Milieuprogramma 2008
Gemeente Tynaarlo

Datum: november 2007
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1.

Inleiding

Het milieuprogramma 2008 geeft een overzicht van de taken die dit kalenderjaar zullen worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om de thema’s vergunningverlening, handhaving, milieuzorg, duurzaamheid (waaronder
duurzaam bouwen), afval, bodem, lucht/klimaatbeleid, geluid en water.
De Wet milieubeheer verplicht gemeenten tot het jaarlijks opstellen van een milieuprogramma. De
vaststelling dient door de raad te geschieden. Een milieuprogramma bevat tenminste
1. een programma van de door het gemeentebestuur in de betrokken periode te verrichten activiteiten
ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan het
gemeentebestuur opgedragen taken.
2. een overzicht van de financiële gevolgen van de onder 1. bedoelde activiteiten.
De resultaten van de uitvoering van het programma worden jaarlijks in een milieujaarverslag weergegeven,
op basis van evaluatie en monitoring.
Naast het wettelijk kader zijn vanzelfsprekend de ambities uit het collegeprogramma uitgangspunt voor dit
milieuprogramma. Hierin heeft het college vastgelegd dat Tynaarlo zich op het gebied van duurzame
ontwikkeling koploper in Drenthe wil gaan noemen. Dit wil de gemeente bereiken door:
• een lokale bijdrage te leveren aan het verminderen van de klimaatverandering
• het verbeteren van de huidige kwaliteit van de leefomgeving
Belangrijke thema’s in deze collegeperiode zijn: waterbeheer, klimaatbeleid, duurzaam bouwen,
energiebesparing, interne milieuzorg, integrale handhaving en de omgevingsvergunning.
Daarnaast is het nog vast te stellen milieubeleidsplan met het daarbij behorende uitvoeringsprogramma
als uitgangspunt mee genomen bij de dit milieuprogramma.
In het milieuprogramma 2008 zullen per beheersproduct de verschillende activiteiten worden beschreven
en de doelstellingen worden aangegeven. De taken op het gebied van de milieuhandhaving worden alleen
op hoofdlijnen aangegeven omdat hier apart een milieuhandhavingsprogramma is opgesteld. Dit
programma is als bijlage toegevoegd
Speerpunten van aanpak voor de uitvoering van dit milieuprogramma zijn:
• Implementatie van het Activiteitenbesluit
• Het verbeteren van de integratie van milieu in ruimtelijke ordening, met name bij de locatie
ontwikkelingen die zicht komende jaar voordoen
Daarnaast wordt meer specifieke aandacht gegeven aan externe communicatie.

2.

Milieubeheer inrichtingen

Algemeen:
Programma 20: Milieu
Product 20.1: Milieubeheer inrichtingen
Taken:
•
•
•
•
•
•

het behandelen van milieuvergunningen, meldingen en ontheffingen
juridische, beleidsuitvoerende en ondersteunende taken t.a.v. inrichtingen Wet milieubeheer
professionalisering milieuvergunningen en -meldingen
werkzaamheden in het kader van nieuwe regelgeving, waaronder de inwerkingtreding van het
Activiteitenbesluit
implementatie nieuw milieuinformatiesysteem Squit milieu
verlenen geluidsontheffingen aan alle bedrijven die onder de werkingssfeer van het
activiteitenbesluit vallen

Resultaten:
• behandelen van 3 aanvragen om milieuvergunningen binnen de wettelijke termijn
• afhandelen van totaal 70 binnengekomen 8.40 meldingen, 8.19 meldingen, geluidsontheffingen.
• professionalisering van de milieuvergunningen en -meldingen
• Actueel milieu-informatiesysteem squit milieu
• implementatie nieuwe regelgeving, waaronder het Activiteitenbesluit
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•
•

aangepaste APV op het gebied van de incidentele en collectieve festiviteiten
advisering agrarische bedrijven

Kentallen:
Mensuren in beleid en uitvoering 2551 uur
Kosten mensuren in beleid en uitvoering: € 174.419
(68,35 uurtarief)
Toelichting:
Milieuvergunningen
Als gevolg van verandering van wetgeving waardoor bedrijven meldingsplichtig tenzij uitsluitingscriteria van
toepassing verandert de verhouding meldingsplichtige/vergunningplichtige bedrijven grondig. Naar
verwachting zullen ruim 40 vergunningplichtige bedrijven waarvan ruim de helft agrarische bedrijven. De
vergunningplichtige bedrijven worden eens per 10 jaar beoordeeld in hoeverre de vergunning nog actueel
is. Daarnaast vindt vergunningverlening plaats bij wijziging/uitbreiding van het bedrijf.
Implementatie Squit milieu (nieuw)
Wat betreft de implementatie van Squit milieu is er in 2007 voor gekozen om het nieuwe systeem
handmatig te vullen omdat de gegevens uit het oude systeem MPM erg vervuild waren. Om te komen tot
een actueel beeld is gestart met een gevelinventarisatie aan de hand van de lijst van de kamer van
Koophandel (KvK). Deze lijst wordt gecheckt met MPM en er wordt gekeken of er nog andere nieuwe
bedrijven zijn die we niet kennen in MPM en niet op de lijst van de KvK voorkomen. De actuele gegevens
worden in Squit milieu gebracht. Daarnaast wordt direct aansluiting gezocht bij nieuwe regelgeving met
ingang van 1-1-2008 (activiteitenbesluit).
Adviezen nieuwe regelgeving:
Op 1 januari 2008 treedt het Activiteitenbesluit in werking. Dit betekent dat van alle vergunningplichtige
bedrijven na moet worden gegaan in hoeverre ze dan onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit
komen te vallen. Verder wordt nagegaan in hoeverre het wenselijk is om maatwerkvoorschriften op te
nemen. Het verplichte digitale invullen van het meldingsformulier zal naar verwachting de nodige vragen
oproepen.
Daarnaast zullen voorbereidingen worden getroffen om voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de
omgevingsvergunning in 2009.
Professionalisering milieuvergunning/melding
Professionalisering heeft ten doel een kwaliteitsverbetering. Wat betreft activiteiten gaat het ondermeer om
het vastleggen van procedures in protocollen/werkinstructies en vastleggen van beleidskaders voor bijv het
toepassen van maatwerkvoorschriften.
Adviezen agrarische bedrijven
Inwerkingtreding van ondermeer het Besluit landbouw milieu, de Wet geurhinder en veehouderij, wijziging
van de Wet ammoniak en veehouderij leiden er toe dat een toetsing van uitbreiding van veehouderijen een
complexe materie is geworden die specifiek aandacht behoeft.

3.

Milieubeheer algemeen

Algemeen:
Programma 20: Milieu
Product 20.2: Milieubeheer algemeen
Taak
•
•
•
•
•
•

Verlenen ontheffing van het verbod om vuur stoken (paasvuren)
Adviseren bij evenementen
Gemeentelijk interne milieuzorg
Duurzaam inkopen
Advisering externe veiligheid
Milieubeleid algemeen

Resultaten:
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•
•
•
•
•
•
•

14 ontheffingen paasvuren
100% advisering evenementen
uitvoeren jaarplan milieuzorg
100% duurzaam inkoop
advisering externe veiligheid
vaststelling milieubeleidsplan
systeem milieuambities locatie ontwikkelingen

Kentallen:
mensuren in beleid en uitvoering: 4467 uur
kosten mensuren in beleid en uitvoering: 305.387 euro
Toelichting:
Implementatie uitbouw milieuzorgsysteem
De implementatie van de inmiddels vastgestelde uitbouw van het milieuzorgsysteem krijgt in 2008 een
vervolg. Dit betekent dat voor de overige gemeentelijke gebouwen, zoals zwembaden, scholen,
sportvoorzieningen en welzijnsinstellingen, inmiddels een registratiesysteem is opgezet voor energie en
water. Doel hiervan is om ook in deze gevallen een goed referentiekader op te bouwen om op basis
daarvan doelstellingen te kunnen formuleren, teneinde inzicht te krijgen in de effecten van de
gemeentelijke bedrijfsvoering op het milieu en het beheersen en waar mogelijk verminderen van deze
effecten. De uitkomsten hiervan kunnen ook toepassing vinden voor de uitvoering van het
accommodatiebeleid.
Duurzaam Inkopen
Het college heeft besloten dat bij alle gemeentelijke inkopen aandacht besteed moet worden aan
duurzaamheid. Het streven is er daarbij op gericht dat 100% van de gemeentelijke inkopen en
aanbestedingen duurzaam zijn op een zo hoog mogelijk ambitieniveau conform de Menukaart Duurzaam
Inkopen. Voor 2008 is de verdere implementatie van Duurzaam Inkopen in de gemeentelijke organisatie
voorzien. Dit was ook in het collegeprogramma voorzien, met dit verschil dat in plaats van een geleidelijke
op- en uitbouw tot 50% Duurzaam Inkopen in 2010 nu ingezet wordt op 100%.
Advisering externe veiligheid
Het gaat hierbij zowel om interne advisering bij het opstellen van bestemmingsplannen als externe
advisering bij LPG tankstations over toepassing van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI).
Milieubeleidsplan
Afronding en vaststelling van het milieubeleidsplan is voorzien begin 2008.
Systeem milieuambities locatie ontwikkelingen
De ontwikkeling van dit systeem vloeit voort uit het milieubeleidsplan en heeft tot doel te komen tot een
uniform systeem om milieuambities vast te leggen bij de ontwikkeling van nieuwe locaties

4.

Natuur en landschap en Natuur- en milieueducatie

Algemeen
Programma 20 : Milieu
Product 20.3 : Natuur en landschap en Natuur- en milieueducatie
Natuur en landschap is het werkveld van afdeling REO
Natuur- en milieueducatie wordt door het IVN in samenwerking met het scholennetwerk uitgevoerd.
Voorlopig geen actie door team milieu.

5.

SEPH

Algemeen
Programma 20 : Milieu
Product 20.4 : SEPH (Servicepunt Handhaving)
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Taken:
Handhavingssamenwerking regio noord Drenthe
Handhavingssamenwerking binnen de provincie Drenthe
Resultaten
• Samenwerking handhavers regio noord bij controle vuurwerkbedrijven, gem. inrichtingen (cat 3)
• Project IPPC bedrijven (intensieve veehouderijen)
• Samenwerking met de handhavingspartners in de provincie Drenthe
Kentallen:
mensuren in beleid en uitvoering:100 uur
kosten mensuren in beleid en uitvoering: 6843 euro
Toelichting:
Binnen de regio zullen in 2008 gezamenlijke controles plaatsvinden bij vuurwerkbedrijven en gemeentelijke
inrichtingen. Daarnaast loopt het project IPPC bedrijven door, het gaat hierbij om gezamenlijke
handhaving bij intensieve veehouderijen.
Drenthe-breed vinden gezamenlijke handhavingsacties plaats in het kader van ketenhandhaving
grondstromen. De (landelijke)handhavingsestafette, uitvoering handhavingsarrangementen van het
Openbaar Ministerie en maatwerkprojecten zoals asbest en motorcross.

6.

Geluidbeheer

Algemeen:
Programma 20: Milieu
Product 20.6: Geluidbeheer
Taak:
•
•

Weg/railverkeerlawaai
Advisering geluid

Resultaten:
• 100% advisering geluid OBT projecten
• 100% advisering Gw
• 100% advisering BWT
• 100% advisering ruimtelijke ordening
• Afronding sanering railverkeer
Kentallen:
mensuren in beleid en uitvoering 540 uur
kosten mensuren in beleid en uitvoering: 36.950 euro
Toelichting:
Bij sanering weg- railverkeer lawaai gaat het om het saneren van woningen in verband met te hoge
gevelbelasting. Hiervoor stelt de provincie subsidie ter beschikking. Momenteel loopt nog 1 saneringstraject
in het kader van railverkeer, deze zal in 2008 worden afgerond.
Bij geluid in relatie tot gemeentewerken gaat het om advisering over Verkeer kern Zuidlaren en advisering
over overige verkeersbesluiten die invloed kunnen hebben op het geluidsniveau.
Bij geluid in relatie tot BWT gaat het met name om het bepalen van de gevelbelasting en het beoordelen
van rapporten over de gevelisolatie.
Verder advisering over geluidsaspecten met betrekking tot vergunningverlening in het algemeen
(WM/Evenementenbeleid/APV).
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Geluid in relatie tot OBT projecten: geluid in relatie tot locatieontwikkeling in het algemeen,
verkeersgeluidberekeningen ten gevolge van (veranderingen) van bestemmingsplannen. Geluid in relatie
met bedrijvigheid en omgeving, gewenste afstanden, situering en dergelijke, o.a. in verband met laden en
lossen. Geluid in relatie tot OBT is niet opgenomen in beheersproduct 20.6 geluidbeheer maar bij de
diverse locatieontwikkelingen.

7.

Luchtbeheer en klimaatbeleid

Algemeen:
Programma 20: Milieu
Product 20.7: Luchtbeheer
Taak:
•
•
•

Uitvoeren activiteiten uitvoeringsprogramma duurzaam bouwen
Uitvoeren activiteiten klimaatprogramma (subsidie BANS 1)
Advisering dubo OBT projecten

Resultaten:
• Vastgesteld dubobeleidsplan
• Uitvoeringsprogramma waaronder analyse bestaande woningvoorraad in relatie tot energie
besparing, advies dubomaatregelen gemeentelijke gebouwen, voorlichting particuliere bouwers,
projectontwikkelaars
• Deelname pilot DPL/DKK
• Uitvoering klimaatprogramma waaronder campagne wonen ++, toepassen EPL (energie prestatie
op locatie van minimaal 6,8 bij woningbouwprojecten van >250 woningen
Kentallen:
mensuren in beleid en uitvoering: 2116 uur
kosten mensuren in beleid en uitvoering: 99.287 euro
Toelichting:
Duurzaam bouwen
Vanaf 2008 zal uitvoering worden gegeven aan het aan het beleidsplan gekoppelde uitvoeringsprogramma.
Dit betekent onder meer het vastleggen van het ambitieniveau voor de diverse zich aandienende
(woning)bouwprojecten en het verder uitwerken van het communicatietraject voor particuliere bouwers.
Indien zich een goede gelegenheid aandient, zal ook een begin worden gemaakt voor het ondersteunen
van een pilotproject duurzaam bouwen. Hierbij valt te denken aan het realiseren van een passiefwoning of
een 0-energiewoning die als voorbeeld ter navolging kan dienen.
Het uiteindelijke doel is om duurzaam bouwen verder te stimuleren.
Energie Prestatie Adviezen
In 2007 is begonnen met het opstellen van Energie Prestatie Adviezen (EPA) voor de gemeentelijke
gebouwen. Dit zal worden afgerond in 2008. De EPA’s dienen als basis voor de aan te brengen
energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen. De uitkomsten van de EPA’s worden
vanaf 2009 verwerkt in de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen en de uitvoering van de
energiebesparende maatregelen zal dan successievelijk ter hand worden genomen.
Klimaatbeleid
In 2008 zal het programma Klimaatbeleid worden afgerond en zal er een totale rapportage en
verantwoording richting VROM worden opgesteld.
Tevens zullen CO2 doelstellingen inzichtelijk worden gemaakt op basis van een vervolgprogramma
klimaatbeleid (BANS 2). Voor dit vervolgprogramma zal wederom een subsidie worden aangevraagd.
Onderdeel van het klimaatbeleid vormt naast het dubobeleidsplan ook het energiebeleidsplan. Op het
terrein van energiebesparing zullen planmatig activiteiten worden opgestart die ertoe bijdragen dat CO2
reductie t.o.v. het bestaande niveau zal plaatsvinden.
Wonen ++
Samen met bureau Ecostream organiseren van twee/drie voorlichtingsbijeenkomsten voor eigenaren
bewoners van woningen die voor 1985 zijn gebouwd i.v.m. energiezuiniger maken van de woning
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Uitvoeren activiteiten uitvoeringsprogramma duurzaam bouwen:
• Beoordeling initiatieven duurzame energie infrastructuur
• Onderzoek mogelijkheid om lijst “groene” installatiebedrijven op te stellen
• Analyse bestaande woningvoorraad om de meest kansrijke segmenten voor energiebesparing in
kaart te brengen
• Opstellen plan van aanpak uitvoering analyse bestaande woningvoorraad in overleg met de
woningcorporaties
• Adviseren over toe te passen dubo-maatregelen aan gemeentelijke gebouwen en installaties
• Opstellen voorlichtingspakket particuliere bouwers teneinde duurzaam bouwen bij particulieren te
stimuleren
• Organiseren voorlichtingsbijeenkomst particulieren over EPA
• Organiseren voorlichtingsbijeenkomst projectontwikkelaars
• Voorlichtingspan, draagvlak creëren en afspraken maken met projectontwikkelaars, architecten,
woningbouwverenigingen, installateurs en bestuurlijke besluitvorming.

Uitvoeren activiteiten uitvoeringsprogramma klimaatbeleid:
• Thema c woningbouw/bestaande woningen: realisering van minimaal twee randvoorwaarden voor
verbeteren toepassing duurzame energiebronnen. Eén daarvan omvat het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek water/koude opslag.
• Thema f; verkeer en vervoer; vervoer eigen organisatie; op basis van een milieu efficiencyscan
(MES) van het eigen wagenpark een actieplan voorbereiden voor energiebesparing
• Thema g: duurzame energie: gemeente voert actief beleid voor inzameling en ter
beschikkingstellen van biomassa reststromen voor energieopwekking. Biomassa-potentieel in de
gemeente wordt maximaal benut.
Deelname pilot DPL/DKK

8.

Bodembeheer

Algemeen:
Programma 20: Milieu
Product 20.8: Bodembeheer
Taken:
bodembeleidsplan
Asbest
Actief bodembeheer
Bodemtoets
Bodemonderzoek
Bodemsanering
Bodembeheer
Kentallen:
mensuren in beleid en uitvoering: 429 uur
kosten mensuren in beleid en uitvoering: 29.355 euro
Toelichting:

9.

Waterbeheer

Algemeen:
Programma 20: Milieu
Product 20.9: Waterbeheer
Resultaten:
Vastgesteld 2e generatie waterplan
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Implementatie KRW (kaderrichtlijn water) en RBW (regionaal bestuursakkoord water)

Kentallen:
mensuren in beleid en uitvoering: 705 uur
kosten mensuren in beleid en uitvoering: 48.241 euro
Toelichting:
Gemeentebreed grondwateronderzoek.
In 2007 is er een gemeentebreed grondwateronderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zullen
knelpunten worden benoemd en zullen waterhuishoudkundige plannen worden gemaakt en/of inzichten
worden ontwikkeld om de geconstateerde knelpunten op te lossen.
Kaderrichtlijn Water.
Op dit moment is de gemeente Tynaarlo te samen met beide waterschappen actief in het bepalen van de
waterkwaliteitsopgaven in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Afhankelijk van het
ambitieniveau zullen maatregelen t.a.v. riolering, oppervlaktewater en afvoer hemelwater worden
voorgesteld. Naast de kwaliteitopgaven zullen ook de kwantiteitsopgaven, waaronder de stedelijke
wateropgaven in beeld worden gebracht.
Uitvoeren riolering onderhoud- en vervangingsprogramma.
Voor specifieke rioleringsaangelegenheden t.a.v. onderhoud en vervanging wordt verwezen naar
programma 9.
Gemeentelijk Waterplan/Verbreed GRP
In 2008 zal het gemeentelijk waterplan/Verbreed GRP zijn opgesteld. Naar aanleiding hiervan zullen
middels een projectenplan verschillende watergerelateerde maatregelen in overleg met maatschappelijke
organisaties worden uitgevoerd.

10.

Milieubeheer Handhaving

Algemeen:
Programma 20: Milieu
Product 20.10: Handhaving
Taak:
Uitvoeren milieucontrole bij bedrijven
Resultaten:
- 5 milieucontroles bij grote bedrijven (bloemenveiling, luchthaven, lentis, pbh, mestvergister)
- 12 milieucontroles bij vuurwerkbedrijven (voorcontrole en controle tijdens de verkoopdagen)
- 16 tankstations + de transportbedrijven met eigen tankmogelijkheden
- 64 milieucontroles bij melkrundveehouderijen
- 53 milieucontroles bij horecabedrijven
- 33 milieucontroles bij gasdruk- regel en meetstations e.d.
- 10 opleveringscontroles
- 17 controles bij bedrijven die nog niet eerder gecontroleerd zijn (nieuwe bedrijven)
Kentallen:
Mensuren in beleid en uitvoering: 1787 uur
Kosten mensuren in beleid en uitvoering: 116.889 euro
Toelichting:
Zie handhavingsprogramma
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