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Onderwerp : Positionering ISP Milieu Regio Twente

Samenvatting
In 2004 hebben de deelnemende gemeenten besloten de taken van het ISP Milieu (weer) onder te
brengen bij Regio Twente. Het gaat hier om coördinerende werkzaamheden en taken op milieugebied,
niet zijnde milieuhandhaving. Daarvoor hebben de gemeentebesturen besloten de Regeling Regio
Twente te wijzigen. Deze wijziging is door gedeputeerde staten van Overijssel goedgekeurd en op 1
juli 2005 in werking getreden.
In de Regeling Regio Twente is bepaald dat de uitvoering van de coördinerende werkzaamheden en
taken van het ISP Milieu in een aparte verordening werden uitgewerkt.
Bestuurlijke en ambtelijke veranderingen
Sinds 1 juni 2006 is er in Regio Twente een DB-lid met de onderwerpen Milieu en Afval belast.
Per 1 juli 2007 is de afdeling milieu bij de reorganisatie van de ambtelijke organisatie van Regio
Twente in het programma Landgoed van het domein Leefomgeving opgenomen.
Huidige bestuurlijke setting
In de ‘Verordening Informatie en Servicepunt Milieu’ is geregeld dat de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de activiteiten van het ISP Milieu berust bij het portefeuillehoudersoverleg
Milieu, waarin van elke gemeente de portefeuillehouder Milieu zitting heeft. De portefeuillehouders
wijzen uit hun midden een voorzitter aan. Ook de besluitvorming en de financiering is in deze
verordening geregeld.
Het gevolg van deze constructie is dat het ISP Milieu met haar aparte bestuurlijke setting als een
vreemde eend in de bijt binnen Regio Twente opereert. Er heeft daarom een gesprek plaatsgevonden
tussen de portefeuillehouder Milieu en Afval en tevens lid van het dagelijks bestuur van Regio Twente
en de bestuurlijk voorzitter van het ISP Milieu. Geconcludeerd is dat de tijd rijp is om Milieu weer een
volwaardige positie binnen Regio Twente te geven. Het gescheiden optreden, zoals tot nu toe het
geval is geweest, is toe aan verandering. Milieu komt hierdoor weer Twentebreed terug op de politieke
agenda. Deze keuze moet ook gezien worden in het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot
het gewijzigd aandeelhouderschap Twence en de huidige politiek-bestuurlijke aandacht voor klimaat
en duurzaamheid in het algemeen (zowel globaal, nationaal als lokaal).

Aan de regioraad,
Op grond van bovenstaande stellen wij u voor:
Voorstel
1.
het Informatie en Servicepunt Milieu met ingang van 1 januari 2009 weer rechtstreeks onder
de bestuurlijke structuur van Regio Twente te brengen.
2.
de ‘Verordening Informatie en Servicepunt Milieu’ te wijzigen door daarin de artikelen 3 t/m 7
te schrappen en deze wijziging op 1 januari 2009 in te laten ingaan.

Enschede, 18 augustus 2008
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten
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