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De activiteiten in 2006 
 
Algemeen 
Organisatie 

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

• De internetsite (www.leefmilieu.nl) is verder verbeterd, er is 
veel energie gestoken in het actualiseren en actueel houden 
van de informatie. De site wordt veelvuldig (ongeveer 1800 
keer per maand) bezocht. 

• Leefmilieu is regelmatig genoemd in of geïnterviewd voor 
publicaties in De Gelderlander, Milieudefensie en publicaties 
van VROM. 

• Bij de vrijwilligerscentrale, natuurwerk en de Nijmeegse 
Meerwaarde zijn vacatures geplaatst om vrijwilligers voor 
Leefmilieu te werven of mensen met specifieke kennis die bepaalde (eenmalige) klussen willen 
klaren. Onder andere zoeken we een accountant. 

• Het bestuur van Leefmilieu heeft naar aanleiding van aangepaste wetgeving over belanghebben-
den haar statuten grondig bestudeerd en voorgelegd aan een advocaat; eind 2006 was er nog 
geen advies van de advocaat ontvangen.  

• Leefmilieu is lid geworden van de burgeralliantie. 
 

Divers 
• Leefmilieu heeft een succesvol debat over Electrosmog in LUX medegeorganiseerd. 
• Bestuursleden en werkgroepleden hebben diverse studiedagen (onder andere over PM 2.5 en 

over REACH) van onder andere de Vereniging voor Milieukundigen bijgewoond. 
• De voorzitter heeft bij de adviesraden van staatsecretaris Van Geel meegepraat over ‘duurzame 

ontwikkelingsstrategie’ op 25 april 2006. 
• Leefmilieu heeft met milieucentraal en andere groepen samengewerkt (deelname aan redactie en 

adviesraad) aan het webportal gezondheid en milieu www.milieuengezondheid.nl. Op 3 oktober 
2006 is deze webportal gelanceerd. Leefmilieu was bij deze lancering aanwezig en heeft daar het 
eindrapport van het Burgernetwerk Leefmilieu aan de heer van der Vlist (DG Milieu van Vrom) 
overhandigd.  

• Op verzoek van Milieucentraal heeft Leefmilieu een bijdrage geleverd aan de factsheet over 
Milieu en Gezondheid. 

• We hebben een reactie ingediend op het concept voorontwerp milieubeleidsplan Nijmegen 2006-
2010. 

• 19 Oktober 2006 heeft Leefmilieu zitting gehad in het forum van de bijeenkomst ‘De Nanorevo-
lutie: beter dan moeder natuur of rampscenario?’ Deze bijeenkomst was georganiseerd door het 
Platform Gezondheid en Milieu. 

• De voorzitter heeft deelgenomen aan het klimaatdebat in LUX, dat in verkiezingstijd gehouden is. 
• Over vergunningen van bedrijven en infrastructurele plannen (bijvoorbeeld de stadsbrug) zijn 

gesprekken gevoerd met lokale politici van diverse politieke partijen. 
• De voorzitter heeft op 24 november 2006 een netwerkbijeenkomst van VEM (vrouw en milieu) 

voorgezeten, deze bijeenkomst had als onderwerp ‘Voeding, gezondheid en milieu’. 
• Leefmilieu heeft samen met de Gemeente Nijmegen een workshop ‘Burgers helpen burgers en 

overheden (?)’ gegeven op het landelijk congres van de GGD met als thema ‘Gezondheid en 
milieu, dit vond plaats op 6 december 2006. 

• Leefmilieu heeft, in samenwerking met het Platform Gezondheid en Milieu, een symposium 
georganiseerd ‘Ondersteuning bij milieuvraagstukken; hoe kan het beter?’ . Aan het sympo-
sium hebben ongeveer 60 mensen deelgenomen en werd zeer positief beoordeeld. 
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Projecten 
Burgernetwerk 
Het burgernetwerk is succesvol afgerond met een inspirerende 
evaluatiebijeenkomst in het Titus Brandsma Memorial op 15 juni 
2006. De bijeenkomst werd bijgewoond door de raad van Advies, 
vragenstellers, deskundigen, leden van Leefmilieu en natuurlijk de 
projectmedewerkers zelf. 
In augustus is het eindrapport opgesteld met een compleet 
overzicht van vragen en antwoorden, handleiding van het 
Burgernetwerk en adviezen voor een eventueel vervolg. Deze 
stukken zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu.  
Het project, de eindevaluatie en het eindrapport voldoen aan alle 
gestelde eisen en Leefmilieu heeft dan ook het volledige 
subsidiebedrag ontvangen.  
In 2006 hebben we voor een vervolgproject op het Burgernetwerk 
Leefmilieu ‘Burgernetwerk Leefmilieu verankerd’  een SMOM-
subsidie aangevraagd. De subsidie is in januari 2007 voor één jaar 
toegekend. 
 
Lokale luchtkwaliteit 
Samen met de wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht en de Gelderse Milieufede-
ratie heeft Leefmilieu in 2006 gewerkt aan het project: Toegang tot lokale luchtkwaliteit getoetst. Een 
projectmedewerkster van de wetenschapswinkel heeft op basis van vragen van burgers een nieuwe 
aanpak ontwikkeld. In principe is het daarmee mogelijk door het opgeven van je postcode, enkele 
gegevens over de straat en de hoeveelheid verkeer, de luchtkwaliteit in je eigen straat te bepalen. 
Uitgedacht is deze aanpak wel, maar nog niet uitgevoerd omdat de software die er voor nodig is nog 
niet op het internet beschikbaar is. Het eindrapport van het project en het rapport van de 
wetenschapwinkel verschijnen in 2007. Dan wordt ook gewerkt aan de verdere toepassing.  
 
Bedrijven, milieu en gezondheid 
• We namen deel aan het:  

- Ganzenheuveloverleg (overleg Gemeente Nijmegen, Gemeente Beuningen en Provincie 
Gelderland met milieu- en bewonersgroepen),  

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

en bewonersgroepen, georganiseerd door Gemeente Nijmegen/Beuningen en Provincie 
Gelderland); dit overleg is in 2006 met een eindadvies aan de overheden afgerond. 

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

• We hebben zienswijzen ingediend over vergunningen van Nertsenfarm, HPL Metals/Delco 
Nicox. 

• We hebben beroep bij de Raad van State ingediend tegen de acceptatie van de melding van 
palmoliebijstook van Electrabel; het beroep is gegrond verklaard omdat voor het bijstoken van 
palmolie een milieueffectrapportage gemaakt had moeten worden. 

• Na lang overleg is er een vergunning voor Electrabel gekomen, waarmee betrokken partijen 
kunnen instemmen: in de vergunning zijn zeer strenge emissie-eisen opgenomen en Electrabel 
gaat geen palmolie bijstoken. Tegen deze vergunning is dus geen bezwaar of beroep ingediend 
door Leefmilieu. 

• In samenwerking met andere groepen is er hevig protest gevoerd tegen de puinbreker bij de 
DAR, zowel publicitair (flyers, handtekeningen ingezameld, brief aan de Raad van commissa-

 



JAARVERSLAG 2006 & ACTIVITEITENPLAN 2007            
 

 

3 

rissen) als juridisch is er verzet geboden. Uiteindelijk is mede hierdoor, na overleg met vele 
partijen, besloten de puinbreker op een andere locatie te plaatsen: op een industrieterrein en niet 
naast een woonwijk. Het verzoek om voorlopige voorziening is door de RvS gedeeltelijk 
gehonoreerd, het door Leefmilieu aangetekende beroep dient in 2007. 

• Leefmilieu heeft de Gelderse Milieufederatie en Mobilisation for the environment (MOB) onder-
steund bij de zienswijzen tegen de nieuwe beleidsregels met betrekking tot gedogen van de 
provincie Gelderland. 

• We hebben mede namens bewonersgroepen een brief gestuurd aan de nieuwe gemeenteraad en 
B&W van Nijmegen hoe zij de afgesproken stolpbenadering in het gebied Nijmegen West/Weurt 
zullen gaan toepassen de komende jaren. 

• Leefmilieu heeft Milieudefensie gesteund bij het verzet tegen de uitbreiding van het golfterrein bij 
de Berendonk, dat ten koste zou gaan van de natuur. 

• We hebben ook in 2006 nauw samengewerkt met Johan Vollenbroek (MOB): 
- Medeondertekenen van brieven aan de staatssecretaris met betrekking tot milieuregel-

geving (onder andere over Besluit Verbranding Afvalstoffen/BEES/NOx, Amvb’s); 
- Medeondertekenen van een brief van Johan Vollenbroek (MOB) aan de provincies met 

betrekking tot invoering IPPC richtlijn. 
- Steunen van zienswijzen (en beroep) tegen vergunningen varkensmesterij Palkerdijk, 

warmtekrachtcentrale Essent Enschede, energiecentrale BIOX. 
 
Stadsbrug  
• Er is een flyer gemaakt tegen de stadsbrug, deze is breed verspreid. 
• Leefmilieu heeft een aantal themabijeenkomsten over de stadsbrug 

(bijvoorbeeld thema ‘luchtkwaliteit en stadsbrug’) georganiseerd voor 
een breed publiek en met medewerking van de Gemeente Nijmegen. 

• Vanuit deze bijeenkomsten is een nieuwe werkgroep ‘werkgroep stads-
brug’ van start gegaan. 

• Op het voorontwerp stadsbrug is een inspraakreactie ingediend 
(bestaande uit meer dan veertig aandachtspunten). 

• Er zijn informatieve gesprekken geweest met betrokken ambtenaren. 
 
 
 
Plannen voor 2007 
• Blijven uitbrengen van de nieuwsbrief, we streven naar minimaal twee per jaar. 
• Verder optimaliseren van de internetsite. 
• Afronden van de verkenning of een wijziging van statuten noodzakelijk is ten gevolge van de 

veranderde wetgeving over belanghebbenden. 
• Het project Lokale luchtkwaliteit eindigt in 2007; in juni zal een bijeenkomst plaatsvinden om de 

resultaten naar buiten te brengen en vervolgens zal het eindrapport geschreven worden. 
• Het project Burgernetwerk Leefmilieu verankerd wordt in 2007 uitgevoerd. 
• Een belangrijke activiteit blijft het toetsen van milieuvergunningen en het milieubeleid van 

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

• In 2007 zal de werkgroep stadsbrug zo veel mogelijk doen om de milieu-effecten van de 
Stadsbrug tegen te gaan; in ieder geval zal inspraak geleverd worden op de 
bestemmingsplanwijzigingen. 

• Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met andere regionale en landelijke organisaties. 

 


