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MILIEUBELEIDSPLAN 

BEVERWIJK 

Digitale bijeenkomst 20 januari 2021 
 
Energiebesparing, luchtkwaliteit, geluid, licht, gezondheid en biodiversiteit. 

Allemaal onderwerpen die bijdragen aan een veilige, duurzame en prettige 
leefomgeving. En onderwerpen waarop een gemeente eigen beleid kan maken. Dit beleid 
is te vinden in het Milieubeleidsplan. Het Milieubeleidsplan geeft inzicht in wat er in 
gemeente Beverwijk op milieugebied speelt en geeft het standpunt van de gemeente 
weer over voornoemde kwesties. Ook legt het de basis voor het stellen van prioriteiten 
en het verdelen van middelen binnen het milieubeleid voor de komende jaren. 

 
Op 20 januari kwamen raadsleden en georganiseerde inwoners op initiatief van Omgevingsdienst 
IJmond en gemeente Beverwijk bijeen om over de diverse onderwerpen in het milieubeleidsplan te 
praten. Zij konden via stellingen en later in gesprek hun ideeën geven over de thema’s Klimaat en 
duurzaamheid, Circulaire economie, Gezondheid en leefbaarheid en Wet- en regelgeving. 
 

Opening 

De digitale bijeenkomst werd geopend door wethouder Milieu van gemeente Beverwijk en 

voorzitter van Omgevingsdienst IJmond Haydar Erol. “We geven in het Milieubeleidsplan onze 
ambities voor de komende vier jaar en een plan hoe we daar willen komen. Bestaand beleid en 
nieuwe ontwikkelingen worden hierin meegenomen.” Hierbij kan gedacht worden aan het 
gezondheidsbeleid en mobiliteitsbeleid. Ook passen hier de nieuwe Omgevingswet en de afspraken 
in het Klimaatakkoord in.  
 
Het doel was de avond was het vaststellen van de kaders en prioriteiten die de raad wil meegeven 

bij het schrijven het Milieubeleidsplan, en het uitzoeken bij inwoners waar zij graag aandacht van 
de gemeente zien. Het doel van het Milieubeleidsplan is om samen aan een duurzaam Beverwijk te 
bouwen, waar het schoon, gezond en veilig is. Waar mensen oog en oor hebben voor elkaar en 
waar de inwoners centraal staan. 
 

Milieubeleidsplan  

Het schrijven van een milieubeleidsplan wordt elke vier jaar gedaan om nieuwe ontwikkelingen 
mee te kunnen nemen in beleid. Omgevingsdienst IJmond is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het milieubeleid van gemeente Beverwijk en daarom stelt Omgevingsdienst IJmond samen met 
de gemeente het Milieubeleidsplan op. Het voorgaande Milieubeleidsplan is bijgesteld naar de 
actualiteit: het Klimaatakkoord, de energietransitie, de Omgevingswet. Deze thema’s komen dan 
ook terug in het vernieuwde Milieubeleidsplan. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de 
connectie tussen milieu en gezondheid.   
 

De ambities om het Milieubeleidsplan sluiten aan op de gemeentelijke ambities, zoals het 
toekomstbeeld Beverwijk 2040 en het collegeprogramma. Daarin is te lezen over een toekomstig 
Beverwijk waar duurzaamheid in alle geledingen van de samenleving en het bedrijfsleven 
doorgedrongen is. Een stad die profiteert van de ontwikkelingen binnen de energietransitie. 
Schoon, heel, veilig, oog en oor voor elkaar en goede voorzieningen voor iedereen. Een gemeente 
waar inwoners centraal staan.  
 

Proces  

Het Milieubeleidsplan wordt opgesteld door Omgevingsdienst IJmond en gemeente Beverwijk. Input 
uit de omgeving en op diverse thema’s wordt verzameld bij medewerkers en uit bestaand beleid of 
beleid dat momenteel ontwikkeld wordt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van sociale media 

van de gemeente om meningen van inwoners op bepaalde stellingen te krijgen. Ook kunnen 
inwoners een vragenlijst invullen met daarin vragen over thema’s geluid, energiebesparing en licht. 
 
  



 

 

 

 

Opbrengst van de avond 
Gedurende de avond werd er plenair middels stellingen een mening gevraagd over de 
thema’s uit het Milieubeleidsplan. 
 

Klimaat en duurzaamheid 
In dit thema beschrijven we de ambities van de gemeente Beverwijk op het gebied van klimaat en 
duurzaamheid. Klimaat en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verweven. In het Klimaatakkoord is 

overeengekomen dat in 2030 50% en in 2050 95% reductie van CO2 moet zijn ten opzichte van de 
uitstoot in 1990.  
 
Tijdens de digitale participatiesessie op 20 januari zijn over dit thema drie stellingen voorgelegd 
aan de aanwezigen. 
 

 

 
Daar kon later over doorgepraat worden in de groepen. Hieronder een greep uit de opmerkingen: 

 Er zijn hoge verwachting als het gaat om nieuwe technologieën die de energietransitie 
kunnen aanjagen. 

 Het is beter om inwoners te verleiden en goede technieken aan te bieden dan snel 
veranderingen door te voeren. 

 Als je nu start, bent je in 2040 op de helft. 

 Rol van de gemeente is goed op de hoogte blijven van nieuwe technieken. 
 Rol van Milieubeleidsplan is de raad genoeg informatie bieden om keuzes te maken. 
 Warmtenet liever op duurzame warmte dan van industrie 
 Prioritering verduurzaming: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving. 
 Grote uitdagingen in verduurzamen naoorlogse bouw  

 Meer communicatie over nut en noodzaak verduurzaming en vergroening. 

 

Wet- en regelgeving 
Verwacht wordt dat in 2022 de Omgevingswet in werking treedt. Hierin is veel ruimte voor 
gemeenten om maatregelen te nemen in de fysieke leefomgeving. Ook krijgt gezondheid een 
prominentere rol. Omgevingsdienst IJmond verzorgt de vergunningverlening en handhaving voor 
bedrijven in de regio. Daarin kunnen prioriteiten aangebracht worden, bijvoorbeeld in de soort 
controles die voorrang krijgen. 
 



 

 

 

 
 
 
 
Tijdens de digitale participatiesessie op 20 januari, zijn over dit thema drie stellingen 
voorgelegd aan de aanwezigen. 

 
 

 

Daar kon later over doorgepraat worden in de groepen. Hieronder een greep uit de opmerkingen: 

 Het gevoel leeft dat grote industrie niet altijd veilig is 
 De vraag is welke rol gemeente en Omgevingsdienst IJmond daarin hebben 
 Meer communicatie over taken rondom veiligheid, wat doet overheid? 

 

Gezondheid en leefbaarheid 
Beverwijk integreert het thema gezondheid in andere (relevante) beleidsthema’s en bevordert de 
gezondheid door de inrichting van de fysieke leefomgeving. Er wordt gewerkt aan een nieuwe nota 
regionale nota gezondheid, met een sterke link met dit Milieubeleidsplan. Voor luchtkwaliteit en 
gezondheid stellen de IJmondgemeenten momenteel een programma op. Ook hiermee wordt in dit 
Milieubeleidsplan een duidelijke link gelegd.  
 
Tijdens de digitale participatiesessie op 20 januari zijn over dit thema drie stellingen voorgelegd 

aan de aanwezigen.  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daar kon later over doorgepraat worden in de groepen. Hieronder een greep uit de opmerkingen: 

 Kijk waar het grootste verbruik zit en ga dat belasten. 
 Wens om vanuit Provincie en het Rijk regelgeving op te leggen aan grote industrie. 
 Autoverkeer binnen bebouwde kom, en snelheid, zijn problematisch en kunnen 

problematischer worden bij bijvoorbeeld dagjesmensen in Wijk aan Zee. Ook meer uitstoot 

van fijnstof, gevaarlijk voor fietsers. 
 Faciliteer fietsen en stimuleer elektrisch rijden. 
 Adviseer rondom gebruik houtkachels. 

 

Circulaire economie 
Het eerste doel uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 is ambitieus maar niet 
onhaalbaar: in 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, 
metalen en fossiel) en in 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn.  Circulaire 
economie draagt positief bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Er liggen ook 

kansen op economisch gebied. Bedrijven worden minder afhankelijk van schaarse grondstoffen en 
er ontstaat lokale werkgelegenheid door dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling van 
producten en grondstoffen. 
 
Tijdens de digitale participatiesessie op 20 januari zijn over dit thema drie stellingen voorgelegd 
aan de aanwezigen.  

 

  



 

 

 

 
Daar kon later over doorgepraat worden in de groepen. Hieronder een greep uit de 
opmerkingen: 

 Circulaire economische activiteiten moeten passend zijn in combinatie met 
een gezonde leefomgeving in de omgeving. 

 Circulair moet met wetgeving afgedwongen worden. 

 

Vervolg 
De avond werd met een terugkoppeling van bovenstaande bevindingen afgesloten. Algemene 
opmerkingen waren nog de wens voor goede terugkoppeling en duidelijke planning in de rest van 
het proces. De meest gehoorde kreet was: meer aandacht voor gezondheid. Ook de wens om meer 
te horen over de activiteiten van en door gemeente Beverwijk rond milieu, duurzaamheid en 
gezondheid werd uitgesproken. 

 
De input van de bijeenkomst, de stellingen op sociale media, de enquête, bestaand beleid en beleid 

dat momenteel op diverse onderwerpen geschreven wordt, wordt gebruikt in het Milieubeleidsplan 
Beverwijk 2021-2024. 


