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Inleiding
Op grond van de Wet Milieubeheer maakt de gemeente elk jaar een milieuprogramma waarin de
activiteiten worden gemeld die de gemeente dat jaar gaat uitvoeren.
In de Ruimtelijke Milieuvisie zijn de ambities vastgelegd die Zaanstad heeft op het gebied van milieu.
Belangrijkste ambities zijn:
• Het aantal milieubelaste woningen neemt af van 60.000 in 2007 tot 30.000 in 2020.
• In 2020 is Zaanstad klimaatneutraal.
• In 2020 wordt afval als grondstof benut voor nieuwe producten.
• De kwaliteit van het buitengebied wordt in stand gehouden en versterkt.
• In 2020 voldoen zoveel mogelijk gebieden in Zaanstad aan de gewenste milieukwaliteit.
De acties die Zaanstad het komende jaar gaat ondernemen op het gebied van milieu dragen bij aan
de ambities uit de Ruimtelijke Milieuvisie. De in het milieuprogramma opgenomen acties zijn dan ook
gekoppeld aan de hoofddoelstellingen uit de Ruimtelijke Milieuvisie. Het betreft activiteiten van de
afdelingen Milieu, Technische Vergunningen, Beleidsuitvoering en het Klimaatprogramma.
Belangrijke acties voor 2012 zijn ondermeer het aanpakken van asbest in de bodem, het uitvoeren
van geluidsaneringen (gevelisolatie) in Westzaan en Zaandam, het plaatsen van de laatste
ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier en restafval, het invoeren van een loket/programma
energiebesparing voor burgers en ondernemers en het voorbereiden van het plaatsen van
windturbines en zonnepanelen. Verder zal in 2012 nieuw beleid worden ontwikkeld ten aanzien van
afval en worden nieuwe geluidskaarten omgevingslawaai opgesteld.
Na vaststelling door de raad wordt het milieuprogramma 2012 ter kennisname toegestuurd aan de
Inspectie VROM en Gedeputeerde Staten. Daarnaast wordt de vaststelling bekend gemaakt in het
Zaanstad Journaal. Hierbij wordt aangegeven op welke wijze kennis kan worden genomen van de
inhoud van het programma.
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Milieuprogramma 2012
Terugbrengen aantal milieubelaste woningen van 60.000 tot 30.000 in 2020.

In 2020 voldoen zoveel mogelijk gebieden in Zaanstad aan de gewenste milieukwaliteit.

In Zaanstad heeft circa 95% van de woningen te maken met één of meer vormen van
milieubelasting. Door het voeren van een gebiedsgericht milieubeleid en het treffen van
maatregelen gericht op specifieke vormen van milieubelasting, moet het aantal milieubelaste
woningen in 10 jaar tijd met de helft worden teruggebracht.
Hieronder wordt per type milieubelasting aangegeven welke acties in 2012 worden uitgevoerd
om de milieubelasting te verminderen.

Bodem

Activiteiten 2012
Onderzoek en zo nodig aanpakken spoedlocaties verspreiding en ecologie. Zo nodig/mogelijk in
combinatie met locaties ZaanIJ oever.
Onderzoek en zo nodig aanpakken asbest in de bodem. Zo nodig/mogelijk in combinatie met
stedelijke ontwikkellocaties.
Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken naar potentiële humane spoedlocaties in 2011
(= locaties waar mogelijk sprake is van gezondheidsrisico’s t.g.v. bodemverontreiniging) op
openbare terreinen en bij particulieren: inzetten beheersmaatregelen of in gang zetten
saneringstraject van deze locaties.
Voortzetten bodemsaneringen Land van Middelhoven en Kan Palen. Uitvoeren en evalueren proefgrondwatersanering Scado (start eind 2011).
Voorbereiden grondwatersanering Busch en Dam. Voorbereiden grondwatersaneringen en
onderzoek naar funderingen voormalig gasfabrieksterrein Krommenie en voormalig
gasfabrieksterrein Wormerveer.
Begeleiden en beoordelen bodemsituatie Hembrugterrein.
Stimuleren bedrijven tot uitvoering van onderzoek naar potentiële spoedlocaties op eigen terrein,
o.a. via de bedrijvenregeling en flankerend beleid BSB (Bodem Sanering Bedrijventerreinen).
Voortzetten onderzoeken en zo nodig saneren van de terreinen Inverdan (Overtuinen en Eilanden).
Regulier werk: behandelen bodemgeschiktheidsverklaringen bij bouwaanvragen (WABO),
opstellen beschikkingen, beoordelen BUS meldingen saneringen.
Het opstellen van een strategisch bodem communicatieplan.
Verbeteren bodeminformatiesysteem (uitvoeren nota bodeminformatiebeheer van eind 2011).
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Geluid

Activiteiten 2012
Uitvoeren van de volgende acties uit het Geluidsaneringsprogramma 2010-2014:
• voortzetting gevelisolatie woningen Westzaan
• gevelisolatie woningen Sav. Lohmanstraat, Zaandam
• uitvoeren zogenaamde “papieren sanering”(controle van woningen die in
de periode 1982-1990 zijn gesaneerd). Het gaat om woningen in de
volgende straten:
o Kepplerstraat, Zaandam (116)
o Meidoornstraat, Zaandam (1)
o Morgenstarstraat, Zaandijk (24)
o Jonge Kuiperstraat, Koog aan de Zaan (4)
Aanschrijven zogenaamde “oude weigeraars” (hebben sanering geweigerd toen de
oude Wet Geluidhinder van kracht was. Op grond van de nieuwe Wet
Geluidhinder krijgen zij opnieuw de mogelijkheid om zich aan te melden voor
geluidsanering). Het gaat om circa 60 adressen.
Waar mogelijk stiller wegdek toepassen, b.v. klinkers vervangen door asfalt.
Start geluidsanering (gevelisolatie) railverkeer Wandelweg en Indische Buurt
Wormerveer.
Akoestisch onderzoek door ProRail bij woningen langs het spoor (o.a. Fluitekruidweg,
Burgemeester de Boerstraat, Esdoornlaan e.o. Wormerveer en Blauwe
Arendspad e.o. Zaandam). Op grond van dit onderzoek stelt ProRail prioritering
vast voor eventuele sanering.
Opstellen geluidskaarten omgevingslawaai.
Overleg voeren in/met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol, Bestuurlijke Regie
Schiphol, Alderstafel en Progis over luchthaven Schiphol. Met als doel de
belangen van Zaanstad goed mee te laten wegen in de ontwikkelingen van
Schiphol en de overlast voor de gemeente te beperken.
Bijdrage leveren aan de vaststelling van de nieuwe geluidszone Westpoort. Afhankelijk
van alle lopende onderzoeken zal in 2012 door de provincie een besluit
genomen worden over de toekomstige ligging van de geluidszone Westpoort.

LuchtActiviteiten 2012
kwaliteit
Regeling stimulering elektrische scooters bij koeriersdiensten (onder voorbehoud
financiële ruimte).
Vervolg op uitvoeren emissiescans met plan van aanpak voor terugdringen emissies bij
5 Zaanse bedrijven.
Stimuleren rijden op aardgas/groen gas in de transportsector.
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Geur

Activiteiten 2012
Vier milieuvergunningen afgeven waarin een acceptabel geurhinderniveau is
vastgelegd.

Externe
Activiteiten 2012
veiligheid
Aanpassen Groepsrisicobeleid + richtsnoeren.
Evaluatie route vervoer gevaarlijke stoffen.
Actualisatie inventarisatie en in kaart brengen risicobronnen.
Borging brandweeradvies
Beleid LPG-stations opstellen.
Gemeentelijke beleidsvisie Externe Veiligheid opstellen.
Verplichte 5-jaarlijkse verkeerstellingen ten behoeve van route vervoer gevaarlijke
stoffen.

Milieuadviezen

Activiteiten 2012
Geven van milieuadviezen t.a.v. de volgende bestemmingsplannen:
o Krommenie
o Landelijk gebied Westzaan
o Landelijk gebied Assendelft
o Oude Haven
o Bedrijventerrein Zuid
o Bedrijventerrein Zaanstad-Noord
o Oud Koog / Rooswijk
o Bannehof
o Poelenburg
o Kleurenbuurt
o Kreekrijk/Overhoeken/Omzoom
o Zaanse Schans
Adviseren over circa 320 omgevingsvergunningen WABO.
Adviseren over circa 40 gemeentebrede projecten.
In het kader van het Zaans Proeflokaal wordt er samen met de vier bedrijven in dit
gebied onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de milieubelasting (met
name geur) terug te dringen. Dit moet resulteren in een plan van aanpak per
bedrijf waarin als eerste stap gezamenlijk onderzoek nodig is voor het
realiseren van de bovenwettelijke waarde.
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Milieuvergunningen

Activiteiten 2012
Actualiseren van milieubeheervergunningen.
Actualiseren van milieuvergunningen geurhinderlijke bedrijven.
Uitloop E-PRTR verbeterplan1.
IPPC actualisatie2.

1
E-PRTR staat voor European Pollutant Release Transfer Register. De verordening verplicht bepaalde bedrijven
jaarlijks bij overschrijding van drempelwaarden hun emissies te rapporteren aan het bevoegde gezag.
2
De Europese Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn is gericht op preventie en bestrijding
van milieuverontreiniging. De richtlijn verplicht intensieve veehouderijen en grote milieuvervuilende industriële
bedrijven de best beschikbare technieken (BBT) te gebruiken om hun verontreinigingen te beperken en zo min
mogelijk energie en grondstoffen te gebruiken en afval te produceren.
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In 2020 is Zaanstad klimaatneutraal.

De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 klimaatneutraal te zijn. In het
Integraal Klimaatprogramma 2010-2020 geeft de gemeente aan welke acties worden ondernomen
om deze doelstelling te bereiken.
Klimaatbeleid

Activiteiten 2012
Implementeren van het gemeentelijk inkoopbeleid. Daarmee zorgen we ervoor dat we
bij gemeentelijke aankopen ook rekening houden met het energieverbruik van
nieuwe producten.
Organiseren van een energiebesparingswedstrijd tussen bedrijventerreinen en
routekaart per bedrijventerrein.
Invoeren van een loket/programma energiebesparing voor burgers en/ of
ondernemers. Dit loket wordt in samenwerking met bouwondernemers
opgezet.
Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties over energiebesparing in
bestaande- en nieuwbouw.
Stimuleren dat overheidsgebouwen worden voorzien van energielabels.
Verder uitwerken van duurzaam bouwen in projecten als Poelenburg, Kleurenbuurt,
Hembrugterrein, Fortuynschool en Kreekrijk.
Besluitvorming over het gemeentelijk Warmte/Koudeplan (en mogelijke implementatie
hiervan).
Voorbereiden en voor zover mogelijk realiseren van 100 kWp Zon-PV.
Juridisch, planologisch en financieel voorbereiden van het plaatsen van windmolens
(HoogTij, Nauerna, Kreekrijk).
In samenwerking met het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) opbouwen,
ondersteunen en zichtbaar maken van een brede beweging van bedrijven die
samen werken aan duurzame innovatie.
Voortgang pilot met smartgrid: een slim energienetwerk dat vraag en aanbod van
diverse typen van energie optimaal op elkaar afstemt. En samenwerking met 8
EU-partijen in E-Harbours.
E-Harbours organiseert de tweede internationale bijeenkomst rond de thema’s
elektrisch vervoer en smartgrid in Hamburg. Dit wordt getrokken door de
gemeente Zaanstad.
Uitvoeren van het plan van aanpak elektrisch vervoer voor bedrijven (subsidie
elektrisch vervoer met bedrijven en realisatie van oplaadpalen).
Organiseren van een energie/elektrisch vervoer markt voor particulieren en bedrijven.
Meehelpen opzetten elektrisch vervoermanagement binnen de gemeentelijke
organisatie.
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In 2020 worden huishoudelijke afvalstoffen nog doelmatiger verwijderd en gescheiden
verwerkt.
Bij het doelmatig verwijderen van afval wordt enerzijds gedacht aan intensieve scheiding en
reductie van afval tegen de laagst mogelijke kostprijs, en anderzijds aan het sparen van het milieu.
In het Gemeentelijk Afvalstoffenplan 2009-2012 zijn voor 2012 de volgende maatregelen
opgenomen.

Afval

Activiteiten 2012
Uitvoeren van acties uit het Uitvoeringsprogramma behorende bij het gemeentelijke
Afvalstoffenplan 2009-2012, namelijk:
• gestructureerde invoering van de kwaliteitscontrolemetingen op de uitvoering van
de inzameltaken door HVC;
• afronden van het gemeentebreed vervangen van bovengrondse cocons door
ondergrondse afvalcontainers voor restafval bij hoogbouwwoningen en in het
centrum van Zaandam;
• het afronden van het gemeentebreed vervangen van bovengrondse
afvalcontainers voor glas en papier door ondergrondse containers;
• intensivering van de inzameling van oud papier en karton door:
o het invoeren van een derde minicontainer bij laagbouw
o het plaatsen van een extra container voor oud papier en karton bij
hoogbouw waar inpandig afval wordt opgeslagen;
o nieuwe afspraken te maken met scholen en/of verenigingen
• in samenwerking met de HVC voorbereidingen treffen voor het opstellen van het
nieuwe afvalbeleid, waarbij het uitgangspunt is “afval is grondstof”
• opstellen en uitvoeren communicatieplan afval voor 2012
• invoering zijbelading van huishoudelijke minicontainers (kliko’s)
• ontwikkelen van (nieuw) beleid m.b.t. loopafstanden naar de verzamelplaatsen. Dit
beleid is van het Rijk overgegaan naar gemeenten
• uitvoeren wijkgerichte sorteeranalyses
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De kwaliteit van het buitengebied wordt in stand gehouden en versterkt
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwde omgeving is van invloed op het
woon- en vestigingsklimaat in Zaanstad. Door de keuze voor binnenstedelijke verdichting
gecombineerd met hoogwaardige woonkwaliteit en openbare ruimte, kan het landschap
onaangetast blijven.
Daarbij is de toename van het gebruik van recreatie- en groengebieden een belangrijke
doelstelling. De combinatie van oude lintdorpen, de diversiteit aan waterrijke landschappen en de
waardevolle natuur maken ons onderscheidend binnen de metropoolregio. Door dit groengebied
te behouden en goed bereikbaar en toegankelijk te maken voor bewoners en bezoekers verbetert
enerzijds de leefbaarheid van de stad en ontstaat anderzijds meer draagvlak voor de natuur omdat
mensen bekend raken met de waarde daarvan.
BuitenActiviteiten 2012
gebied
en water
Uitvoering geven aan Uitwerkingsplan Inrichting en Beheer Kalverpolder.
Bijdrage leveren aan verbrakking Westzaan.
Bijdrage leveren aan beleidsontwikkelingen in het nationaal landschap Laag Holland,
waaronder aansturen nul-meting kernkwaliteiten Laag Holland en de
scenariostudie Laag Holland, en de resultaten afstemmen met gemeentelijk
beleid.
(Altenatieve) planontwikkeling van De Omzoom.
Particulier ondernemerschap recreatie polder Assendelft.
Afronding aanleg kanoroute en wandelroute Krommeniër Woudpolder.
Afronding bodemsanering en aanleg voetpad Guisveld.
Planvoorbereiding van wandelpad Wijdevliet, Buitenhuizen-Poel, fietspad Kagerweg
(alle in afwachting van grondverwerving).
Definitief in gebruik nemen van Waterbank Zaans Blauw.
Afstemmen waterinbreng in Zaan-IJ (Zorg voor de Zaan, verbetering waterbeleving
Zaan).
Start met uitvoering deelprojecten ecologische verbindingen Zaans Blauw.
Bijdrage leveren aan het onderzoeksprogramma Europese Kaderrichtlijn Water.
Bijdrage leveren aan de actualisatie van bestemmingsplannen landelijk gebied en het
leveren van juridisch planologische adviezen over ruimtelijke ontwikkelingen in
het buitengebied.
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Activiteiten niet direct gekoppeld aan hoofddoelstellingen Ruimtelijke Milieuvisie

Niet alle activiteiten die worden uitgevoerd op het gebied van milieu dragen rechtstreeks bij
aan het realiseren van de doelstellingen uit de Ruimtelijke Milieuvisie. Daarnaast zijn er acties
die een bijdrage leveren aan meerdere doelstellingen. Deze activiteiten worden hieronder
vermeld.
Dierenwelzijn

Activiteiten 2012
Uitvoeren jaarlijks ganzenbeheer.
Opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in relatie tot de realisatie
van het nieuwe dierenasiel van de Zaanse Stichting Dierenzorg.
Opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het
Vogelopvangcentrum Zaanstreek in Krommenie.
Met collega-gemeenten een oplossing zoeken voor de continuering van de
vogelopvang in de regio.
Voorlichting tegengaan vissenleed/hengelen.

MilieuActiviteiten 2012
platform
Secretariaat milieuplatform (5 vergaderingen per jaar).

CommuActiviteiten 2012
nicatie
Opstellen jaarplanner milieucommunicatie.
6 x per jaar elektronische nieuwsbrief.
Gebruik van sociale media als Twitter, Flickr en Youtube.
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