
 

Raadsvergadering d.d. 8 december 2009 agendapunt 7 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 november 2009 
 
Onderwerp                            Milieuprogramma 2010 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: J. Willemse 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 926 
E-mail adres:   j.willemse@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:     

1.  Het milieuprogramma 2010 vaststellen 
    2.  Incidenteel € 60.000,- beschikbaar stellen uit de Algemene Reserve Grote Investeringen 
         voor extra controles in 2010. Bij een positief resultaat van de jaarrekening 2009, het  
         bedrag van € 60.000,- terugstorten in de ARG.I  

 
Bijlagen:     
-  Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-  Milieuprogramma 2010 (reeds in uw bezit) 
 

TOELICHTING 

 
De Wet milieubeheer schrijft voor dat jaarlijks een milieuprogramma wordt opgesteld, waarin de 
milieuactiviteiten van het betreffende jaar zijn beschreven. Het milieuprogramma moet door de 
gemeenteraad worden vastgesteld. 
 
Naast het wettelijk kader vormen de ambities uit het collegeprogramma uitgangspunt voor dit 
milieuprogramma. Daarnaast zijn het milieubeleidsplan 2008-2011 en het dubobeleidsplan input voor het 
programma. Dat geldt ook voor onderdelen van het verbeterplan dat is opgesteld naar aanleiding van het 
onderzoek van de VROM- Inspectie.   
 
In het milieuprogramma 2010 zijn per beheersproduct de verschillende activiteiten beschreven. De taken 
op het gebied van de milieuhandhaving worden alleen op hoofdlijnen aangegeven. Hiervoor is een 
afzonderlijk milieuhandhavingsprogramma opgesteld.  
 
Speerpunten voor het jaar 2010 zijn duurzaam inkopen, milieucommunicatie, uitvoering 
milieubeleidsplan, uitvoering dubobeleidsplan, uitvoering SLOK- projecten, controleren en adviseren van 
bedrijven in het kader van wetgeving (onder andere het Activiteitenbesluit en Besluit landbouw en het 
thema energiebesparing) en het inbrengen van duurzaamheid in ruimtelijke projecten. 
 
Bij de introductie van de nieuwe risicomatrix voor handhaving is voorgenomen om de komende drie jaar 
alle bedrijven minimaal één keer te bezoeken. Dit is bedoeld om de nieuwe controlefrequentie van de 
bedrijven te bepalen en de type-indeling op grond van het Activiteitenbesluit te kunnen bepalen. Dit 
voornemen betekent een groot aantal extra controles bovenop het gebruikelijke aantal controles. 
Gebleken is dat deze werkzaamheden niet binnen de huidige capaciteit kunnen worden opgevangen. 
Hiervoor is tijdelijk extra handhavingcapaciteit nodig. De kosten daarvan bedragen voor de komende 
periode 2010-2012 jaarlijks een bedrag van € 60.000,-. Het niet uitvoeren van deze extra controles, heeft 
tot gevolg dat het een aantal jaren langer duurt voordat alle bedrijven volgens de nieuwe risicomatrix zijn 



 

ingedeeld. De huidige formatie is erop gericht om de handhaving op voldoende niveau uit kunnen voeren. 
Echter, pas nadat alle bedrijven ingedeeld zijn volgens de nieuwe risicomatrix, zal duidelijk worden of de 
handhavingscapaciteit inderdaad toereikend is om de controles volgens de nieuwe controlefrequenties uit 
te kunnen voeren.  

Vervolgprocedure 

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

Financiële consequenties 

Voor het uitvoeren van de extra controles in 2010 is € 60.000,= nodig. Binnen programma 20 is geen 
ruimte om deze kosten te dekken. Voorgesteld wordt om het bedrag in 2010 beschikbaar te stellen uit de 
Algemene reserve grote investeringen. Gelet op de najaarsnota is niet de verwachting dat de 
jaarrekening 2009 een positief resultaat zal laten zien. Indien toch sprake is van een positief resultaat, 
dan wordt voorgesteld het bedrag van € 60.000,= via de resultaatbestemming 2009 beschikbaar stellen in 
plaats van via de Algemene reserve grote investeringen.  
  

Adviezen 

n.v.t. 

Gevraagd besluit 

1.  Het milieuprogramma 2010 vaststellen 
2.  Incidenteel € 60.000,- beschikbaar stellen uit de Algemene Reserve Grote Investeringen voor extra   
     controles in 2010. Bij een positief resultaat van de jaarrekening 2009, het bedrag van € 60.000,-  
     terugstorten in de ARGI.  
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,    burgemeester 
 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel        secretaris a.i. 
 
 
 
 
      


