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Raadsvergadering d.d. 14 december 2010 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 16 november 2010 
 
Onderwerp                            Vaststelling van het milieuprogramma 2011 
Portefeuillehouder:   Dhr H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Willemse 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 926 
E-mail adres:   j.willemse@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:          Het milieuprogramma 2011 vaststellen.  
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Milieuprogramma 2011 (bijgevoegd) 
-   Milieuverslag 2009 (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

 
De Wet milieubeheer schrijft voor dat jaarlijks een milieuprogramma wordt voorbereid en door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. In het milieuprogramma worden de milieuactiviteiten van het 
betreffende uitvoeringsjaar beschreven.  
 
Naast de wettelijke taken vormen het milieubeleidsplan, het beleidsplan duurzaam bouwen, de 
gemeentelijke klimaatprogramma’s en het (concept-)collegeprogramma belangrijke input voor het 
milieuprogramma 2011. Het milieuverslag 2009 hebben wij u onlangs ter informatie toegezonden. 
 
In het milieuprogramma 2011 zijn per beheersproduct de verschillende activiteiten beschreven. De taken 
op het gebied van de milieuhandhaving worden alleen op hoofdlijnen aangegeven. Deze worden meer 
gedetailleerd beschreven in het integrale handhavingsprogramma, dat afzonderlijk wordt voorbereid. 
 
Speerpunten voor de uitvoering van het milieuprogramma 2011 zijn: 
 

- Adequate uitvoering van de processen omgevingsvergunning; 
- Uitvoeren van het klimaatprogramma SLOK (=Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) 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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Vervolgprocedure 

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

Financiële consequenties 

Het milieuprogramma 2011 wordt uitgevoerd met de middelen die via de begroting 2011 beschikbaar zijn 
gesteld.  
 

Gevraagd besluit 

 
Het milieuprogramma 2011 vaststellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,    burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen          gemeentesecretaris  
 
 
 
 
      


