoofddoel voor het milieubeleid van de gemeente Valkenswaard is ‘Het bieden van een 

duurzaam woon-, werk- en leefmilieu voor de inwoners van de gemeente Valkenswaard’, 
waarbij 9 relevante thema’s worden onderscheiden.  
Er worden echter geen uitgangspunten per thema genoemd. Onduidelijk is wat de functies 
zijn van het milieubeleidsplan, bijvoorbeeld: is het plan richtinggevend aan de diverse 
thematische milieubeleidsplannen, aan vergunningverlening en handhaving? Is het plan 
richtinggevend voor beslissingen die de gemeente moet gaan nemen over bijvoorbeeld 
ruimtelijke en/of infrastructurele ontwikkelingen, is het richtinggevend aan de communicatie 
met inwoners, bedrijven en andere overheden over de milieuverantwoordelijkheid, etc? 
 

3) De integrale samenhang van de 9 thema's met andere beleidsterreinen ontbreekt nagenoeg. 
Bijvoorbeeld in relatie tot Wonen (Ruimtelijke Ordening), Werken (Economie), Welzijn 
(Natuur/Recreatie, Gezondheid), Organisatie (beheer, openbare ruimte). Het gaat om 
bijvoorbeeld de verbanden tussen Geluidhinder en Ruimtelijke Ordening, tussen Lucht en 
Ruimtelijke Ordening, tussen Water en Ruimtelijke Ordening, Externe Veiligheid en 
Ruimtelijke Ordening, etc.  Maar ook tussen bijvoorbeeld Geluidhinder en Economie, Lucht 
en Economie, Water en Economie, etc. Tussen bijvoorbeeld Luchtkwaliteit en Gezondheid, 
Bodem en Gezondheid, Water en Gezondheid, etc. Tussen bijvoorbeeld Water en 
Natuur/Recreatie, Biodiversiteit en Natuur/Recreatie, Water en Natuur/Recreatie, etc. 

 
Inhoudelijk wordt over het algemeen verwezen naar andere plannen van samenhang. Naar 
onze mening zou het andersom moeten zijn: het milieubeleidsplan stelt het milieubeleid vast 
en wordt overgenomen in andere plannen. 

 
4) In het beleidsplan wordt gesteld dat 93% van de in het milieubeleidsplan 2014-2015 gestelde 

streefdoelen is gehaald. Hoe is in het milieubeleidsplan 2016-2019 omgegaan met de niet-
gerealiseerde 7% aan streefdoelen?  

 
5) Een beschrijving van de huidige situatie in Valkenswaard ontbreekt nagenoeg bij alle 9 

thema's; met uitzondering wellicht van het thema Bedrijfsinterne Milieuzorg. Vooral wordt in 
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algemene bewoordingen verwezen naar beleidsplannen en verplichte regelgeving. Er wordt 
nauwelijks concreet ingegaan op de situatie in Valkenswaard en op lokale speerpunten.   

 
6) Er is geen vermelding van risico’s voor de volksgezondheid van voormalige vuilstortplaatsen: 

Victoriedijk, Schaapsloop, Tongelreep en Luikerweg. Zoals bekend uit onderzoeken in de 
periode 1987-1991 is het grondwater in het freatisch en eerste watervoerend pakket 
verontreinigd vanwege (illegale) storting, destijds, van mogelijk aanzienlijke hoeveelheden 
bedrijfsafval, inclusief chemisch afval bij de vuilstortplaats aan de Victoriedijk (op de 
waterscheiding van de rivieren de Keersop en de Dommel). Zowel beneden – als 
bovenstrooms van de stortplaats zijn verontreinigingen aangetroffen in het freatisch 
grondwater. De grondwaterstroming beweegt zich in noordelijke richting, in de richting van 
Dommelen en het Natura 2000-gebied, het gebied waar de Grenscorridor N69 is gepland. 

 
7) In het beleidsplan wordt niet in gegaan op de landelijke discussie met betrekking tot 

vuurwerk en het toekomstige beleid van de gemeente Valkenswaard daarover. Wij zijn van 
mening dat deze discussie zal gaan escaleren en dat ook de gemeente Valkenswaard haar 
verantwoordelijkheid zal moeten nemen middels beleid. 

 
8) Er wordt gesteld dat de strategische beleidsvisie “de Toekomstvisie Valkenswaard 2030” de 

basis vormt voor het milieubeleidsplan. Op blz. 4 van het document wordt de relatie gelegd 
naar "Toekomstvisie Valkenswaard 2030". Vermeld wordt dat uit breed gehouden onderzoek 
bleek dat het belangrijk is te sturen op milieu gerelateerde speerpunten die voor inwoners 
echt belangrijk zijn gebleken: te weten o.a. groen én de beleefbaarheid daarvan (natuur en 
landschap, bodem) en scholing (natuur- en milieueducatie). Vervolgens wordt alleen 
aandacht besteed bij Natuur- en milieueducatie (par. 3.8, blz. 15) aan wat jaarlijks 
terugkerende landelijke activiteiten die vooral door het IVN worden georganiseerd. Een visie 
aangaande de sturing van de genoemde milieu gerelateerde speerpunten, groen én de 
beleefbaarheid daarvan (natuur en landschap, bodem), die inwoners ook echt belangrijk 
vonden, ontbreekt in het geheel. 

 
9) De natuureducatie gaat bovendien veel verder dan de zaken die genoemd worden in het 

milieubeleidsplan. Door het IVN wordt elk jaar het natuurscholenproject al ruim 26 jaar 
uitgevoerd, waaraan alle basisscholen van Valkenswaard deelnemen. In dit milieubeleidsplan 
ontbreekt vermelding van deze activiteit en van het belang dat de gemeente aan deze 
activiteit acht. In dit kader merken we tevens op dat ook voorbij wordt gegaan aan andere 
educatieve activiteiten op natuur- en milieugebied, georganiseerd door IVN, zoals 
maandelijkse natuurexcursies voor de burger, organiseren van natuurcursussen, 
natuurwerkgroepen, natuurbelevingsdagdelen voor de oudere en niet mobiele burgers, etc. 
Daarnaast ontbreekt ook de aandacht voor de groene ruimtes in Valkenswaard, zoals bij het 
gebied de Kleine Meer waar de gemeente, het  IVN, de Turfberg en Kinderboerderij gestart 
zijn een groen Belevingspark voor jong en oud aan te leggen en dat de komende jaren zijn 
vervolmaking moet krijgen. 

 
10) In het beleidsplan wordt uitgebreid ingegaan op het jonge groen in het centrum. De 

aandacht voor de reeds aanwezige waardevolle bomen ontbreekt volledig. Deze 
milieubeleidsnotitie zou een goede gelegenheid zijn ter nakoming van de,  inmiddels ruim 10 
jaar geleden gemaakte afspraak, tot een bomenbeleidsplan te komen. 

 
11) Het Masterplan Centrum noemt op het gebied van groen slechts één aspect n.l. bomen langs 

de radialen. Er zijn in het plan veel bomen ingetekend maar geconstateerd wordt dat er 
slechts  een klein aantal is aangeplant, bijvoorbeeld aan de recent vernieuwde westzijde van 
de markt. 
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12) Er wordt veel aandacht besteed aan projecten waaraan al gewerkt wordt en die langdurig 

zijn.  Van een aantal ervan is het op voorhand uiterst twijfelachtig of de verwachte effecten 
gehaald zullen worden, denk hierbij aan het fietspad Oude Spoorbaan en WP-N69. 

 
13) Er wordt geen aandacht besteed aan milieudoelstellingen voor de verschillende wijken van 

Valkenswaard. Wij zijn van mening dat een duurzaam woon-, werk- en leefmilieu voor de 
inwoners van de gemeente Valkenswaard juist in deze wijken ligt. 

 
14) Het budget bedraagt in 2016 een bedrag van € 10.000 incidenteel en € 30.000 jaarlijks voor 

de periode 2016-2019. Het bedrag lijkt ons erg aan de magere kant. Zijn de kosten voor het 
extern opstellen van het plan hierin al meegenomen? Daarnaast ontbreekt de vermelding 
van financiële consequenties. 

 
 
Wij hopen middels dit schrijven een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van 
een gedegen, doordacht en gedragen milieubeleidsplan. 
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