MOTIE 43 van 2015
MILIEUBELEIDSPLAN 2015-2020
Aan de voorzitter van de Raad.
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 1, Reglement van Orde een
motie met als onderwerp Milieubeleidsplan 2015-2020, indienen met betrekking tot het
raadsvoorstel nummer Rs15.00525, behorende bij agendapunt 9 van de raadsvergadering van 26
november 2015.
Het motie luidt als volgt:
De raad van Velsen constateert dat:
• in het voorliggende Milieubeleidsplan
5-2020 de beleidsdoelstellingen voor het verbeteren van
de luchtkwaliteit onvoldoende concreet zijn en dat toetsingskaders ontbreken.
En verzoekt het college:
om in de op te stellen Visie Luchtkwaliteit concrete doelstellingen op te nemen ter
verbetering van de luchtkwaliteit (bijvoorbeeld in percentages) en daarmee de leefbaarheid
in onze regio;
en daarbij de impact van toekomstige economische ontwikkelingen zoals nieuwe zeesluis,
toename scheepsverkeer, toename lichteren en Averijhaven in de op te stellen visie mee te
nemen.
Toelichting: We wonen in een zwaarbelaste omgeving waar wonen, werken en recreëren samen
gaan, maar we weten ook dat bepaalde aandoeningen hier in de regio vaker voorkomen dan elders
in Nederland. In de sessie van 2 oktober van 2014 hebben alle fracties input kunnen gegeven voor
het op te stellen milieubeleidsplan. Vrijwel alle fracties hebben toen het verbeteren van de
luchtkwaliteit en het verbeteren van de gezondheid op nummer 1 gezet. Het is daarom belangrijk om
de luchtkwaliteit en daarmee de leefbaarheid en de gezondheid in Velsen en de regio te verbeteren
door concrete doelstellingen en toetsingskaders op te nemen in de te op te stellen Visie
Luchtkwaliteit. Concrete doelstellingen zijn belangrijk om de controlerende en kader stellende rol
van de raad vorm te geven maar ook om onze inwoners duidelijk te maken waar ze op kunnen
rekenen. En waar we als raad de uitvoerende macht op gaan controleren.
Datum: 23 november 2015.
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