Uitvoeringsprogramma
Behorende bij het milieubeleidsplan 2008 - 2011
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Inleiding
Dit document omvat het uitvoeringsprogramma dat bij het milieubeleidsplan 2008 – 2011 van de gemeente Tynaarlo behoort. De in het
milieubeleidsplan gestelde ambities en doelen zijn in het beleidsplan uitgewerkt in verschillende concrete projecten.
dit uitvoeringsprogramma uitgewerkt in concrete maatregelen. De maatregelen zijn geprioriteerd weergegeven: een hoge, gemiddelde of lage
prioriteit. Afhankelijk van de ambities en de financiële mogelijkheden kiezen wij voor een pakket maatregelen om uit te voeren. Jaarlijks wordt
vastgesteld welke projecten zullen worden uitgevoerd.
Bij de verschillende projecten wordt het volgende aangegeven:
•
een korte toelichting op het project.
•
In welke periode de maatregel gaat worden uitgevoerd;
•
De afdeling die de activiteit gaat uitvoeren en dus verantwoordelijk is;
•
De extra benodigde structurele of incidentele organisatorische capaciteit (uren);
•
De extra benodigde structurele of incidentele financiële capaciteit (kosten).
Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en daarmee benut als monitoringsrapportage waarin de voortgang van het
milieubeleidsplan wordt gerapporteerd.
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Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan gemeente Tynaarlo 2008-2011:
project

Toelichting

Termijn

Ureninzet
Milieu

Opstellen
gemeentelijk
bodembeleidsplan

Recentelijk
bodemontwikkelingen vragen
om
gemeentelijk
beleid
(regeling kwalibo)
Een nieuw Waterplan wordt
ontwikkeld
waarin
de
stedelijke wateropgaven en
KRW centraal staan
Een
inventarisatie
van
energieprestaties
en
binnenmilieu op scholen,
openbare en gemeentelijke
gebouwen moet leiden tot
een plan van aanpak per
locatie
Deelname aan provinciaal
project wonen ++
Ontwikkeling
van
een
praktische leidraad om de
gezamenlijke dubo-ambities
van wooncorporaties en
gemeente te realiseren.
de komende jaren is het
noodzakelijk
om
voor
ontwikkelingslocaties
een
passende
milieu
(omgeving)kwaliteit
te
bepalen.

2008

2008: 175 uur

BMV (Milieu)
REO, GW en Com

2007-2008

2008: 50 uur

BMV (Milieu)
GW

GW: 50 uur

2009-2010

2009: 180 uur
2010: 160 uur

BMV (Milieu)
GW
WOS

GW: 40 uur
WOS: 40 uur

Kosten
adviesbureau:
€15.000

2008

2008: 60 uur

Com: 20 uur

€ 7500

2008-2009

2008: 40 uur
2009: 40 uur

BMV (Milieu)
Com
BMV (Milieu)

2008

2008: 90 uur

BMV (Milieu)
REO

REO: 20 uur

ontwikkeling nieuw Waterplan

Inventarisatie
energieprestaties en kwaliteit
binnenklimaat op scholen,
openbare en gemeentelijke
gebouwen

Wonen ++
Leidraad
dubo-ambities,
opstellen plan van aanpak
wooncorporaties
en
gemeente
Ontwikkeling
van
een
systematiek voor het bepalen
van
milieuambities
op
ontwikkelingslocaties

team

Betrokken
Afdelingen

Ureninzet
overige
afdelingen
REO: 20 uur
GW: 40 uur
Com: 20 uur

Geraamde externe
kosten
€ 9000

Ureninzet
valt
binnen
reguliere
inzet; geen extra
kosten:
€ 6000
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Toelichting

Termijn

Ureninzet
Milieu

Begeleiding OBT ontwikkel
projecten

Regiefunctie
uitvoering
Locatie ontwikkeling diverse
locaties
Afstemming energieambities
t.a.v.
woningbouw
ontwikkeling met de overige
Regiovisie gemeenten
Ontwikkeling
van
een
energievisie
voor
nieuwbouwlocaties
Initiëren communicatietraject
met regionale makelaardij
inzake uitvoren EPA’s

2008-2020

2008: 1050 uur

BMV (Milieu)

2008-2009

2008: 100 uur
2009: 50 uur

BMV (Milieu)

€ 5000

2008-2011

Afhankelijk
van
fasering projecten

2008 – 2011

Bouwen, Milieu en
Veiligheid (BWT)

Bij
100
ondernemingen
wordt
een
haalbaarheidsonderzoek
Toepassing
Duurzame
Energie
(DE-scan)
uitgevoerd
Met de invoering van de
wabo
zal
ook
het
handhavingsplan tegen het
licht
gehouden
moeten
worden.
Team
Milieu
maakt
onderdeel
uit
van
de
projectgroep
Team Milieu vormt onderdeel
van de projectgroep

2008-2011

2008: 40 uur
2009: 40 uur
2010: 40 uur
2011: 40 uur
2008: 250 uur
2009: 125 uur
2010: 50 uur
2011: 50 uur

Ureninzet
valt
binnen
reguliere
inzet; geen extra
kosten
€15.000,-

Deelname
duurzaamheid
energie infrastructuur

Energievisie
nieuwbouwlocaties
EPA-adviezen

Duurzame Energiescan

Actualisatie Handhavingsplan
i.h.k.v. wabo 2008

Landschapsontwikkelingsplan

Visie Koningsas

team

2008

Afhankelijk van de
samenwerking
met de gemeente
Haren

2008

2008: 75 uur

2008

2008: 10 uur

Betrokken
Afdelingen

BMV(Milieu)
REO

Ureninzet
overige
afdelingen

Geraamde externe
kosten

project

REO: 30 uur
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project

Toelichting

Onderzoek naar
recreatievoorzieningen
gebied Eelder- en
Peizermaden
Duurzame
energie
landbouw

Team
Milieu
maakt
onderdeel
uit
van
de
projectgroep
en

Evaluatie GIM-activiteiten

Deelname subsidieregeling
BANS Klimaatbeleid deel 2

Ontwikkelen en toepassen
model
CO2
reductiemonitoring

team

Betrokken
Afdelingen

Ureninzet
overige
afdelingen

Geraamde externe
kosten

Termijn

Ureninzet
Milieu

Onderzoek
naar
de
mogelijkheden
voor
de
bijdrage van landbouw aan
duurzame energie. Bijv. door
de uitvoering van een
biomassascan
Monitoren
en
jaarlijks
evalueren
van
GIMactiviteiten. Dit t.b.v. het
uitoefenen
van
een
duurzame bedrijfsvoering en
vervullen
van
de
voorbeeldfunctie van de
gemeente.
Voorbereiding indienen en
uitvoeren
Bans
klimaatprogramma deel 2

2009

2009: 60 uur

BMV (Milieu)

2008-2011

2008 :40 uur
2009: 40 uur
2010: 40 uur
2011: 40 uur

BMV (Milieu)
GW
WOS

GW: 20 uur
WOS: 20 uur

Ureninzet
valt
binnen
reguliere
inzet; geen extra
kosten

2008-2015

2008: 180 uur
2009: 450 uur
2010: 450 uur
2011: 450 uur

BMV (Milieu)
REO
WOS
GW

GW:
REO:
WOS:
GW:

€ 17000

Aanschaf Carman, Carmon
en Carbase of gelijkwaardig
t.b.v. CO2 bepaling

2009-2011

2009: 90 uur
2010: 60 uur
2011: 60 uur

BMV (Milieu)

€ 7000

30 uur
20 uur
40 uur
10 uur

€ 22000

Pagina 5 van 5

