Milieujaarverslag 2018
LAREN

Voorwoord
Naast de reguliere werkzaamheden, zoals het adviseren in ruimtelijke plannen, het
begeleiden van processen (zoals inventarisatie van asbestdaken, het provinciale onderzoek
naar aanwezigheid diffuus lood, warme overdracht bodemtaken) is in 2018, op basis van het
Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022, het Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019
door het college vastgesteld en aan de raad is aangeboden.
Op basis van dit uitvoeringsplan zijn diverse projecten in gang gezet. Zo zijn bouwers en
makelaars geattendeerd op de wet VET (aardgasloos bouwen), is gestart met pilots
verduurzaming gemeentelijk vastgoed, is de website verbeterd, zijn prestatieafspraken met
woningcorporatie voorbereid, is de Nacht van de Nacht (Spookbos) gefaciliteerd en is een
onderzoek naar baatbelasting (objectgebonden financiering) uitgevoerd.
De werkzaamheden die behoren bij de vergunningverlening en handhaving op grond van de
Wet milieubeheer zijn in 2018 uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek (OFGV).
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Inleiding
Jaarlijks doet het college verslag over de uitvoerde milieuwerkzaamheden. Het opstellen van
een milieujaarverslag heeft een wettelijke basis. In artikel 21.1 van de Wet milieubeheer is
opgenomen dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag doen aan de gemeenteraad over
hun milieubeleid met betrekking tot de uitvoering van een aantal hoofdstukken van de Wet
milieubeheer.
In voorliggend milieujaarverslag over 2018 worden de activiteiten beschreven die op het gebied
van milieu zijn uitgevoerd.
In Laren ligt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van dit takenpakket bij de
milieumedewerkers van de BEL Combinatie en de projectmanager duurzaamheid,
organisatorisch ingedeeld bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte.
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert de werkzaamheden zoals
bedrijfscontroles, afhandelen van meldingen in het kader van de Wet milieubeheer en
milieuvergunningverlening uit. De OFGV stelt eveneens jaarlijks een rapportage op. De
rapportage van de OFGV dient als input voor onderhavig milieujaarverslag. Bij de betreffende
onderwerpen wordt naar rapportage van de OFGV verwezen.
Procedure
Het milieujaarverslag wordt vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. De
jaarrapportage OFGV wordt tegelijkertijd vastgesteld.
Na vaststelling worden de jaarverslagen ter kennisname aan de raad aangeboden en aan de
Inspectie Leefomgeving en Transport en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gezonden.
Ter informatie van de burger worden de jaarverslagen bekend gemaakt in Het Larens Journaal
en op de website van de gemeente geplaatst.
Leeswijzer
In het milieujaarverslag worden de volgende onderwerpen behandeld:
1.
Milieubeleid
2.
Vergunningverlening en toezicht
2.1
Omgevingsvergunningen en meldingen
2.2
Milieutoezicht en –handhaving/klachten
3.
Milieuspecialismen
3.1
Bodem / grondwater/waterbodem
3.2
Afvalbeheer
3.3
Klimaat en Duurzaamheid
3.4
Externe veiligheid
3.5
Natuur en Milieu-educatie
3.6
Geluid
3.7
Water
3.8
Luchtkwaliteit
4.
Overige milieutaken
Per onderwerp wordt de stand van zaken aangegeven.
Het milieujaarverslag is intern gericht. Dit houdt in dat er geen rechten aan kunnen worden
ontleend voor burgers, organisaties of bedrijven. Het milieujaarverslag op zichzelf is
daarmee geen besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van
bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep is derhalve niet mogelijk.
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1.

Milieubeleid

Eind 2018 is op basis van het Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022 het Uitvoeringsplan
Energietransitie Laren vastgesteld.
Het uitvoeringsplan Energietransitie Laren, periode 2018 tot eind 2019, is de praktische
uitwerking van het klimaatbeleidsplan 2018-2022 dat op 29 november 2017 door de
gemeenteraad is vastgesteld. Het uitvoeringsplan richt zich op een periode van ruim één jaar
vooruit. Ieder jaar zal er een nieuw uitvoeringsplan worden gemaakt. Daarin zullen de
plannen worden uiteengezet en zal verslag worden gedaan van de voorgaande periode.
Afstemming van milieubeleidsregels vindt onder andere plaats in overleg met andere
gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord-Holland en in het kader van
de BEL samenwerking tevens met de gemeente Eemnes en de provincie Utrecht.
De volgende structurele overleggen zijn bij elkaar gekomen:
Bodembeleid
Afval(beleid)

Provinciaal Bodemberaad
Diverse GAD overleggen

Projecten die in regionaal verband worden opgepakt zijn:
- Project gebiedsgericht grondwaterbeheer ’t Gooi (zie ook 3.1)
- Projectgroep Energietransitie (zie ook 3.3)
- Projectgroep Circulaire Economie (zie ook 3.3)

Nr.

Thema

Wettelijke
plicht

Activiteit

Product

1.1

Klimaatbeleidsplan

nee

1.2

Milieujaarverslag

ja

1.3

Uitvoeringsprogramma VTH 2019 Ja
(BEL)

1.4

Jaarrapportage OFGV

Ja

1.5

Uitvoeringsprogramma 2019
OFGV

nee

1.6

Milieuadviezen

Deels

Uitvoeren
Diverse projecten opgestart en
klimaatbeleidsplan/opstellen Uitvoeringsplan
uitvoeringsplan 2018-2019 Energietransitie Laren
vastgesteld. Zie ook 3.3
Opstellen milieujaarverslag Jaarverslag is in mei 2018
2017
vastgesteld
Opstellen
Uitvoeringsprogramma 2019 is
Uitvoeringsprogramma VTH in december 2018 vastgesteld.
2019
Opstellen jaarrapportage
Jaarrapportage 2017 is in mei
2017 OFGV
2018 vastgesteld
Opstellen
Uitvoeringsprogramma wordt
uitvoeringsprogramma 2019 begin 2019 vastgesteld
OFGV
Opstellen diverse
Collegevoorstellen en memo’s
milieuadviezen

Toelichting behaalde resultaten
Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022
Op basis van het Klimaatbeleidsplan 2018-2022 is in 2018 het Uitvoeringsplan Energietransitie
Laren opgesteld en in september door het college vastgesteld.
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Milieujaarverslag 2017
Het milieujaarverslag 2017 is op 22 mei 2018 door het college vastgesteld. Het verslag is aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland verzonden alsmede aan de Inspectie
Leefomgeving en Transport.
Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 (BEL)
Het Uitvoeringsprogramma (BEL) 2019 is op 11 december 2018 vastgesteld door het college,
tegelijkertijd met het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022.
Uitvoeringsprogramma OFGV en jaarrapportage OFGV
Jaarlijks wordt door de OFGV een uitvoeringsprogramma en een jaarrapportage opgesteld.
In mei 2018 is de rapportage over 2017 van de OFGV tegelijk met het milieujaarverslag 2017
vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma OFGV 2019 wordt begin door het college vastgesteld.
Milieuadviezen
In 2018 zijn er verschillende adviezen voor bestuurders geschreven. Onderwerpen waarover
geadviseerd is zijn onder andere gebiedsgericht grondwaterbeheer ’t Gooi, onderzoek diffuus
lood in speeltuinen, asbestdaken, groene leges, bodemverontreiniging Goyergracht, het
uitvoeringsplan Energietransitie van de gemeente en diverse adviezen voor het
portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein Gooi en Vechtstreek.

2.

Vergunningverlening en toezicht

2.1.

Omgevingsvergunningen en meldingen

De gemeente is verplicht om een actueel bedrijvenbestand bij te houden. Alle bedrijven die
vallen onder de werking van de Wet milieubeheer staan in dit bestand geregistreerd en dienen
te beschikken over een omgevingsvergunning of vallen onder de werking van het
Activiteitenbesluit, waartoe melding gedaan dient te worden. In totaal zijn er in de gemeente
ongeveer 160 bedrijven gevestigd waarop de Wet milieubeheer van toepassing is.
Alle bedrijven (op één na) vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit. Voor autobedrijf
Willenborg geldt de vergunningplicht.
De OFGV voert de milieuvergunningverlening voor de gemeente Laren uit. In onderstaande
tabel een kort overzicht van de het aantal vergunningen en meldingen in 2018 (verder wordt
verwezen naar de jaarrapportage van de OFGV).

Nr.

Thema

2.1.1

Omgevingsvergunningen

Wettelijke
plicht
Ja

2.1.2
2.1.3

Meldingen Activiteitenbesluit
Maatwerkvoorschriften

Ja
Ja

2.1.4

Procedures cie. Bezwaar en
Beroep
Procedures Raad van
State/Rechtbank

2.1.5

Activiteit

Product

Ja

Afgeven van vergunning
Wm
Afhandeling melding
Opstellen
maatwerkvoorschriften
Juridische procedure

Geen vergunning
procedure
6 meldingen
Geen maatwerkvoorschriften
opgesteld
1 bezwarenprocedure

Ja

Juridische procedure

Geen procedure
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2.2.

Milieutoezicht en –handhaving/klachten

De OFGV voert voor de gemeente tevens de handhaving op grond van de Wet milieubeheer
uit.
Er is in 2018 geen voornemen tot last onder dwangsom geweest of het toepassen van
bestuursdwang.
Er zijn geen procedures geweest met betrekking tot bezwaar en beroep of bij de Raad van
State.
In het onderstaande schema is een overzicht gegeven van de handhavingsactiviteiten die in
2018 zijn uitgevoerd (verder wordt verwezen naar de jaarrapportage van de OFGV).

Nr.

Thema

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Controles bij inrichtingen
Actualiseren bedrijvenbestand
Procedures cie. Bezwaar en
Beroep
Procedures Raad van State
Klachten

2.2.4
2.2.5

Wettelijke
plicht
Ja
Ja
Ja

Activiteit

Product

Uitvoeren controles Wm
Actueel houden bestand
Juridische procedure

15 controles uitgevoerd
Actueel bedrijvenbestand
Geen procedure

Ja
Ja

Juridische procedure
Afhandelen klachten

Geen procedure
4 klachten behandeld

3.

Milieuspecialismen

3.1

Bodem/grondwater/waterbodem

De gemeente is medeverantwoordelijk voor het behoud van de bodemkwaliteit binnen haar
gemeentegrenzen. Hieruit komt een takenpakket voort zoals het toetsen van
bodemonderzoeken, het registreren van bodeminformatie en het geven van informatie aan
adviesbureaus en makelaars.
De handhaving van de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is in
2018 door de OFGV uitgevoerd.

Nr.

Thema

3.1.1

Bodemonderzoeken

Wettelijke
plicht
Ja

3.1.2

Bodeminformatiesysteem

Ja

3.1.3

Gebiedsgericht grondwaterbeheer
het Gooi
Besluit bodemkwaliteit

Nee

Potentiële
bodemverontreinigingslocaties

Ja

3.1.4.
3.1.5

Ja

Activiteit

Product

Toetsing van
bodemonderzoeken bij
aanvragen om bouw-,
milieu en vrijstellingen
RO.
Beheer en invoer
gegevens, Informatievoorziening aan derden
Deelname aan de
klankbordgroep
Administratief verwerken
melding en controle
Uitvoeren sanering
Torenlaan

2 bodemonderzoeken

87 verzoeken van derden
behandeld
4 vergaderingen
1 melding
Peilbuizen zijn bemonsterd,
rapportage wordt beoordeeld
door OFGV.
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Toelichting behaalde resultaten
Bodemonderzoeken
Er zijn 2 bodemonderzoeken in het kader van een bouwaanvraag beoordeeld.
Deze beoordeling hoort bij een bodemadvies wat wordt afgegeven bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning om te bouwen.
Bodeminformatiesysteem
In 2018 zijn er 87 verzoeken om bodeminformatie van makelaars en bodemadviesbureaus
ontvangen en beantwoord door de OFGV.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi
In juli 2011 is het convenant gebiedsgericht grondwaterbeheer afgesloten (voorheen Masterplan
grondwatersanering ’t Gooi). In dit convenant hebben deelnemende partijen aanvullende
afspraken gemaakt over de aanpak van de diepe grondwaterverontreinigingen in ’t Gooi en de
financiering hiervan. De gemeente Laren heeft zich hierbij verplicht om gedurende de periode
2011-2020 jaarlijks € 16.200 in het bijbehorende fonds te storten. Hiermee worden de diepe
grondwaterverontreinigingen gemonitord en worden maatregelen gefinancierd. In 2017 is een
toekomstverkenning uitgevoerd en is ingestemd met een nieuw convenant in 2021. De periode
2018-2020 wordt gebruikt om naar dit nieuwe convenant toe te werken (oa. onderzoek omvang,
uitvoeren risico analyses, gesprekken bestuurders). In 2018 is het vigerende convenant
geëvalueerd en zijn prioriteiten gesteld (welke onderwerpen moeten in het convenant
terugkomen). Het opstellen van het nieuwe convenant wordt in 2019 vervolgd.
Er is in 2018 regulier deelgenomen aan de ambtelijke projectgroep.
Meldingen Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit kent een systeem waarbij melding gemaakt dient te worden bij alle
toepassingen van grond en baggerspecie (op een aantal uitzonderingen na waarbij niet hoeft te
worden gemeld).Er is in 2018 1 melding ontvangen.
Potentiële bodemverontreinigingslocaties/Sanering Torenlaan
Het saneringsonderzoek aan de Torenlaan (om te bepalen op welke wijze de sanering kan
worden uitgevoerd) heeft in 2014 plaatsgevonden. In 2015 is de sanering gestart. In 2018 is er
opnieuw gemonitord. Het evaluatierapport ligt ter goedkeuring voor bij de OFGV. Het volgende
ijkmoment is in 2020.
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3.2

Afvalbeheer

De gemeente heeft wettelijk verplichte taken ten aanzien van de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen. Deze taken zijn:
Een zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval.
Het vastleggen van het afvalbeleid in een afvalstoffenverordening.
De inzameling van het huishoudelijk afval in Laren is uitbesteed aan de Grondstoffen en
Afvalstoffen Dienst (GAD). De reguliere werkzaamheden van de GAD bestaan uit het
doelmatig inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval. Daarnaast wordt door de
GAD uitvoering gegeven aan projecten.
Teneinde de doelstelling ten aanzien van hergebruik van huishoudelijk afval te halen is in
2015 het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval voor de regio Gooi en Vechtstreek (2015-2020)
opgesteld. Op hoofdlijnen komt het er op neer dat er in gebieden waar ruimte is voor een
extra container (4e container), de extra container wordt geplaatst voor de afvalstroom Plastic,
Metaalverpakkingen en Drankenkartons (PMD). In de gebieden waar geen ruimte
beschikbaar is voor een 4e container, worden ondergrondse inzamelcontainers geplaatst.
In 2017 zijn in Laren de extra minicontainers voor de inzameling van PMD bij de inwoners
uitgeleverd en is de inzamelfrequentie van de diverse fracties gewijzigd. In 2018 is in de
gemeente gestart met het plaatsen van de ondergrondse inzamelvoorzieningen en dit wordt
in 2019 vervolgd.
Resultaten worden door de GAD teruggekoppeld via het regionale portefeuillehouderoverleg
Fysiek Domein en in het jaarverslag van de GAD.
Daarnaast wordt er op regionaal niveau gewerkt aan het plaatsen van gescheiden
afvalbakken in de centrumgebieden. In 2017 is onderzocht op welke wijze de inzameling van
het afval in deze gecombineerde bakken kan plaatsvinden. In 2018 zijn hiertoe twee pilots in
de regio gestart (Huizen en Hilversum). Dit krijgt vervolg in 2019.
Laren heeft in 2018 deelgenomen aan de verkiezing Schoonste winkelgebied van Nederland.
Hiervoor is het centrum van Laren aangemeld. In de zomer is, zonder vooraankondiging,
gecontroleerd aan de hand van vragenlijsten die door winkelend publiek zijn ingevuld en een
checklist van de CROW.
De gemeente is als 2e geëindigd van alle kleine gemeenten die meededen.

Nr.
Thema
3.2.1 Nieuw model
duurzaam
grondstoffenbeheer
3.2.2 Zwerfafval

Wettelijke plicht
ja

Activiteit
Implementatie nieuw
inzamelmodel

Product
Plaatsen van de ondergrondse
inzamelvoorzieningen

Nee

Extra inzet op beperken
zwerfafval

Project gescheiden afvalbakken
centrumgebieden vervolgd,
deelname aan Schoonste
winkelgebied van Nederland
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3.3

Klimaat en Duurzaamheid

Nr.

Thema

3.3.1

Klimaat en duurzaamheid/ Regio
G&V

3.3.2

Duurzaam Laren

Wettelijke
plicht
nee

Activiteit

Product

Bijwonen overleg en
mede voorbereiden
regionale stukken (voor
directeurenoverleg of
portefeuillehoudersoverleg)

Nee

Uitvoering geven aan
Klimaatbeleidsplan door
opstellen Uitvoeringsplan
Energietransitie en start
met projecten

Deelname aan projectgroep
Energietransitie, waarbij invulling
wordt gegeven aan het
samenwerkingsverband ‘Samen
op pad’.
Deelname aan overleg Circulaire
Economie regio.
Vaststelling Uitvoeringsplan
Energietransitie. Op basis
daarvan activiteiten gestart.

Toelichting behaalde resultaten
Klimaat en duurzaamheid Regio G&V

In 2015 is binnen de regio Gooi en Vechtstreek met elkaar afgesproken om een regionaal
samenwerkingsprogramma op te zetten o.a. op het gebied van duurzaamheid: de Regionale
Samenwerkings Agenda (RSA). In dat kader is de ambitie uitgesproken om in 2030
energieneutraal te zijn. Onder andere te bereiken door het terugdringen op verbruik en het
opwekken van duurzame energie. Op 24 november 2017 onderschreven verschillende partijen,
waaronder bewoners, netbeheerders, waterschap, regiogemeenten, de intentie om samen te
werken aan de energietransitie in Gooi en Vechtstreek (regionale Energiestrategie Samen op
pad). De ambitie van Gooi en Vechtstreek is een energieneutrale regio waarin alle benodigde
energie duurzaam wordt opgewekt.
In 2018 is verder vorm gegeven aan deze intentie. De volgende projecten komen daaruit voort:
een besparingsaanpak, ervaring opdoen met wijkaanpakken, een Regionale Energiestrategie
(RES/‘bod’), een Transitievisie warmte, een communicatiestrategie. Verder loopt er nog een
VvE project vanuit de VNG, waarbij VvE’s geholpen worden om te verduurzamen. Ook is een
project gestart met de Groene Grachten om monumenten te verduurzamen.
Begin 2017 is door de regio, namens de regiogemeenten in G&V, het Nationaal
Grondstoffenakkoord ondertekend en eind 2017 is de “Strategie circulaire regio Gooi en
Vechtstreek” opgesteld. Deze is bedoeld om de transitie naar een circulaire economie in Gooi
en Vechtstreek in gang te zetten. In dat kader heeft Laren samen met de regio gemeenten in
2018 het convenant Circulair inkopen ondertekend.
Duurzaam Laren
In september 2017 is door de raad het Klimaatbeleidsplan 2018-2022 vastgesteld. Het doel is
om in 2022 16,20 kiloton CO2 te hebben bespaard (28%).
Vanaf begin 2018 is gezamenlijk met de gemeente Blaricum een projectmanager duurzaamheid
gestart voor 3 dagen in de week (gedurende 4 jaar) om de duurzaamheidsprogramma’s van
beide gemeenten ten uitvoer te brengen.
Het Klimaatbeleidsplan is vertaald in een Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019 dat
door het college is vastgesteld en aan de raad is aangeboden. Op basis van het uitvoeringsplan
zijn diverse projecten in gang gezet: bouwers en makelaars geattendeerd op de wet VET
(aardgasloos bouwen), start pilots verduurzaming gemeentelijk vastgoed, website verbeterd,
prestatieafspraken met woningcorporatie voorbereid, Nacht van de Nacht (Spookbos)
gefaciliteerd, onderzoek naar baatbelasting (objectgebonden financiering) uitgevoerd.
Elektrische laadpalen
In 2017 heeft Laren zich aangesloten bij MRA Elektrisch. Hierdoor wordt het voor
particulieren, zonder eigen terrein, makkelijker gemaakt om een openbare laadpaal aan te
10

vragen. Hiermee gaan voor de aanvrager geen kosten gemoeid. Dit kan doordat er van
diverse overheden subsidiegelden zijn verkregen, de automobielindustrie hieraan meebetaalt
en er een bijdrage is vanuit een provinciaal fonds. Voorwaarde is wel dat deze oplaadpalen
alleen worden geplaatst op verzoek van mensen die een elektrische auto rijden of dit binnenkort
gaan doen.
In 2018 is er weer 1 laadpaal geplaatst. Er zijn 3 aanvragen in behandeling genomen, die in
2019 zullen worden geplaatst.

3.4.

Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van risico’s die ontstaan voor de
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water,
spoor en door buisleidingen. De nadruk ligt hierbij op inventarisatie van groepsrisico’s.

Nr.

Thema

3.4.1

Risicokaart Noord-Holland

Wettelijke
plicht
ja

Activiteit

Product

Beheren informatie Laren Actuele risicokaart voor Laren
op risicokaart NoordHolland

Toelichting behaalde resultaten
Risicokaart Noord Holland (RRGS)
Sinds de inwerkingtreding van het Besluit registratieplicht risicosituaties gevaarlijke stoffen (in
2006) zijn provincies verplicht om risicokaarten te maken en te beheren. Deze kaarten zijn
bedoeld om de bevolking te informeren over de externe risico’s in hun omgeving. De gegevens
voor deze kaarten worden verkregen van gemeenten, provincies en waterschappen. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken is eindverantwoordelijk voor de risicokaart.
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanmelden en beheren van registratieplichtige
bedrijven in de gemeente Laren. Er zijn in Laren geen bedrijven aanwezig die registratieplichtig
zijn. Afgezien van enkele groepsrisico´s (vooral in horecagelegenheden) zijn er geen relevante
(bedrijfsgebonden) risico´s in de gemeente. In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan:
de risicokaart voor de gemeente is actueel.

3.5

Natuur en Milieu Educatie

Tijdens de "Nacht van de Nacht" op 28 oktober 2018 zijn er bij het Spookbos voor de BEL
inwoners diverse activiteiten georganiseerd zoals lezingen over licht en nachtdieren en
(duurzame) activiteiten voor kinderen.
In 2018 is er door de gemeente subsidie aan het NME-centrum Het Spookbos verstrekt.
Nr.

Thema

3.5.1

NME centrum Spookbos

Wettelijke
plicht
nee

Activiteit

Product

Verstrekken subsidie

Subsidie is aan Spookbos
verstrekt.
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3.6

Geluid

Nr.

Thema

3.6.1
3.6.2

Geluidcontrole
Geluidkaarten

Wettelijke
plicht
Ja
Ja

Activiteit

Product

Uitvoeren controle/meting
Opstellen en vaststellen
actieplan geluid

2 controles bij inrichtingen
In 2018 is het actieplan geluid
opgesteld.

Toelichting behaalde resultaten
Geluidcontrole
Er zijn in 2018 bij 2 inrichtingen geluidcontroles/metingen uitgevoerd.
Actieplan geluid
Op grond van de Wet geluidhinder is de gemeente Laren verplicht elke vijf jaar een
geluidsbelastingkaart vast te stellen. De eerste geluidsbelastingkaart is over het jaar 2011
vastgesteld. In juli 2017 is de geluidbelastingkaart over het jaar 2016 door het college
vastgesteld.
In 2018 is op basis van deze geluidbelastingkaart een actieplan voor de aanpak van
geluidknelpunten opgesteld. Doordat er hierbij onregelmatigheden in de berekeningen zijn
gebleken, heeft dit plan vertraging opgelopen waardoor de vaststelling uiterlijk 18 juli 2018 niet
mogelijk is gebleken. Dit gold ook voor de andere regiogemeenten (waarmee in dit kader wordt
samengewerkt) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hiervan op de hoogte
gesteld. Het definitieve Actieplan geluid Laren 2018- 2023 is in januari 2019 door het college
vastgesteld.
3.7

Water

Er is in 2018 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld voor de periode 20182022.
Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling geeft van de gemeentelijke
water(zorg)taken in de betreffende planperiode. De jaarlijkse uitwerking van het beheerplan
vindt plaats via een gedetailleerd Uitvoeringsprogramma GRP met concrete operationele
maatregelen en planactiviteiten.
Nr.

Thema

Activiteit

Product

GRP

Wettelijke
plicht
ja

3.7.1

Opstellen
uitvoeringsprogramma
2018-2019

Het uitvoeringsprogramma 20182019 wordt in 2019 vastgesteld

3.7.2

Wateroverlast

nee

Oplossingen
wateroverlast

Afkoppelen regenwater van het
riool

Toelichting behaalde resultaten
Uitvoeringsprogramma GRP
In het Uitvoeringsprogramma GRP 2018-2019 staan de geplande activiteiten opgenomen,
daarnaast is opgenomen welke activiteiten specifiek in 2018 zijn uitgevoerd.
Wateroverlast

Het klimaat is aan het veranderen. Het regent steeds vaker heel hard. Tegelijkertijd is het soms
ook extremer droog. In 2014 is als gevolg van een extreme regenbui zichtbaar geworden dat de
riolering in Laren meer regenwater niet voldoende kan opvangen. Dit had een overstroming van
vervuild rioolwater op straatniveau tot gevolg. Laren wil zich voorbereiden op de gevolgen van
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klimaatverandering. In het in 2018 vastgestelde GRP is een aanpak opgenomen voor het
tegengaan van wateroverlast. Schoon regenwater moet niet langer verdwijnen via het
rioolsysteem. Dat is nodig voor de afwatering van vervuild water. Het regenwater dat op wegen
en daken valt, wordt afgekoppeld van het riool. Het wordt ter plekke vastgehouden zodat het
kan wegzakken in de grond. Door dit te doen wordt Laren in 2025 Regenklaar!
Samenwerking in regio en stresstest
In het kader van de regionale samenwerking wordt deelgenomen aan het bestuurlijk en
ambtelijk platform IZARIZ (ambtelijke samenwerking rioleringszaken), onderdeel van BOWA
(Bestuurlijk overleg water AGV). In samenwerking met de gemeenten in de regio en het
waterschap is aangesloten bij het project Stresstest (ivm klimaatadaptatie). De resultaten
hiervan zijn digitaal beschikbaar.

3.8.

Luchtkwaliteit

In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) hebben alle
overheden alle grote ruimtelijke ontwikkelingen geïnventariseerd en hebben ze alle uitvoerbare
en kosteneffectieve maatregelen in kaart gebracht om de luchtkwaliteit te verbeteren. Laren valt
onder het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel.
Jaarlijks worden door de gemeente de invoergegevens gecontroleerd. In 2016 is het NSL
opnieuw verlengd (geldig tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet). Enige aanpassingen
zijn gedaan. Zo hoeft Laren sinds 2017 niet meer jaarlijks de inputgegevens voor de
rekenprogramma’s te controleren. De normen worden niet overschreden

4.

Overige milieutaken

Naast de bovengenoemde veelal wettelijke taken zijn de milieumedewerkers betrokken bij een
aantal projecten. In het onderstaande schema wordt hiervan een overzicht gegeven.
Nr.
4.1

Thema

Wettelijke
plicht
Herziening bestemmings- ja
plannen/ruimtelijke
procedures

Activiteit

Product

Aanleveren gegevens
Adviezen RO

Adviezen en beoordelingen
milieuparagrafen en milieuonderzoeken

Toelichting behaalde resultaten
Herziening bestemmingsplannen/ruimtelijke procedures
In het kader van de herzieningen van bestemmingsplannen en projectbesluiten vindt er overleg
plaats met de medewerkers RO over milieugerelateerde zaken die spelen bij
bestemmingsplan(wijzigingen). In 2018 is met name geadviseerd over nieuwbouw Rosa
Spierhuis, ontwikkeling locatie Crailo, bedrijventerrein Goyergracht.
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