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1. Inleiding 
Op grond van artikel 12.1 van de Wet milieubeheer moet er jaarlijks een milieujaarverslag worden 
vastgesteld. Met dit jaarverslag wordt verslag uitgebracht over het milieujaarprogramma 2009 en het 
integraal milieubeleidsplan. Het milieujaarverslag geeft een overzicht van de voortgang die in 2009, op 
diverse milieuterreinen is geboekt.      
 
De speerpunten van het milieujaarprogramma 2009 waren: 
 

• Implementatie van de omgevingsvergunning; 
• Implementatie van Squit XO; 
• Uitvoeren van het klimaatprogramma Stimuleringregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK); 
• Duurzaam inkopen; 
• Verbeteren van de integratie van milieu in ruimtelijke ordening, met name bij de locatie- 

ontwikkelingen die zich komend jaar voordoen;  
• Blijvende aandacht voor interne en externe milieucommunicatie; 
• Kwaliteitsslag met betrekking tot de handhaving; 
• De uitvoering van het verbeterplan naar aanleiding van het onderzoek van de VROM-Inspectie. 

 
 
2. Milieubeheer inrichtingen 
 
Algemeen 
Programma 20: Milieu 
Product 20.1: Milieubeheer inrichtingen 
 
Planning 

• behandelen van 3 milieuvergunningen en 70 meldingen/ontheffingen. Waaronder 
geluidsontheffingen aan bedrijven die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen 

• juridische, beleidsuitvoerende en ondersteunende taken met betrekking tot inrichtingen Wet 
milieubeheer 

• professionalisering milieuvergunningen en –meldingen  
• implementatie in het kader van nieuwe regelgeving, waaronder de inwerkingtreding van de Wabo 
• implementatie nieuw milieuinformatiesysteem Squit XO 
• aanpassen bepalingen van de APV op het gebied van geluidontheffingen voor incidentele en 

collectieve festiviteiten 
 
Resultaten 

• 2 milieuvergunningen, 4 ambtshalve wijzingen van de milieuvergunning (8.19), 6 
milieuvergunningen geactualiseerd en 70 meldingen/ontheffingen ontvangen, waaronder 
geluidsontheffingen aan bedrijven die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen 

• adequate milieuvergunningen en –meldingen 
• deels functioneel procesinformatiesysteem Squit XO 
• geïmplementeerde regelgeving, waaronder de Wabo 
• aangepaste bepalingen van de APV op het gebied van geluidontheffingen voor incidentele en 

collectieve festiviteiten 
 
Toelichting: 
Milieuvergunningen, meldingen en ontheffingen 
Jaarlijks worden ongeveer 70 meldingen behandeld. Het gaat voornamelijk om meldingen in het kader van 
het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer) en ontheffingen geluidhinder bij met name horeca. Ondernemers 
zijn verplicht om het meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit digitaal in te vullen.  
 
Omgevingsvergunning en implementatie Squit XO  
In 2009 vonden werkzaamheden plaats om de organisatie voor te bereiden op de komst van de 
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning bundelt een groot aantal ontheffingen en vergunningen 
samen in één vergunning. Belangrijkste doel van de omgevingsvergunning is om het voor de klant 
makkelijker en eenvoudiger te maken. De invoering van de omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 een 
feit geworden. 
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In 2009 is het nieuwe milieuinformatiesysteem Squit XO ingevoerd. Het systeem draagt ook bij aan het 
goed functioneren van werkprocessen met het oog op de omgevingsvergunning.  
 
Effecten nieuwe wet- en regelgeving 
De afgelopen jaren is er veel nieuwe milieu wet- en regelgeving op de gemeente afgekomen. Gevolg is 
onder meer dat de taken vergunningverlening en handhaving op persoonsniveau zijn gescheiden. Dit heeft 
geleid tot minder flexibiliteit bij de inzet van beschikbare personele capaciteit. Zo is het lastiger pieken en 
dalen in de werkzaamheden voor vergunningverlening op te vangen.  
 
Door het proces van deregulering zijn de afgelopen jaren steeds meer bedrijven onder algemene 
milieuregels gaan vallen. Voorheen kon worden uitgegaan van een ‘maatwerkpakket’ aan voorschriften die 
in de milieuvergunning waren vastgelegd of van algemene regels die specifiek voor een branche waren 
ontwikkeld. De medewerker vervult daardoor meer dan voorheen een adviserende rol tijdens 
bedrijfsbezoeken. Het indienen van het digitale meldingsformulier roept nog geregeld vragen op bij de 
ondernemer. Waar nodig wordt de ondernemer ondersteund bij het invullen van het digitale 
meldingsformulier en geadviseerd over de regelgeving die van toepassing is op het bedrijf.  
 
De inwerkingtreding van onder meer het Besluit landbouw, de Wet geurhinder en veehouderij, de wijziging 
van de Wet ammoniak en veehouderij en de natuurwetgeving leiden er toe dat een toetsing van 
veranderingen en uitbreidingen van veehouderijen een complexe materie is geworden die nog steeds 
specifiek aandacht behoeft. Veel van deze aspecten komen samen bij milieuvergunningverlening voor 
agrarische bedrijven. 
  
Algemeen 
Door de komst van het Activiteitenbesluit is de oude categorie-indeling vervangen door een nieuwe indeling 
(A, B en C). Bij alle in 2009 gecontroleerde bedrijven is gekeken welke activiteiten er plaatsvinden, onder 
welke categorie ze vallen en of er maatwerkvoorschriften nodig zijn. Gelijktijdig is in beeld gebracht in 
welke ‘risicocategorie’ de bedrijven vallen. Deze indeling gebeurt op basis van de nieuwe risicomatrix die in 
2009 is vastgesteld. Daardoor worden bedrijven met een groter milieurisico vaker gecontroleerd dan 
bedrijven met een kleiner risico en wordt handhavingscapaciteit efficiënt ingezet.  
  
Onderzoek VROM-Inspectie 
Naar aanleiding van het onderzoek van de VROM-Inspectie is in 2009 een managementletter en een 
verbeterplan opgesteld. Het grootste deel van de acties is in 2009 en 2010 uitgevoerd. Hierover is 
afzonderlijk gerapporteerd aan de gemeenteraad.   
 
 
3. Milieubeheer algemeen  
 
Algemeen 
Programma 20: Milieu 
Product 20.2: Milieubeheer algemeen 
 
Planning 

• verlenen van 14 ontheffingen van het verbod om vuur te stoken (paasvuren) 
• 100% adviseren bij evenementen 
• 100% duurzaam inkopen 
• 100% advisering externe veiligheid 

 
Resultaten 

• 14 ontheffingen paasvuren 
• 100% advisering evenementen 
• 84% duurzaam ingekocht 
• 100% advisering externe veiligheid bij ruimtelijke plannen en milieuvergunningen 

 
Toelichting: 
Paasvuren en evenementen 
Jaarlijks worden in de gemeente de traditionele paasvuren georganiseerd. In 2009 zijn voor 14 locaties 
ontheffingen verleend voor het houden van paasvuren. Bij alle paasbulten zijn controles uitgevoerd op 
milieu- en veiligheidsaspecten. Alle paasbulten waren in orde. Door middel van een competitie voor de 
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beste en mooiste baasbult stimuleert de gemeente de verenigingen om veilige paasbulten aan te leggen 
met gebruik van uitsluitend schoon materiaal. De gemeente reikt daarvoor een wisselbokaal uit.    
 
Het milieubeleidsplan, het geactualiseerde waterplan en het dubobeleidsplan vormen de kaders van het 
gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. 
 
Implementatie uitbouw milieuzorgsysteem 
De uitbouw van het gemeentelijk milieuzorgsysteem heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden. Daarbij is 
onder meer een registratiesysteem opgezet voor energie en water, waardoor betere beheersing mogelijk 
is. Uitvoering van het milieuzorgplan gebeurt door betrokken vakafdelingen. De gemeentelijke 
energiecoördinator, voert de energietaken uit het milieuzorghandboek uit. Aan de hand van de voor de 
gemeentelijke inrichtingen opgestelde Energie Prestatie Adviezen (EPA’s) is een uitvoeringsplanning 
opgesteld voor energiebesparende maatregelen bij de diverse gebouwen. Het gaat om maatregelen met 
een terugverdientijd van minder dan 8 jaar. De planning zal de komende jaren onder regie van de 
energiecoördinator worden uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van het 
gemeentelijk Integraal Accommodatie Beleid (IAB). Dat betekent dat geen energiebesparende maatregelen 
worden uitgevoerd bij gemeentelijke gebouwen die genomineerd zijn voor herontwikkeling vóór 2018. Bij 
de gemeentewerf zijn de muren van de gebouwen geïsoleerd.  
 
Duurzaam Inkopen  
Het college heeft besloten dat bij alle gemeentelijke inkopen aandacht moet worden besteed aan 
duurzaamheid. Het streven is er daarbij op gericht dat 100% van de gemeentelijke inkopen en 
aanbestedingen duurzaam zijn. In 2009 is een gestructureerde aanpak ontwikkeld om deze doelstelling te 
kunnen realiseren. Duurzaam inkopen is beter geborgd binnen de organisatie. De nieuwe werkwijze heeft 
tot goede resultaten geleid. Het percentage duurzaam inkopen is in 2009 gestegen van 16,5% naar 84% 
van alle inkopen. Bij duurzaam inkopen worden de criteria gevolgd die door agentschap NL (voorheen 
SenterNovem) zijn voorbereid en waarover overeenstemming is met het bedrijfsleven. Daarmee wordt 
voorkomen dat de overheid diensten of producten verlangt waar de markt niet aan kan voldoen. 
Verdergaande aspecten van duurzaam inkopen kunnen voortvloeien uit andere programma’s en ambities. 
Zoals het gemeentelijk milieubeleidsplan, het beleidsplan duurzaam bouwen en het lokale 
klimaatprogramma (SLOK).   
 
Advisering externe veiligheid 
Bij de voorbereiding van bestemmingsplannen worden aspecten van externe veiligheid meegenomen. 
Activiteiten zoals LPG-tankstations, worden getoetst aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI). 
Daardoor worden risico’s in de leefomgeving inzichtelijk gemaakt en beperkt  Er wordt meegewerkt aan het 
actueel houden van de provinciale risicokaart, waar alle risico-objecten op zijn weergegeven. Deze 
risicokaart is op internet te raadplegen.  
 
 
4.  Natuur- en milieueducatie  
 
Algemeen 
Programma 20 : Milieu 
Product 20.3 : Natuur en landschap en natuur- en milieueducatie 
 
Planning 

• milieucommunicatie en milieueducatie 
 
Resultaten 

• nieuwsbrief duurzaamheid 
• bijzondere communicatieactiviteiten  
• artikelen en persberichten 

 
Milieucommunicatie en milieueducatie 
Natuureducatie wordt specifiek door het IVN in samenwerking met het scholennetwerk uitgevoerd. 
Milieucommunicatie wordt ook ingezet om de uitvoering van het beleid te ondersteunen. Er wordt onder 
meer gebruik gemaakt van de gemeentelijke infopagina. Met regelmaat worden bijzonder activiteiten en 
projecten uitgevoerd, zoals de week van de vooruitgang (zie verder). Onder de vlag van het ‘Het Groene 
Profiel’ communiceert Tynaarlo over duurzaamheid door middel van een nieuwsbrief over duurzaamheid. 
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‘Het Groene Profiel’ refereert aan de groene gemeente Tynaarlo, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. 
Een gemeente met veel natuur, waar het relatief rustig en gezond wonen is. Het groene karakter van 
Tynaarlo is een kernkwaliteit. Als gemeente willen we een inspiratiebron zijn voor duurzaamheid. Daarbij 
gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De maandelijkse nieuwsbrief past in die lijn, 
waarbij de inzet is om bewustzijn en gedrag van mensen te beïnvloeden. Onze voorbeeldfunctie speelt 
daarbij een belangrijke rol. 
 
Nacht van de Nacht 
Er is invulling gegeven aan de Nacht van de Nacht. De lampen die de gevels van dorpskerken verlichten, 
zijn die nacht binnen de gemeente Tynaarlo gedoofd. Verder is er voorlichting over energiebesparing 
gegeven op de gemeentepagina en de website van de gemeente Tynaarlo. 
 
Week van de vooruitgang 
Binnen de gemeente Tynaarlo is van 14 tot en met 20 september 2009 invulling gegeven aan de Week van 
de vooruitgang, waar de actie Groene voetstappen onderdeel van uitmaakte. Dit hield in dat de kinderen 
zoveel mogelijk lopend, fietsend, op de step of skatend naar school gingen, in plaats van met de auto. Dit 
werd geregistreerd met een stempelkaart. Een aantal scholen binnen de gemeente heeft met veel 
enthousiasme aan deze actie deelgenomen, waarbij 5450 voetstappen zijn verzameld. 
 
Voor het gemeentehuis is de actie “band op spanning” gehouden voor personeel en bezoekers. Het doel 
was om automobilisten bewust te maken van de effecten van een te lage bandenspanning op 
energieverbruik en veiligheid. De helft van de gecontroleerde auto’s had een te lage bandenspanning. 
Doordat bij de actie de banden direct op spanning zijn gebracht kon 4629 kg CO2 worden bespaard en 
ruim € 8.000,= aan brandstof.   
 
Millenniumgemeente 
Tynaarlo is Millenniumgemeente en heeft een plan van aanpak om de Millenniumdoelen te realiseren. We 
streven er naar dat wereldwijd meer mensen gaan leven in een duurzaam leefmilieu. Dit doel komt ook 
terug in het Milieubeleidsplan en het Dubobeleidsplan. In 2009 werd ingezet op bewustwording van burgers 
in het algemeen en de leerlingen van basisscholen in het bijzonder. Ook is gewerkt aan de positie van de 
wereldwinkels in onze gemeente. Bewustwording kan leiden tot actie en actie kan leiden tot 
bewustwording. Daarom zoekt de gemeente Tynaarlo de verbinding tussen activiteiten hier en activiteiten 
elders in de wereld. 
 
De gemeente Tynaarlo heeft in 2009 meegedaan aan de “duurzaamheidsmeter”. Met deze 
duurzaamheidsmeter kunnen gemeenten bepalen hoe zij staan ten opzichte van andere gemeenten als het 
gaat om ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. De gemeente Tynaarlo scoorde plaats 13 op 
een ranglijst van 165 deelnemende gemeenten. 
 
 
5. SEPH (Samenwerking Handhaving Drenthe) 
 
Algemeen 
Programma 20 : Milieu 
Product 20.4 : SEPH  
 
Planning 

• Deelnemen aan de handhavingssamenwerking regio noord Drenthe 
• Deelnemen aan de handhavingssamenwerking binnen de provincie Drenthe 

 
Resultaten 

• controles bij vuurwerkverkooppunten  
• controles indirecte lozingen 
• samenwerking handhavingspartners in de provincie Drenthe 

 
 
Toelichting 
Binnen de regio hebben in 2009 gezamenlijke controles plaatsgevonden bij vuurwerkverkooppunten en zijn 
milieustations van de gemeenten bezocht. Dat gebeurde met het oog op de overdracht van de 
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bevoegdheden van de provincie naar de gemeenten. De handhavingssamenwerking is nu voor Noord-
Drenthe georganiseerd binnen SHD-Noord (Samenwerking Handhaving Drenthe Noord).   
 
Het Rijk heeft met de VNG afspraken gemaakt over de verdere verbetering van de uitvoering van de 
regelgeving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. Kern van het akkoord is dat alle 
overheden werken volgens kwaliteitseisen en dat de provincies en gemeenten bepaalde taken voortaan 
laten uitvoeren door een regionale uitvoeringsdienst. Eind 2009 hebben gezamenlijke Drentse colleges en 
de provincie een reactie verzonden aan de minister van VROM. Daarin hebben gemeenten aangegeven 
dat zij uit zichzelf geen aanleiding zien om binnen de veiligheidsregio Drenthe tot een regionale 
uitvoeringsdienst te komen, maar dat zij binnen de bestuurlijke realiteit opteren voor een minimaal 
basispakket. Inmiddels zijn gemeenten en provincie bezig met het verkennen van de opties om binnen 
Drenthe tot regionale uitvoeringsdiensten te komen. Op dit moment tekenen zich binnen de provincie drie 
regio’s af waar een bepaalde vorm van samenwerking mogelijk lijkt. Naar verwachting is eind 2010 meer 
duidelijkheid over de aard en de omvang van de samenwerking.  
 
 
6.  Geluidbeheer 
 
Algemeen  
Programma 20: Milieu 
Product 20.6: Geluidbeheer 
 
Planning 

• Advisering geluid 
 

Resultaten      
• 100% advisering geluid  

 
 
Toelichting 
In het milieubeleidsplan is aangegeven dat de toenemende ruimtelijke ontwikkelingen in Tynaarlo vragen 
om een passende verkeersstructuur. Een passende verkeersstructuur moet zorgen voor blijvend goede 
bereikbaarheid, maar ook voor het op peil houden van de leefbaarheid in de woon- en recreatiegebieden. 
Het uitgangspunt is het ‘stand-still-principe’. Nadelige milieueffecten van verkeer mogen niet toenemen. 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen met een verkeersmodel worden beoordeeld op de effecten voor de 
leefbaarheid. Dit geeft de mogelijkheid om daar bij ruimtelijke ontwikkeling nadrukkelijk rekening mee te 
houden. Uitgangspunt bij nieuwe woningbouwontwikkelingen is dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde 
voor geluid zo min mogelijk wordt overschreden.   
 
De advisering over overige verkeersbesluiten die invloed kunnen hebben op het geluidsniveau of andere 
effecten voor de leefbaarheid, is een doorlopende activiteit. Dit heeftonder meer geresulteerd in de 
toepassing van zeer stil asfalt bij wegreconstructies in Zuidlaren.  
 
Bij geluidsadvisering voor individuele bouwplannen ging het vooral om het bepalen van de gevelbelasting 
en het beoordelen van rapporten over gevelisolatieniveaus. Verder vond advisering plaats over 
geluidsaspecten met betrekking tot vergunningverlening in het algemeen (Wet milieubeheer, 
Evenementenbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening) en bij afhandeling van klachten over 
geluidsoverlast.  
 
 
7.  Luchtbeheer en klimaatbeleid 
 
Algemeen 
Programma 20: Milieu 
Product 20.7: Luchtbeheer 
 
Planning 

• Uitvoeren activiteiten klimaatprogramma (SLOK) 
• Uitvoeren dubobeleidsplan 
• Advisering ruimtelijke ontwikkelprojecten 
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Resultaten 

• ‘SLOK-projecten’ in gang gezet en een aantal gerealiseerd 
• Adviezen bij ruimtelijke projecten   
• Gmeentelijke Praktijk Richtlijn duurzaam bouwen (GPR) 
• Systeem milieuambities locatieontwikkelingen 

 
 
Toelichting 
 
Klimaatprogramma (SLOK) 
In 2009 is in het kader van de Stimuleringsregeling LOkale Klimaatinitiatieven (SLOK) een 
klimaatprogramma opgesteld. Op basis daarvan wordt de komende jaren verder uitvoering gegeven aan 
het gemeentelijk klimaatbeleid. Het programma wordt in de periode 2009-2012 uitgevoerd. Voor uitvoering 
van het SLOK is een financiële bijdrage ontvangen van € 146.000,=. De SLOK-regeling gaat uit van co-
financiering. Co-financiering door de gemeente zal onder meer plaatsvinden vanuit het budget investering 
in een duurzame leefomgeving, dat als incidenteel nieuw beleid in de meerjarenbegroting is opgevoerd. In 
het SLOK-programma van de gemeente Tynaarlo zijn 10 concrete projecten benoemd: 
 

1. Energieneutrale gemeentewerf  
2. Openbare verlichting 
3. Gemeentelijk vervoerplan  
4. Monitoring & handhaving EPC 
5. Duurzame nieuwbouw Vries Nieuwe Stukken 
6. Aanpak bestaande woningvoorraad woningcorporaties 
7. Duurzame nieuwbouw utiliteitsgebouwen 
8. Energiebesparing zwembaden 
9. Parkmanagement 
10. Mogelijkheden grootschalige energieopties 

 
Eind 2009 is er begonnen met de voorbereiding van een aantal projecten en zijn projecten in gang gezet. 
Voor twee zwembaden in Eelde en Vries zijn de renovatieplannen inmiddels gereed. In de plannen is 
rekening gehouden met de toepassing van duurzame en energiebesparende maatregelen. Voor zwembad 
Aqualaren bevindt het onderzoek zich in de afrondingsfase. Ook is een scan uitgevoerd aan het bestand 
van openbare verlichting. Op basis daarvan is een planning en een raming gemaakt om energiezuinige 
verlichting toe te passen. Met ondernemers op het bedrijventerrein Vriezerbrug onderzoekt de gemeente 
de mogelijkheden van parkmanagement. De bedoeling is om het thema duurzaamheid daarin een 
belangrijk plaats te geven. Met partners in de regio wordt gekeken naar de mogelijkheden om biomassa uit 
het landschap te gebruiken voor duurzame energie. Onder meer is Staatsbosbeheer betrokken. 
Grootschalige energieopties worden ook onderzocht in relatie tot het project De Bronnen.  
   
Duurzaam bouwen  
In 2009 is binnen de organisatie en aan burgers voorlichting gegeven over duurzaam bouwen. Er is advies 
uitbracht bij het opstellen van het bestemmingsplan De Bronnen, MFA Zeijen, Groote Veen, Ter Borch, 
Zuidoevers, Boven Diepen, Nieuwe Akkers en Centrum Plan Eelde. 
 
Eind 2009 is er begonnen met het opstellen van een praktische leidraad voor het concretiseren van dubo-
ambities. De basis vormt het GPR-gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn duurzaam bouwen). Dit 
instrument leent zich ervoor om op een inzichtelijke manier ambities vast te leggen en prestatieafspraken 
te maken. Zowel met partijen binnen als buiten de organisatie. Ook vormt het een hulpmiddel om bij het 
ontwerp van gebouwen rekening te houden met de divers aspecten van duurzaam bouwen en maakt het 
toetsen aan dubo-ambities eenvoudiger. Het GPR kan de communicatie met bouwpartners over het 
onderwerp vereenvoudigen.  
 
100.000-woningenplan 
In 2008 heeft de gemeente het Energieakkoord Noord-Nederland ondertekend. Voor woningbouw zijn de 
ambities uit het akkoord vertaald in het 100.000-woningenplan voor Noord-Nederland. Daarbij zijn alle 
relevante bouwpartners betrokken. Dit plan sluit grotendeels aan bij de beleidsuitgangspunten en 
voorgenomen activiteiten uit het gemeentelijk dubobeleidsplan, het milieubeleidsplan en het SLOK-
programma. De noordelijke provincies zullen in 2009 en 2010 het voortouw nemen om energiezuinig 
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bouwen in de nieuwbouw en in de bestaande bouw handen en voeten te geven. Voor het realiseren van de 
doelstellingen in de nieuwbouw en in het bijzonder in de bestaande bouw, zijn de corporaties belangrijke 
partners. In het 100.000-woningenplan is de doelstelling opgenomen om de energetische kwaliteit van de 
bestaande bouw 2 labelstappen te verbeteren. Voor nieuwbouw bestond het voornemen om in Noord-
Nederland in 2010 een aangescherpte en bijgestelde energieprestatienorm met een EPC van 0,5. De 
gemeentelijke SLOK-projecten 4 t/m 6 hebben een duidelijke relatie met het 100.000-woningenplan.  
 
Duurzame luchthaven 
Groningen Airport Eelde is bezig met een project om de luchthaven te verduurzamen en daarmee de 
meest duurzame luchthaven van Nederland te worden. De insteek is om daarbij allianties met andere 
Europese luchthavens aan te gaan. De gemeente is bereid om een financiële bijdrage te leveren aan het 
project en kennis en expertise in te brengen.  
 
 
8.  Bodembeheer 
 
Algemeen 
Programma 20: Milieu 
Product 20.8: Bodembeheer 
 
Planning 

• Implementatie en uitvoering Besluit bodemkwaliteit 
• Advisering over en begeleiding van bodemonderzoeken en –saneringen 
• Advisering over de toepassing van secundaire grondstoffen 

 
Resultaten 

• Adviezen over bodemonderzoeken en -saneringen  
 
Toelichting 
Implementatie en uitvoering Besluit bodemkwaliteit 
Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat de gemeente een bodemkwaliteitskaart en een 
bodemfunctieklassenkaart heeft. De bodemfunctieklassenkaart heeft tot doel de gemeente in te delen in 
bodemfuncties (landbouw & natuur, wonen en industrie). De bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde 
achtergrondwaarde per deelgebied aan. Het grondstromenbeleid dat gebaseerd is op deze instrumenten, 
vereenvoudigt de procedures voor grondverzet en bevordert het hergebruik van secundaire grondstromen 
zonder dat de bodemkwaliteit daardoor vermindert. Dat geldt niet alleen voor grondstromen van 
gemeentelijke werken, maar ook van bedrijven en particulieren.  
 
De gemeente maakt gebruik van het overgangsrecht in verband met de overgang van Bouwstoffenbesluit 
naar Besluit bodemkwaliteit. Dit betekent dat nog tot december 2011 gemaakt kan worden van de 
bestaande bodemkwaliteitskaart.   
 
Adviezen over bodemonderzoeken en -saneringen en toepassing secundaire grondstoffen 
Voor diverse projecten zijn bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd. Enkele van deze projecten zijn: 
 
Ter Borch:    Asbestonderzoek diverse percelen 
Ter Borch:    Asbestsanering locatie Strating en Oosterling 
Ter Borch:    Advisering voor aanleg natuurterrein Natuurmonumenten  
De Bronnen:     Bodemonderzoek voor aankoop gronden  
Groote Veen:    Bodemonderzoek voor aankoop gronden 
Groote Veen:    Asbestsanering locatie aan de Esweg 
Stortplaats Burg. Legroweg:  Bodemonderzoek voor verkoop gronden en aanleg poel 
Kern Zuidlaren fase 3:   Bodemonderzoek t.b.v. aanleg rondweg 
Van Wijk & Boerma:  Advisering ten behoeve van uitvoering bodem- en labonderzoek en 

verkenning biologische bodemsanering 
Gasboring NAM:   Algemene advisering 
Komplan Eelde:   Inventarisatie bodemdossiers 
  
Naast bovengenoemde projecten zijn nog tientallen bodemrapporten beoordeeld en adviezen uitgebracht 
in het kader van aanvraag bouwvergunning (bodemtoets). In het kader van grondverzet zijn diverse 
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adviezen uitgebracht aan aannemers en particulieren. In een aantal gevallen gebeurde dit naar aanleiding 
van een melding via het meldpunt bodemkwaliteit. 
 
Makelaars benaderen de gemeente Tynaarlo wekelijks voor specifieke bodeminformatie in het kader van 
een woning- of perceeltransactie. Op basis van hun aanvraagformulier wordt de specifieke informatie 
verstrekt. In 2009 gebeurde dat 90 keer.  
 
    
9. Waterbeheer 
 
Algemeen 
Programma 20: Milieu 
Product 20.9: Waterbeheer 
 
Resultaten 

• Advisering bij de uitvoering verbreed GRP en Gemeentelijk Waterplan 
 
 
Toelichting 
De gemeente Tynaarlo heeft samen met beide waterschappen de waterkwaliteitsopgaven in het kader van 
de Europese Kaderrichtlijn Water bepaald. De implementatie ervan is afgerond en de richtlijn heeft zijn 
doorwerking gehad in het gemeentelijk waterplan en verbreed GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan), die in 
2008 zijn vastgesteld. In 2009 is een investeringsplan vastgesteld om het GRP uit te kunnen voeren.  
 
 
10. Milieubeheer Handhaving 
 
Algemeen  
Programma 20: Milieu 
Product 20.10: Handhaving 
 
Taak 

• Uitvoeren milieucontroles bij bedrijven 
• Overige milieucontroles en klachten 

 
Samenvatting resultaten: 
 

• 200 controles bij inrichtingen  
• 65 hercontroles 
• 30 overige milieucontroles, waaronder naar aanleiding van klachten 
• 14 paasvuren 

 
 
Toelichting 
Milieucontroles bedrijven 
Bij de milieucontroles vond een kwaliteitslag plaats, die samenhangt met de invoering van het 
Activiteitenbesluit en de uitkomsten van het recente VROM-onderzoek. De medewerker vervult meer dan 
voorheen een adviserende rol tijdens de bedrijfsbezoeken. Waar nodig zijn ondernemers door de 
toezichthouders ondersteund bij het invullen van het meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit. 
Bijkomstig effect is dat bij ondernemers een beter inzicht ontstaat in milieuzorgaspecten binnen zijn bedrijf. 
Uiteindelijk betekent de werkwijze een kwaliteitsverbetering voor toezicht en handhaving. Wel nam de 
tijdbesteding per controle iets toe en levert het bezoek gemiddeld vaker een hercontrole op.  
 
In 2009 zijn 200 reguliere milieucontroles overeenkomstig planning gerealiseerd en zijn naar aanleiding 
daarvan 65 hercontroles uitgevoerd.  
 
Bij de introductie van de nieuwe risicomatrix is als doel gesteld om de komende drie jaar alle bedrijven 
minimaal één keer te bezoeken om de nieuwe controlefrequentie te bepalen. Dit betekent een groot aantal 
extra controles bovenop het gebruikelijke aantal controles. In 2009 is hierop ingezet door capaciteit vrij te 
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maken door middel van interne verschuiving van taken. Daardoor kon een deel van deze extra controles 
gerealiseerd worden.  
 
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 volledig duidelijk worden of de 
handhavingscapaciteit inderdaad toereikend is om de controles volgens de nieuwe controlefrequenties uit 
te kunnen voeren.  
 
Controles buitengebied 
Voor het project herziening buitengebied zijn bedrijfsinventarisaties gedaan en extra locatiebezoeken 
uitgevoerd. 
 
Vuurwerkcontroles 
Aan het einde van het jaar zijn in regioverband de vuurwerkverkooppunten gecontroleerd. Voor de 
aanvang van de verkoop waren alle verkooppunten in orde. Verder zijn samen met de provincie controles 
uitgevoerd bij gemeentelijke milieustations. Dat gebeurde met het oog op de overdracht van de 
bevoegdheden van de provincie naar de gemeenten. 
 
Overige milieucontroles en klachten 
Wat betreft de niet inrichtinggebonden handhavingstaken is aandacht besteed aan de uitvoering van het 
Bouwstoffenbesluit. Voor de handhaving op APV-gebied ligt de nadruk op het reageren op klachten en 
meldingen. Er zijn er 30 behandeld. Deze klachten en meldingen nemen relatief veel tijd in beslag.   
 
Verder is gecontroleerd op de gedoogbeschikkingen voor tijdelijke opslag vaste mest en de ontheffingen 
voor paasvuren. 
 


