
 

Raadsvergadering d.d. 26 mei 2009 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 12 mei 2009 
 
Onderwerp                             Instemmen met het milieujaarverslag 2008/ milieujaarprogramma 
                                               2009 
Portefeuillehouder:   dhr. H.H. Assies  
Behandelend ambtenaar: mevr. H.B. Klevering 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 925 
E-mail adres:   h.b.klevering@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   In te stemmen met het milieujaarverslag 2008/ milieuprogramma 2009 
 
Bijlagen:     

- Raadsbesluit (bijgevoegd)   
- Milieujaarverslag 2008/ milieujaarprogramma 2009 (bijgevoegd) 

 

TOELICHTING 

Inleiding 
 
De Wet milieubeheer schrijft voor dat jaarlijks een milieujaarverslag moet worden gemaakt. Daarnaast 
moet er een milieujaarprogramma worden opgesteld. Het milieuprogramma moet door de Raad worden 
vastgesteld. 
 
Het jaarverslag heeft een directe relatie met het jaarlijks milieuprogramma dat gekoppeld is aan het 
integraal milieubeleidsplan. Het milieujaarverslag geeft een overzicht van de voortgang die in het jaar 
2008, op diverse milieuterreinen is geboekt. 
 
 
In december 2008 is het milieubeleidsplan met daarin het meerjarenuitvoeringsprogramma vastgesteld. 
Omdat daarin ook activiteiten voor het jaar 2009 zijn opgenomen, is ervoor gekozen om dit jaar geen 
afzonderlijk milieujaarprogramma op te stellen. Wel is in het milieujaarverslag een doorkijk opgenomen 
naar het jaar 2009 van de belangrijkste activiteiten en bevat dit milieujaarverslag tevens het 
handhavingsprogramma 2009. Daarmee is dit document ook als milieujaarprogramma te beschouwen, 
dat aan de Raad ter instemming wordt aangeboden. In 2010 wordt weer een afzonderlijk 
milieujaarprogramma opgesteld. 
 
Speerpunten voor het jaar 2009 zijn duurzaam inkopen, milieucommunicatie, uitvoering 
milieubeleidsplan, uitvoering dubobeleidsplan, uitvoering SLOK-projecten, advisering bedrijven in het 
kader van wetgeving (o.a. Besluit landbouw en het Activiteitenbesluit), het controleren van het 
inrichtingenbestand en de inbreng van duurzaamheid in ruimtelijke projecten. 
 
Het rapport van de inspectie VROM is gereed (16 april 2009). Naar aanleiding van het rapport zal nog 
een plan worden opgesteld en aan het college en de Raad worden aangeboden.  

Vervolgprocedure 

Na vaststelling wordt een exemplaar naar de Gedeputeerde Staten van Drenthe en naar de VROM 
inspectie gezonden. 



 

 

Financiële consequenties 

nvt 

Adviezen 

nvt 

Gevraagd besluit 

In te stemmen met het milieujaarverslag 2008/ milieujaarprogramma 2009. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
C. Smit, loco-secretaris. 


