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Verslag van het Groene IDeeCafé op 6 februari 2012 

Thema: De Leidse MilieuRaad (LMR) 

Vanavond is het onderwerp de functie van de Milieuraad voor burgers en buigen we ons over de vraag: De 

vergaderingen van de Leidse MilieuRaad zijn openbaar sinds 2 jaar. Van de mogelijkheid een vergadering bij 

te wonen heeft één keer één persoon gebruik gemaakt. Hoe zou dat komen? 

Presentatie: De voorzitter van de Leidse MilieuRaad, Leendert Jonker geeft een presentatie over de 

Leidse MilieuRaad. 
De LMR is in 1991 ingesteld door de gemeenteraad van Leiden om het gemeentebestuur te adviseren over 

milieuvraagstukken. Milieubeleid heeft betrekking op een veelheid van beleidsterreinen, variërend van 

afvalverwijdering, wijkbeheer, ruimtelijke ordening enz. Milieubeleid is meer dan het handhaven van 

milieunormen; steeds meer staat “het milieu” voor een prettige woonomgeving, duurzaamheid en leefbaarheid. 

De LMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van milieuorganisaties, de wetenschap, bewonersorganisaties 

en  onafhankelijke milieudeskundigen. De feitelijke samenstelling bestaat uit: enkele actieve leden uit 

milieuorganisaties, enkele gepensioneerde milieuambtenaren, enkele actieve milieuambtenaren van het Rijk/ de 

Provincie en 1 wetenschapper (bioloog). 

Hoe vult de LMR deze adviestaak in? 
Meestal adviseert de LMR op basis van een verzoek van B&W, soms geeft de  LMR ongevraagd advies. De 

vergaderingen van de LMR zijn openbaar. De adviezen worden gepubliceerd op de website van de 

LMR.  (http://www.leidsemilieuraad.nl)  

Adviezen van de LMR aan B&W moeten binnen zes weken na aanvraag worden uitgebracht. De adviezen 

moeten leiden tot een positieve beleving van alle partijen en zijn oplossingsgericht. 

Wat presteert de LMR? 
In 2009 gaf de LMR advies over vijf  locaties voor windmolens (nog niets mee gedaan), het scheiden van 

kunststof uit huisvuil (maar zeer gedeeltelijk opgevolgd) en over de bereikbaarheid van de stad (discussie loopt 

nog). 

In 2010 werd er advies gegeven voor een collegeprogramma (dit kwam er niet) en over biodiversiteit. In 2011 

werd advies gegeven over  de toekomst van de  afvalverwerking Gevulei. Ook  werd er advies gegeven over de 

Rijn en Gouwe Lijn (RGL), over de duurzaamheidsagenda en over de bestemming van de NUON-gelden. 

In 2012 zijn er twee adviezen over Schoon, Heel en Veilig Leiden (zwerfafval) en over de Leidse 

bomenverordening. (http://www.leidsemilieuraad.nl)  

In 2011 organiseerde de LMR tevens een conferentie samen met de IDeeWinkel. Leendert Jonker concludeert 

dat de leden van de LMR vooral vanuit hun deskundigheid werken, maar nu komen we aan de vraag: Moeten 

we ook niet denken aan maatschappelijk debat? De vergaderingen zijn sinds 2,5 jaar openbaar, maar toch loopt 

het niet hard qua bezoekers. Hoe komt dat? 

Vragen en reacties van bezoekers:  
De LMR zorgt bij elk uitgebracht advies voor een persbericht, welke meestal wel geplaatst wordt. Maar dit 

blijkt niet genoeg. 

Een bezoeker vraagt of de LMR doet aan sociale media. Leendert antwoordt dat daarin nog geen expertise is in 

de LMR.  

Een PR-plan voor de Leidse MilieuRaad is wellicht een goed idee? M.b.v. de sociale media is nog veel te 

bereiken. Hij vindt de LMR te bescheiden en voorzichtig. Ook geeft een bezoeker aan dat de vaktaal van de 

website van de LMR meer aangepast dient te worden aan het taalgebruik van de gemiddelde Leidenaar. 

http://www.ideewinkel.nl/
http://www.leidsemilieuraad.nl/
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Over de taak van de Leidse MilieuRaad wordt verschillend gedacht. De LMR is begonnen als 

vertegenwoordiger van belangengroepen. Deze groepen vonden steun in de adviezen aan de gemeenteraad. De 

LMR is nu een adviesraad, een deskundigheidsorgaan en geen belangenorganisatie meer. Het staat los van de 

burgers. De LMR wil graag meer draagvlak, maar is een adviesraad en geen actiegroep. De LMR komt 

enigszins behoudend over. Dat wringt. Iemand concludeert dat er een tussenschakel nodig is, een soort Leidse 

milieu-ombudsman,  een servicepunt of mileuloket voor burgers met vragen, problemen en ideeën. 

Een bezoekster concludeert dat er op milieu-vlak een groter draagvlak nodig is vanuit de samenleving om meer 

succesvolle groene acties te bewerkstelligen. Veel burgers weten niet hoe ernstig de situatie is. (zoals 

bijvoorbeeld de naderende oliestop). Ze benoemt dat in meerdere IDeeCafés geconcludeerd is dat het gaat om 

het inpakken van groene boodschappen op een effectieve positieve wijze. Ze stelt voor een GIC te wijden enkel 

en alleen aan dit onderwerp: “Hoe bereiken we de burgers / massa? “ 

Een andere bezoeker zegt dat het in het milieubeleid met name gaat over het eens worden over de feiten. 

Tegenstrijdige berichten werken vooruitgang en goed  milieubeleid tegen. Er wordt vervolgens nog enige tijd 

gesproken over het gemeentelijk groenbeleid (het omstreden gebruik van glyfosaat, beter bekend als Round-

Up), de nieuwe regels omtrent kapvergunningen, de bomenverordening en de voors en tegens van 

afvalscheiding aan de bron in huishoudens nu er zulke goede nascheidingsfabrieken zijn. 

Een bezoeker die in een andere stad jaren in adviescommissies zat en gefrustreerd raakte van het feit dat de 

gemeente er zo weinig mee deed, geeft LMR het advies om op een website het verloop van de adviezen van de 

LMR aan B&W te beschrijven. Burgers kunnen dan zien wat er gebeurt met de adviezen. Het besluit van de 

gemeenteraad kan dan ook op de website staan, waarbij B&W motiveert waarom van het LMR advies wordt 

afgeweken (mocht dat onverhoopt gebeuren). De website moet wel bekend zijn.    

Leendert Jonker roept ons op allen te komen om te fluiten of te klappen op 21 maart 2012 op het stadhuis 

om de openbare vergadering bij te wonen van de LMR als de wethouder aanwezig is en gesproken wordt 

over de toekomst van de LMR! 

Tot slot van de avond vraagt AnneMarie van Dam ons ieder iets op een papieren hartje te schrijven, zodat zij 

op Valentijnsdag deze wethouder van Milieu & Biodiversiteit Frank de Wit een Valentijnsboeket kan aanbieden 

met dagene dat bij bezoekers van het Groene Idee Café leeft! 

11 bezoekers trotseren het Siberische weersomstandigheden in het Scheltema Complex in Leiden. 

De volgende bijeenkomst van het Groene IDeeCafé is op maandagavond 20 februari 2012 in het 

Scheltema-Complex in Leiden, over buurttuinen met Janine Vermeulen. 

 

  

 


