
m
il

ie
u

p
r

o
g

r
a

m
m

a
-

2
0

11

milieuprogramma  
tynaarlo 2011

bebouwd gebied

bedrijventerreinen

verkeer en vervoer

natuur

recreatie

buitengebied

tips





�Milieuprogramma gemeente Tynaarlo - 20��     |

InleIdIng
De Wet milieubeheer schrijft gemeenten voor om jaarlijks een milieuprogramma op te stellen. Het pro-

gramma wordt door de gemeenteraad vastgesteld. De resultaten van de uitvoering van het programma 

worden jaarlijks in een milieujaarverslag weergegeven.

In het milieuprogramma 2011 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 deze uitgebreider worden beschreven in het integraal handhavingspro-

gramma 2011.

Naast de wettelijke taken vormen het milieubeleidsplan, het beleidsplan duurzaam bouwen, de gemeente-

lijke klimaatprogramma’s en het (concept-)collegeprogramma belangrijke input voor het milieuprogramma. 

De beleidsthema’s die daaruit voortvloeien zijn duurzaam bouwen, klimaatbeleid en energiebesparing, 

duurzame inrichting van nieuwbouwlocaties, verduurzamen van (bestaande) bedrijventerreinen, adequate 

milieuvergunningverlening en zichtbare handhaving, adequate handhaving voorlichting en milieucommuni-

catie en het goede voorbeeld geven.

Speerpunten voor de uitvoering van het milieuprogramma 2011 zijn:

Adequate uitvoering van de processen omgevingsvergunning;

Uitvoeren van het klimaatprogramma Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) en het (provinciaal) 

klimaatcontract;

Het monitoren van de resultaten van het gemeentelijk klimaatbeleid;

Het zoeken van regionale samenwerking op het gebied van duurzame energie;

Het concretiseren van duurzaam bouwen en de actualisatie van het beleidsplan duurzaam bouwen en 

de monitoring van de beleidsuitvoering;

Verbeteren van de integratie van milieu in ruimtelijke ordening, met name bij de locatie- ontwikkelingen 

die zich komend jaar voordoen;

Blijvende aandacht voor adequate voorlichting en milieucommunicatie.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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voor de omgevingsgvergunning zijn ontwikkeld. 

Geautomatiseerde systemen werken ondersteu-

nend aan deze processen. In 2011 wordt gewerkt 

aan de digitalisering van milieu- en bouwdossiers, 

waardoor raadplegen vereenvoudigt.

Jaarlijks worden ongeveer 70 meldingen behan-

deld. Het gaat voornamelijk om meldingen in het 

kader van het Activiteitenbesluit en ontheffingen 

geluidhinder bij met name horeca. Het Activitei-

tenbesluit en de daaraan gekoppelde ministeriële 

regeling vormen een complex van voorschriften en 

richtlijnen. Dit betekent voor de medewerkers dat er 

een groter beroep wordt gedaan op kennis, inzicht 

en tijd om de regelgeving per bedrijf op een juiste 

wijze te kunnen vertalen en te interpreteren. De 

medewerker vervult daardoor meer dan voorheen 

een adviserende rol tijdens de bedrijfsbezoeken. 

Ondernemers kunnen het meldingsformulier op 

grond van het Activiteitenbesluit digitaal invullen. 

Waar nodig worden ondernemers ondersteund bij 

het invullen van het digitale formulier en wordt ge-

adviseerd over de regelgeving die van toepassing 

is op het bedrijf (zie verder hoofdstuk ‘milieubeheer 

handhaving’).

Taken
Behandelen van omgevingsvergunningen 

(milieuonderdeel), meldingen en ontheffingen;

Juridische, beleidsuitvoerende en 

ondersteunende taken met betrekking tot 

inrichtingen Wet Milieubeheer;

Verlenen geluidsontheffingen aan bedrijven 

die onder de werkingssfeer van het 

Activiteitenbesluit vallen.

Resultaten
Verlenen van 5 omgevingsvergunningen 

(milieuonderdelen) binnen de wettelijke termijn;

Afhandelen van totaal 70 binnengekomen 

8.40 meldingen, 8.19 meldingen en 

geluidsontheffingen.

Toelichting
De afgelopen tijd is er binnen de milieuwetgeving 

veel veranderd. Het Activiteitenbesluit is in 2008 in 

werking getreden. Het gevolg is dat veel inrichtin-

gen die voorheen vergunningplichtig waren nu on-

der een meldingsplicht vallen. Voor deze meldings-

plichtige bedrijven gelden algemene milieuregels. 

Op meer complexe of milieubelastende bedrijven 

blijft de vergunningplicht van toepassing. De tijdbe-

steding om voor dergelijke bedrijven een vergun-

ning voor te bereiden, is daardoor toegenomen. 

Het aanbod van vergunningaanvragen is moeilijk 

te sturen. De inwerkingtreding van onder meer het 

Besluit landbouw milieu, 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 uitbreidin-

gen van veehouderijen een complexe materie is die 

specifieke aandacht behoeft.

Door de inwerkingtreding van de Wabo op 1 okto-

ber 2010 zijn een groot aantal ontheffingen en ver-

gunningen gebundeld in de omgevingsvergunning. 

Hiervoor heeft interne coördinatie en afstemming 

plaatsgevonden van werkprocessen om te komen 

tot een samenhangende omgevingsvergunning. 

Het milieudeel kan onderdeel uitmaken van een 

omgevingsvergunning. Ook in 2011 wordt gewerkt 

volgens interne werkafspraken en processen die 

✔

✔

✔

✔

✔

pRogRamma 20: mIlIeu
pRoducT 20.1: mIlIeubeheeR InRIchTIngen
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pRogRamma 20: mIlIeu
pRoducT 20.2: mIlIeubeheeR algemeen

Taken
Verlenen ontheffing van het verbod om vuur 

stoken (paasvuren);

Adviseren bij evenementen;

Duurzaam inkopen;

Advisering externe veiligheid.

Resultaten
14 Ontheffingen paasvuren;

100% Advisering evenementen;

100% Duurzaam inkopen;

100% Advisering externe veiligheid bij ruimtelijke 

plannen en milieuvergunningen.

Toelichting

Paasvuren en evenementen
Ook dit jaar wordt op erop gerekend dat 14 

ontheffingen voor paasvuren verleend wor-

den. Bij de paasbulten worden controles uit-

gevoerd op milieu- en veiligheidsaspecten. Er 

is advies uitgebracht over milieuaspecten van 

evenementenvergunningen. 

Duurzaam Inkopen 
Besloten is dat bij alle gemeentelijke inkopen aan-

dacht moet worden besteed aan duurzaamheid. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Het streven is er op gericht dat 100% van de ge-

meentelijke inkopen en aanbestedingen duurzaam 

zijn. Daarmee willen we ook een voorbeeld zijn 

voor andere organisaties. Dit gebeurt volgens een 

gestructureerde aanpak die binnen de organisatie 

is geborgd. Bij duurzaam inkopen worden de cri-

teria gevolgd die door SenterNovem (Agentschap 

NL) 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 voort-

vloeien uit andere programma’s en ambities. Zoals 

het gemeentelijk milieubeleidsplan, het beleidsplan 

duurzaam bouwen en het lokale klimaatprogramma 

(SLOK). Zie verder hoofdstuk 7 ‘Luchtbeheer en 

Klimaatbeleid’. 

Advisering externe veiligheid
Advisering over aspecten van externe veiligheid 

vindt plaats bij voorbereiding van nieuwe bestem-

mingsplannen. Activiteiten zoals LPG-tankstations, 

worden getoetst aan het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (BEVI). Er wordt blijvend gewerkt aan 

het actueel houden van de provinciale risicokaart, 

waar alle risico-objecten op zijn weergegeven. 

Deze risicokaart is op internet te raadplegen.
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pRogRamma 20: mIlIeu
pRoducT 20.3: naTuuR- en mIlIeueducaTIe

Taken
Milieucommunicatie en milieueducatie;

Millenniumgemeente.

Resultaten
Nieuwsbrief duurzaamheid;

Artikelen en persberichten;

Eén of meer bijzondere 

communicatieactiviteiten.

Toelichting

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. 

Onder de vlag van het ‘Het Groene Profiel’ com-

municeert Tynaarlo over duurzaamheid door middel 

van een nieuwsbrief over duurzaamheid. ‘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. De gemeente 

✔

✔

✔

✔

✔

wil een inspiratiebron en een voorbeeld zijn voor 

duurzaamheid. Daarbij wordt uitgegaan van eigen 

verantwoordelijkheid van mensen. De maandelijkse 

nieuwsbrief past in die lijn, waarbij de inzet is om 

bewustzijn en gedrag van mensen te beïnvloeden. 

In 2011 verschijnen opnieuw 10 edities.

Millenniumgemeente
Als millenniumgemeente werken we samen aan 

‘een duurzame leefomgeving voor iedereen. We 

verbinden daarmee projecten hier en elders in de 

wereld. Thema dat dit jaar centraal staat is onder 

andere energie. Samen met millenniumgroepen or-

ganiseren we opnieuw een bijzondere activiteit in 

het voorjaar. Ook zal de eerder gehouden actie-

maand in september (onder meer mobiliteit) een 

vervolg krijgen, waarschijnlijk geschoeid op de 

leest van de methode JOGG (Jongeren op Gezond 

Gewicht).  

Met enige regelmaat worden bijzondere activiteiten 

en projecten uitgevoerd, zoals de week van de 

vooruitgang, een duurzaamheidsmarkt en de Nacht 

van de Nacht. Bij het laatstgenoemde thema staat 

duisternis als kwaliteit van onze leefomgeving cen-

traal. Voor de voorgenomen communicatieactivitei-

ten wordt nog een afzonderlijk jaarplan opgesteld.
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Taken
Handhavingssamenwerking regio noord Drenthe 

en de provincie.

Resultaten
Controles bij vuurwerkverkooppunten;

Voorlichting en controle bedrijfsafval;

Controles spoelwater agrarische erven;

Wabo-handhavingsproject;

Samenwerking in de provincie Drenthe.

Toelichting
In Noord-Drenthe werken handhavingspartners sa-

men in SHD-verband. Onder meer worden jaarlijks 

een aantal handhavingsactiviteiten of -projecten 

voorbereid en uitgevoerd.

Binnen de regio zullen ook in 2011 gezamenlijke 

controles plaatsvinden bij vuurwerkverkooppunten. 

De samenwerking is georganiseerd binnen de 

SHD-Noord (Samenwerking Handhaving Drenthe 

Noord).

Naar aanleiding van de actie Prullemaande in 

2010, waarbij controles op bedrijfsafval heeft 

plaatsgevonden, is besloten om een vergelijkbare 

actie in 2011 te herhalen. Naast het uitvoeren van 

controles zal ook praktische voorlichting worden 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

pRogRamma 20: mIlIeu
pRoducT 20.4: samenweRkIng 

handhavIng dRenThe nooRd

gegeven aan ondernemers over hoe afval op een 

goede manier te scheiden.

Verder wordt een handhavingsactiviteit georgani-

seerd gericht op Wabo-handhaving en wordt een 

project met de waterschappen onderzocht, waarbij 

spoelwater van agrarische erven centraal staat.

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. Het akkoord gaat er vanuit dat 

overheden werken aan de vorming van uitvoerings-

diensten waarbinnen een aantal taken gezamenlijk 

worden uitgevoerd. Voor de uitvoeringsdiensten 

zijn kwaliteitscriteria in ontwikkeling.

Op provinciaal niveau zijn gemeenten 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 samenwer-

king mogelijk lijkt. De meerwaarde van de uitvoe-

ringsdiensten zit vooral in de bundeling van kennis 

en specialismen met het oog op de meer complexe 

taken. De bedoeling is dat de uitvoeringsdiensten 1 

januari 2012 operationeel zijn.
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pRogRamma 20: mIlIeu
pRoducT 20.6: geluIdbeheeR

Taken
Advisering geluid.

Resultaten
100% Advisering bij verkeersplannen en 

ruimtelijke ordening.

Toelichting

Advisering bij verkeersplannen 
en ruimtelijke ordening
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 recreactiegebieden. Het uitgangspunt is het 

‘stand-still-principe’. Dat houdt in dat nadelige 

milieu-effecten van verkeer niet toenemen. Steeds 

vaker wordt hiertoe zeer stil asfalt toegepast. Door 

middel van een actueel verkeersmodel worden 

nieuwe ontwikkelingen beoordeeld op de effecten 

voor de leefbaarheid. Dit geeft de mogelijkheid om 

bij de ruimtelijke ordening nadrukkelijk rekening te 

houden met aspecten van leefbaarheid. Bij nieuwe 

woningbouwontwikkelingen is de voorkeursgrens-

waarde voor geluid leidend. Deze grenswaarde 

✔

✔

wordt zo min mogelijk overschreden. Bij het plan 

Oude Tolweg bestaat het voornemen om een 

geluidsscherm toe te passen om aan de voor-

keursgrenswaarde te voldoen. Bij ontwikkelingen 

als Groote Veen en Ter Borch wordt zeer stil asfalt 

toegepast.

Bij de planvorming van De Bronnen wordt rekening 

gehouden met de milieueffecten van het verkeer. 

Daarbij wordt tevens naar de relatie met de be-

staande dorpskern van Vries gekeken.

De advisering over overige verkeersbesluiten die 

invloed kunnen hebben op het geluidsniveau of 

andere effecten voor de leefbaarheid, is een door-

lopende activiteit. Als voorbeelden kunnen worden 

genoemd de aanpassingen in de bebouwde kom, 

zoals snelheidsbeperkende maatregelen en wegre-

constructies. Individuele bouwplannen worden op 

geluidsaspecten beoordeeld.

Verder vindt advisering plaats over geluidsaspec-

ten met betrekking tot vergunningverlening in het 

algemeen (Wet milieubeheer, Evenementenbeleid 

en de Algemene Plaatselijke Verordening) en bij 

afhandeling van klachten over geluidsoverlast.
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pRogRamma 20: mIlIeu
pRoducT 20.7: luchTbeheeR en 
        klImaaTbeleId

Taken
Uitvoeren activiteiten klimaatprogramma 

(SLOK);

Uitvoeren klimaatcontract;

Uitvoeren dubobeleidsplan;

Advisering duurzaamheid ruimtelijke 

ontwikkelprojecten.

Resultaten
‘SLOK-projecten’ het merendeel gerealiseerd;

Adviezen bij ruimtelijke projecten;

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn duurzaam 

bouwen (GPR);

Operationeel systeem milieuambities 

locatieontwikkelingen.

Toelichting

Klimaatprogramma (SLOK)
In 2009 is in het kader van de Stimuleringsregeling 

LOkale Klimaatinitiatieven (SLOK) een klimaat-

programma 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 uitvoe-

ring van het SLOK is € 146.000,= ontvangen. De 

SLOK-regeling gaat uit van cofinanciering. Cofinan-

ciering door de gemeente vindt onder meer plaats 

vanuit het budget investering in een duurzame 

leefomgeving, dat als incidenteel nieuw beleid in de 

meerjarenbegroting is opgevoerd. Monitoring van 

de effecten van het gemeentelijk milieubeleid krijgt 

in 2011 handen en voeten. In het SLOK-program-

ma van de gemeente Tynaarlo zijn 10 concrete 

projecten benoemd:

Energieneutrale gemeentewerf

Openbare verlichting

Gemeentelijk vervoerplan

Monitoring & handhaving EPC

Duurzame nieuwbouw De Bronnen

Aanpak bestaande woningvoorraad 

woningcorporaties

Duurzame nieuwbouw utiliteitsgebouwen

Energiebesparing zwembaden

Parkmanagement

Mogelijkheden grootschalige energieopties

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1]
2]
3]
4]
5]
6]

7]
8]
9]
10]

Met de projecten willen we ook het goede voor-

beeld geven aan andere organisaties en onder-

nemingen. Alle projecten zijn in gang gezet en 

de onderzoeksprojecten ‘openbare verlichting’ en 

‘energiebesparing zwembaden’ zijn afgerond. Op 

basis van die onderzoeken wordt energiezuinige 

verlichting aangebracht en bestaande conventio-

nele verlichting vervangen door energiezuinige va-

rianten. De energiebesparende maatregelen bij de 

zwembaden worden bij de renovatie doorgevoerd. 

Multifunctionele accommodaties (MFA) worden 

duurzaam ontwikkeld. In 2011 worden onder meer 

plannen voor MFA-Vries voorbereid.

Bij de planvoorbereiding en ontwikkeling van 

grootschalige duurzame energie worden kansen tot 

regionale samenwerking benut. Onder de noemer 

van het SLOK-project ‘grootschalige energieopties’ 

worden meerdere activiteiten ontplooid. Samen met 

de gemeenten Zuidhorn en Haren en Staatsbosbe-

heer wordt een onderzoek uitgevoerd met betrek-

king tot het onderwerp biomassa. Het onderzoek 

is erop gericht bestaande en nieuwe stromen 

van biomassa in beeld te brengen en strategieën 

te ontwikkelen voor afzet en logistiek en om de 

benutbaarheid van het landschap voor biomassa 

vergroten. Voor Vriezerbrug-Zuid worden de moge-

lijkheden verkend om het terrein te ontwikkelen tot 

een energietransitiepark. Daarbij worden eventuele 

koppelingen met bestaand Vriezerbrug-Noord en 

De Bronnen onderzocht. Voor De Bronnen wordt 

onder meer gedacht aan een grootschalig zon-

neveld, waarbij door middel van zonnepanelen 

elektriciteit wordt opgewekt. Voor de realisatie van 

dergelijke grootschalige energievoorziening worden 

de mogelijkheden van lokale duurzame energie-

bedrijven (LDEB’s) verkend. Door middel van een 

LDEB kan ontwikkeling, investering en exploitatie 

van dergelijke energievoorzieningen vorm krijgen.

Bij de ontwikkeling van parkmanagement zal de 

gemeente duurzaam ondernemen en de verduur-

zaming van bedrijventerreinen stimuleren. Voor 

2011zal met name de ontwikkeling van het parkma-

nagement Vriezerbrug-Noord aandacht krijgen.
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Klimaatcontract 
De provincie heeft met gemeenten afspraken 

gemaakt om een extra impuls te geven aan 

gemeentelijke klimaatinitiatieven. Daartoe is een 

klimaatcontract voorbereid en ondertekend en 

heeft de provincie een bedrag van € 937.000,= aan 

de gemeente beschikbaar gesteld voor de stimu-

lering van de gemeentelijke klimaatinitiatieven. De 

provinciale klimaatgelden gaan uit van cofinan-

ciering door de gemeente. Doel is om een plus in 

duurzaamheid te realiseren of een versnelling van 

de uitvoering van duurzame activiteiten te bereiken.

Het programma behorend bij het klimaatcontract 

sluit aan bij al geplande activiteiten en projecten 

waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. 

Het gaat onder meer om gemeentelijke multifunc-

tionele accommodaties en zwembaden, openbare 

verlichting, bestaande woningbouw, duurzame ste-

denbouw en grootschalige duurzame energievoor-

ziening. De projecten en activiteiten dienen in de 

periode 2010-2011 in uitvoering te zijn gebracht en 

de afronding moet uiterlijk in 2013 plaatsvinden. Op 

onderdelen bestaat er samenhang met de eerder 

genoemde SLOK-projecten.

Duurzaam bouwen algemeen
In het dubobeleidsplan is het Nationaal Pakket 

Duurzaam Bouwen als instrument genoemd om 

inhoud te geven aan duurzaamheid in lokale plan-

nen. Deze landelijke pakketten worden niet meer 

actueel gehouden en verliezen hun bruikbaarheid. 

Daarom wordt een plan van aanpak opgesteld 

om GPR-gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn 

duurzaam bouwen) binnen onze organisatie te 

gaan gebruiken. Dit instrument leent zich ervoor 

om op een inzichtelijke wijze ambities vast te leg-

gen en prestatieafspraken te maken. Ook vormt het 

een hulpmiddel om bij het ontwerp van gebouwen 

rekening te houden met de diverse aspecten van 

duurzaam bouwen en maakt het toetsen aan dubo-

ambities eenvoudiger. Het GPR kan ook de com-

municatie met bouwpartners over het onderwerp 

vereenvoudigen. Bij de uitvoering van het plan van 

aanpak worden ambities geformuleerd en gekop-

peld aan de GPR-systematiek.

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 beleidsuit-

gangspunten en voorgenomen activiteiten uit het 

gemeentelijk dubobeleidsplan, het milieubeleids-

plan, het SLOK-programma en is een concreet 

programmaonderdeel van het klimaatcontract. 

De noordelijke provincies nemen het initiatief om 

energiezuinig 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. De 

voorgenomen aangescherpte en aangepaste ener-

gieprestatienorm voor Noord-Nederland gaat niet 

door. Het rijk heeft deze aanpak niet goedgekeurd. 

Dat betekent dat Noord-Nederland voor nieuwbouw 

de landelijke aanscherping volgt van de energie-

prestatienorm per 1 januari 2011 van 0,8 naar 0,6.

Vanwege onze lokale en regionale ambities op 

het gebied van duurzaam bouwen en energie-

besparing wordt in 2011 verder inhoud gegeven 

aan voorlichting voor particulieren, aannemers 

en ontwikkelaars. Dat gebeurt door toepasselijk 

voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen en voor-

lichtingsbijeenkomsten van nieuwbouwprojecten 

te benutten door het geven van presentaties 

over het onderwerp. Ook wordt de mogelijkheid 

bekeken voor het instellen van een spreekuur 

duurzaam bouwen. Voor de uitvoering van spe-

cifieke activiteiten gericht op de bestaande bouw 

zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij het 

100.000-woningenplan.

Duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingen
De gemeente zal ook in 2011 de regie voeren 

bij de planvoorbereiding ontwikkeling van een 

aantal bouwlocaties. Bij de advisering over milieu 

en duurzaamheid bij deze projecten gaat het om 

meerdere thema’s. Te noemen zijn geluid, bodem, 

luchtkwaliteit, externe veiligheid, energiebespa-

ring, duurzame energie en overige aspecten van 

duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw. Een 

belangrijk uitgangspunt van het milieubeleidsplan 

is het verbeteren van de huidige kwaliteit van de 
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leefomgeving. De nieuwe ontwikkelingen bieden 

de mogelijkheid om hier volop rekening mee te 

houden.

Zoals in het milieubeleidsplan is aangegeven is 

gezocht naar een systematiek waarmee milieu-

ambities op ontwikkelingslocaties kan worden 

bepaald en verankerd. Er is voor gekozen om met 

het instrument DPL (duurzaamheidsprestatie van 

een locatie) ervaring op te doen. In 2011 wordt dit 

instrument onder meer bij de woonwijk De Bron-

nen ingezet. DPL toont de mate van duurzaamheid 

aan van een wijk. Daarnaast is het de bedoeling 

om GPR-gebouw in te zetten om duurzaamheid op 

gebouwniveau inhoud te kunnen geven. 

Woningbouw De Bronnen
Het project De Bronnen heeft een hoog ambitieni-

veau voor duurzaamheid en innovatie. Het college 

heeft de ambitie uitgesproken om het tot een zeer 

duurzame wijk maken. De voorbereidingen voor 

dit project zijn in volle gang. Om te komen tot een 

zeer duurzame wijk wil de gemeente een business 

model ontwikkelen dat op innovatieve wijze de 

ontwikkeling van andere duurzame wijken mogelijk 

maakt. Daarbij spelen bewoners en marktpartijen 

een belangrijke rol. 

Het toe te passen business model is ook onder-

deel van het Europese project Interreg IVb North 

Sea Sustainable Energy Planning. Het doel van dit 

project is het door diverse partners uit de NorthSea 

regio ontwikkelen van een model voor het opzet-

ten van regionale duurzame energieplanning. De 

gemeente neemt als subpartner deel in dit project. 

Voor dit project is Europese subsidie beschikbaar 

gesteld. Een deel van de subsidie wordt ingezet 

voor kennisoverdracht naar andere gemeenten. 

Niet in de laatste plaats vormt het een belang-

rijk leertraject voor de eigen organisatie en kan 

het businessmodel ook in andere te ontwikkelen 

ruimtelijke plannen worden toegepast. De cofinan-

ciering van het Interregproject wordt gedeeltelijk 

gefinancierd uit het budget ‘investeren in een duur-

zame leefomgeving’.

Duurzame luchthaven
Groningen Airport Eelde (GEA) 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. Het project valt onder de noemer van het 

interregionaal samenwerkingsprogramma Interreg. 

De gemeente is bereid om een financiële bijdrage 

te leveren aan het project en kennis en expertise 

in te brengen. Dit kan gefinancierd worden uit het 

budget ‘investeren in een duurzame leefomgeving’. 

Er is een plan in voorbereiding waarin allerlei duur-

zame maatregelen worden voorgesteld. Te denken 

valt onder meer aan energiebesparende maatre-

gelen aan gebouwen, het duurzaam opwekken 

van energie, het doorvoeren van landingen waarbij 

minder brandstof wordt verbruikt.



�0 |     Milieuprogramma gemeente Tynaarlo - 20��

pRogRamma 20: mIlIeu
pRoducT 20.9: waTeRbeheeR

Taken
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 ge-

meentelijk waterplan en verbreed GRP, die in 2008 

zijn vastgesteld. In 2009 is een investeringsplan 

vastgesteld om het GRP uit te kunnen voeren.

pRogRamma 20: mIlIeu
pRoducT 20.8: bodembeheeR

Taken
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;

Adviezen toepassing secundaire grondstoffen;

Uitgevoerde waterbodemsaneringsprojecten;

Actuele bodemfunctiekaart.

Toelichting

Implementatie 
en uitvoering Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat de 

gemeente een bodemfunctieklassenkaart opstelt. 

De bodemfunctieklassenkaart heeft tot doel de 

kwaliteit van toe te passen grond of baggerspecie 

te relateren aan de functie van het toepassingsge-

bied. Als onderlegger maakt de gemeente echter 

nog gebruik van het bodembeheerplan en de bo-

demkwaliteitskaart, die nog tot eind 2011 geldig is. 

In 2011 worden deze instrumenten geactualiseerd. 

Het overgangsrecht vervalt in elk geval op 1 januari 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2013. Het grondstromenbeleid dat gebaseerd is op 

deze instrumenten, vereenvoudigt de procedures 

voor grondverzet en bevordert het hergebruik van 

secundaire grondstromen zonder dat de bodem-

kwaliteit daardoor vermindert. Dat geldt niet alleen 

voor grondstromen van gemeentelijke werken, 

maar ook van bedrijven en particulieren.

Advisering over en begeleiding van 
bodemonderzoeken en –saneringen en secundaire 
grondstoffen
Een belangrijke functie van team milieu is om de 

organisatie te adviseren bij allerlei ruimtelijke ont-

wikkelingen en civiele projecten met betrekking tot 

bodemonderzoek, -sanering en grondstromen en 

de toepassing van secundaire grondstoffen. Door 

optimaal gebruik te maken van het bodembeheer-

plan en hergebruikmogelijkheden, kunnen kosten 

bespaard worden. Door milieu tijdig in te schakelen 

kunnen onaangename verrassingen bij de aankoop 

van gronden door onopgemerkte bodemverontrei-

nigingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Voor 2010 is ook bijzondere aandacht voor water-

bodemsaneringsprojecten. Die kunnen aan de orde 

zijn op locaties waar de gemeente overgaat tot 

sanering van riooloverstorten. Verder vindt advise-

ring plaats over bodemaspecten bij de herontwik-

kelingslocatie Van Wijk en Boerma.
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pRogRamma 20: mIlIeu
pRoducT 20.10: mIlIeubeheeR handhavIng

Taken
Milieucontroles bij bedrijven;

Overige milieucontroles en behandelen 

milieuklachten;

Handhavingprojecten.

Resultaten

Inrichtinggebonden handhavingstaken:
Uitvoeren 70 milieucontroles bij bedrijven, 

waarvan 25 bij gemeentelijke gebouwen;

Uitvoeren van hercontroles (ongeveer in 35% 

van uitgevoerde milieucontroles);

Uitvoeren van 2 geluidcontroles bij 

horecabedrijven;

Uitvoeren van 7 controles gedoogbeschikkingen 

tijdelijke opslag vaste mest;

Uitvoeren van 6 opleveringscontroles;

Doen van 5 aanschrijvingen op basis 

van constateringen handhavers andere 

vakgebieden;

Vervullen oog- en oorfunctie voor andere 

vakgebieden.

Niet-inrichtinggebonden handhavingstaken:
Handhaving bouwstoffenbesluit door uitvoeren 

vrije veldcontroles en controles meldingen;

Toezicht kleine saneringen;

Deelname handhavingsamenwerkingsprojecten.

Toelichting

Milieucontroles bij bedrijven
Door het proces van deregulering zijn de afgelo-

pen jaren steeds meer bedrijven onder algemene 

milieuregels gaan vallen. Veel van deze algemene 

regels zijn samengebracht binnen het Activiteiten-

besluit. Het Activiteitenbesluit en de daaraan ge-

koppelde ministeriële regeling vormen een complex 

van voorschriften en richtlijnen. Door deze ontwik-

keling vervult de medewerker meer dan voorheen 

ook voor de ondernemer een adviserende rol 

tijdens de bedrijfsbezoeken. Ondernemers hebben 

soms moeite met het invullen van het (verplichte) 

digitale formulier om melding te kunnen doen 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

op grond van het Activiteitenbesluit. Waar nodig 

worden ondernemers door de toezichthouders on-

dersteund bij het invullen van het formulier. Tegelij-

kertijd zal het gemeentelijk toezicht en handhaving 

zichtbaarder worden gemaakt. Dit krijgt onder meer 

handen en voeten door het dragen van uniforme 

en herkenbare bedrijfskleding en door het onder-

steunen van handhavingsacties en –projecten door 

gerichte voorlichting en communicatie.

Door de komst van het Activiteitenbesluit is de 

oude categorie-indeling vervangen door een 

nieuwe indeling (A,B en C). Bij alle bedrijven moet 

in beeld worden gebracht welke activiteiten er 

plaatsvinden, onder welke categorie ze vallen en 

of er maatwerkvoorschriften nodig zijn. Gelijktijdig 

wordt in beeld gebracht in welke ‘risicocategorie’ 

de bedrijven vallen. Deze indeling gebeurt op 

basis van de nieuwe risicomatrix die in 2009 is 

vastgesteld. Op basis van de nieuwe risico-indeling 

wordt tijdens een bedrijfsbezoek voor elk bedrijf de 

nieuwe controlefrequentie bepaald.

Het doel was om in de periode 2010-2012 alle 

bedrijven minimaal één keer te hebben bezocht om 

deze te kunnen indelen aan de hand van de risi-

comatrix. Door de actuele ontwikkelingen is deze 

planning verschoven. Wel kan aan de hand van de 

resultaten die nu beschikbaar zijn, een voorlopige 

beoordeling worden gemaakt voor de bedrijven die 

nog niet bezocht zijn.

Afhankelijk van de risicocategorie gelden voor 

bedrijven de volgende controlefrequenties.

Categorie 1:  1 keer per jaar

Categorie 2:  1 keer per 2 jaar 

Categorie 3:  1 keer per 3 jaar

Categorie 4:  1 keer per 4 jaar

Type A-bedrijven:  1 keer per 10 jaar

Vanwege de systematiek van de risicomatrix wor-

den de meest risicovolle bedrijven jaarlijks bezocht. 

Hierbij moet gedacht worden aan tankstations, 

vuurwerkbedrijven en een aantal grotere bedrijven, 

zoals Lentis, de bloemenveiling en GAE. Bij om-
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vangrijke instellingen zoals Lentis wordt ieder jaar 

een deel van de inrichting gecontroleerd. Verder 

worden in 2011 agrarische bedrijven gecontroleerd 

die onder type C vallen. Dit zijn vaak bedrijven met 

een bovengrondse opslagtank voor diesel. De re-

gelgeving hieromtrent is veranderd. Op grond van 

de overgangsregeling hebben de ondernemers met 

een dergelijke tank tot juni 2011 de tijd om deze in 

overeenstemming te brengen met de regels. Ook 

daarom is het gewenst om deze agrarische bedrij-

ven te bezoeken.

Binnen de groep van zogenaamde type B- inrich-

tingen worden in 2011 voornamelijk gemeentelijke 

gebouwen bezocht. Tenslotte worden een aantal 

type A-inrichtingen bezocht. Daarover is besloten 

dat deze eens per tien jaar worden bezocht. Dit zijn 

kleine bedrijven met weinig of geen milieueffecten. 

Gedacht kan worden aan woongebouwen, scholen, 

praktijkruimten voor gezondheidszorg, bibliotheken 

en sommige kantoorgebouwen. 

Indien tijdens milieucontroles overtredingen worden 

geconstateerd volgt een hercontrole. Op basis van 

de ervaringen uit het verleden wordt er van uitge-

gaan dat er bij 35% van de bedrijven een hercon-

trole plaatsvindt. Omdat er in 2010 extra mens-

kracht is ingehuurd voor controles in het kader van 

de risicomatrix, moeten de hercontroles die daar uit 

voortkomen met een beperkte handhavingscapa-

citeit in 2011 worden uitgevoerd. Dit heeft invloed 

op het aantal te plannen eerste milieucontroles. 

Daarbij komt dat het vanwege de huidige vacatu-

restop onzeker is wanneer de bestaande vacature 

voor milieuhandhaving kan worden ingevuld. 

Overige milieucontroles en klachten
Wat betreft de niet inrichtinggebonden handhaving-

taken wordt aandacht besteed aan de uitvoering 

van het Bouwstoffenbesluit. Voor de handhaving 

op APV-gebied ligt de nadruk op het reageren 

op klachten en meldingen. Tot slot wordt jaarlijks 

gecontroleerd op de gedoogbeschikkingen voor 

tijdelijke opslag vaste mest en de ontheffingen voor 

paasvuren.

Handhavingsprojecten 
Jaarlijks worden een aantal handhavingprojec-

ten voorbereid en uitgevoerd samen met andere 

partners binnen het samenwerkingsverband 

SHD-Noord. Voor 2011 zijn dit de vuurwerkver-

kooppunten, een vervolg op actie Prullemaande 

(bedrijfsafval), erfspoelwater en een nader te bepa-

len project in het kader van Wabo. Kortheidshalve 

wordt verwezen naar hoofdstuk 5 ‘Samenwerking 

Handhaving Drenthe Noord’.
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