
 

 1 

JAARVERSLAG 2005 & ACTIVITEITENPLAN 2006 
 
 
De activiteiten in 2005 
 
Algemeen 

• De (digitale) nieuwsbrief is dit jaar tweemaal verschenen en toegezonden aan onze leden en aan 
betrokkenen bij het project ‘Burgernetwerk Leefmilieu’. 

• De internetsite is grondig veranderd, zowel grafisch als qua opbouw is de site sterk verbeterd (kijk 
zelf op www.leefmilieu.nl).  

• We hebben medewerking verleend aan een afstudeeronderzoek "Verandering in frame, verande-
ring in interactie?" waarbij de (veranderde) visie van de milieubeweging en de overheid ten aan-
zien van milieuproblemen centraal stond. 

• De voorzitter heeft deelgenomen aan een workshop gekoppeld aan de lancering van de website 
‘Milieu en Gezondheid’ van het RIVM. 

• Een bestuurslid heeft deelgenomen aan een netwerkoverleg van de Burgeralliantie. 
• Twee bestuursleden hebben deelgenomen aan de Dag van het Buitengebied; handhaven in het 

buitengebied. 
• We hebben als Leefmilieu een milieuknelpuntenlijst Nijmegen-West/Weurt opgesteld voor be-

leidsambtenaar Gemeente Beuningen. 
• De voorzitter heeft een bijdrage geleverd aan een artikel over het Verdrag van Aarhus in 

VROM.nl april 2005. 
• We hebben bij VROM een verzoek tot uitstel voor de enquête over de omgevingsvergunning in-

gediend, omdat de periode om te reageren precies in de zomervakantie viel. Hierover hebben we 
niets meer gehoord.  

• We hebben deelgenomen aan een forumdiscussie ‘Werk maken van lokaal milieu- en gezond-
heidsbeleid’ georganiseerd door het Platform Milieu en Gezondheid.  

• We hebben ingesproken op de ‘beleidsregels Verruimde Reikwijdte Wm’ van de provincie Gelder-
land. 

• De voorzitter heeft over milieuonderwerpen gepraat bij TV Gelderland. 
• We hebben een SMOM-subsidie voor een project ‘toegang tot lokale luchtkwaliteit getoetst’ aan-

gevraagd, in samenwerking met de Wetenschapswinkel Biologie Utrecht en de Gelderse Milieu-
federatie. De subsidie is in januari 2006 toegekend. 

 
 
Burgernetwerk 
In april 2005 is het burgernetwerk opgestart; de eerste maanden hebben met name in het teken ge-
staan van communicatie (flyer maken, bewonersgroepen aanschrijven, database aanleggen). Ver-
volgens kwamen de vragen binnen en hebben de projectmedewerkers de aanpak van de vraagstuk-
ken al doende steeds geoptimaliseerd. Waren de eerste vragen met name afkomstig uit Nijmegen, 
na enkele maanden begon het burgernetwerk zich als een olievlek te verspreiden en wisten ook 
groepen uit Rotterdam, Amsterdam en Maastricht ons te vinden. In augustus is een voortgangsrap-
portage gestuurd naar SenterNovem, waarin we enkele maanden verlenging van het project hebben 
gevraagd, dit is goedgekeurd. We kunnen stellen dat het eerste deel van het project succesvol is 
verlopen. 
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Bedrijven, milieu en gezondheid 
• We namen deel aan:  

○ Ganzenheuveloverleg (informeel overleg Gemeente Nijmegen, Gemeente Beuningen en 
Provincie Gelderland),  

○ Milieuplatform Nijmegen West/Weurt  
○ Kronenburgerforum (forum voor advisering overheid bestaande uit bedrijfsleven, milieu- 

en bewonersgroepen, georganiseerd door Gemeente Nijmegen/Beuningen en Provincie 
Gelderland). 

○ Communicatietraject over de aanvraag nieuwe milieuvergunning van Electrabel 
○ Milieuplatform Milieu en Gezondheid (landelijk) 
 

• We hebben inspraak geleverd op bestemmingsplanwijziging ten behoeve van BCTN (Betoncen-
trale Nijmegen). 

• We hebben zienswijzen ingediend over vergunningen van De Ruiter, Philips, Electrabel, puin-
breker bij de DAR. 

• We hebben sterk verzet geleverd, zowel juridisch als publicitair, tegen de bijstook van palmolie en 
andere biomassa in de elektriciteitscentrale van Electrabel.  

• Een informatiebijeenkomst van de ARN bijgewoond over een nieuw te bouwen installatie voor het 
drogen van afval om minder te hoeven storten. 

• We hebben enkele brieven van Johan Vollenbroek aan de staatssecretaris met betrekking tot 
milieuregelgeving (onder andere over elektriciteitscentrales) mede ondertekend. 

• Een bestuurslid nam deel aan het overleg over de inrichting van een milieuzone in het centrum, 
van Nijmegen. Doel van dit overleg is te komen tot een vermindering van de luchtvervuiling door 
verkeer in het centrum.  

• We hebben zienswijzen ingebracht over het Regionaal Plan 2005-2020 van Knooppunt Arnhem-
Nijmegen. 

• Leefmilieu heeft een zeer uitgebreide reactie gegeven op het stadsbrugtracé & tracébesluit Ener-
gieweg te Nijmegen; deze inspraak is nog mondeling toegelicht in de commissievergadering. 

• Voor de stankoverlast van de Nijmeegse IJzergieterij kwam in 2005 een oplossing eindelijk dich-
terbij doordat de overheden bijna een miljoen euro subsidie ter beschikking stelden om extra 
maatregelen te financieren. Intussen is het wachten op de goedkeuring van Brussel voordat de 
subsidie echt verleend kan worden. Dit onderwerp wordt dus vervolgd in 2006.   

 
Plannen voor 2006 
• Blijven uitbrengen van de nieuwsbrief, we streven naar twee per jaar. 
• Het project Burgernetwerk eindigt in augustus 2006. Er zal een eindevaluatie plaatsvinden in juni 

en een eindrapportage geschreven worden. 
• Uitvoering van het Project lokale luchtkwaliteit in samenwerking met de Wetenschapswinkel Bio-

logie Utrecht en de Gelderse Milieufederatie. 
• Organiseren van een workshop over de ondersteuning van bewonersgroepen in het kader van 

onze deelname aan het Platform Milieu en Gezondheid.  
• Een belangrijke activiteit blijft het toetsen van milieuvergunningen en het milieubeleid van bedrij-

ven en overheden met nadrukkelijke aandacht voor de bedrijven waarover we reeds procedures 
hebben lopen of in overleg mee zijn. 

• In 2006 zullen we ons sterk maken om de milieu-effecten van de Stadsbrug tegen te gaan. 
• Verder optimaliseren van de internetsite.  
• Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties. 
 


