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Vergunningverlening en Handhaving

Een beter milieugedrag en

•

milieukwaliteit

Per 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Dit houdt in dat
er veel minder vergunningplichtige bedrijven en meer meldingsplichtige bedrijven
binnen de gemeente zijn.
In de eerste helft van 2008 heeft een inhaalslag op handhaving plaatsgevonden.
Door externe bureaus zijn in totaal 400 bedrijven gecontroleerd.
De tweede helft van 2008 zijn de milieutaken door de milieudienst overgenomen.
Door opstartproblemen, met name het tijdig vervult krijgen van vacatures, zijn
niet alle begrootte uren voor vergunningverlenings en handhaving gerealiseerd.
Het is nog niet bekend of dit gevolgen heeft voor het adequaat niveau.
•

Externe Veiligheid

In 2008 is, als uitwerking van de regionale visie externe veiligheid, gestart met de
werkzaamheden voor de beleidsvisie externe veiligheid voor de gemeente Alphen
aan den Rijn. In dit kader is een nulinventarisatie uitgevoerd en zijn meerdere
workshops georganiseerd. Medio 2009 wordt de beleidsvisie aan de raad
aangeboden.
•

Geluidzonering

De geluidgezoneerde bedrijventerreinen zitten ‘op slot’. In 2008 is gewerkt aan
diverse plannen om het slot van de geluidszone af te halen. Door nieuwe
jurisprudentie is het plan van aanpak aangepast. Er wordt nu gewerkt aan
dezonering van de industrieterreinen. Dit project loopt door in 2009.
•

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

In 2008 is bij de ruimtelijke ontwikkelingen aan de Lage Zijde en het nieuwe
zwembad De Thermen geadviseerd over (kansen en bedreigingen) over
duurzaamheid. Dit heeft geleid tot de aanzet van een duurzame ontwikkeling van
de Lage Zijde en het zwembad.
•

Uitvoering Klimaatprogramma

In 2008 is de eindrapportage van het BANS opgesteld en aan SenterNovem
toegestuurd. De gemeentelijke klimaatdoelen over de jaren 2005-2008 zijn
gehaald. Tevens is in 2008 het nieuwe klimaatprogramma 2008-2012 opgesteld.
In het najaar zijn de diverse uitvoeringprojecten gestart. Daarnaast heeft de raad
in december een motie voor een ‘plus’ op het klimaatprogramma aangenomen.
Deze plus wordt in 2009 verder uitgewerkt.

•

Bodem

In 2008 zijn de voorbereidingswerkzaamheden voor de aanbesteding 2e fase
sanering voor het NAF-terrein uitgevoerd. In het voorjaar van 2009 zal tot
daadwerkelijke gunning worden overgegaan.
De Wvo-vergunning voor de Coupépolder is door de RvSt vernietigd. De
gemeente heeft in 2008 nauw overlegd met het Hoogheemraadschap over de
opstelling van een nieuwe Wvo-vergunning.

