
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  2 juli 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

Voor informatie:  R. Hazenkamp, Ruimtelijke en economische ontwikkeling 

Onderwerp:  Opname milieuprogramma in programmabegroting 

 

1. Aanleiding 

Met ingang van 2014 wordt het milieuprogramma opgenomen in de programmabegroting 

2014. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wijziging van de Wet milieubeheer en aan de 

bezuinigingsdoelstelling voor een sober en doelmatig milieubeleid.   

Het milieuprogramma werd voor de wijziging van de Wet milieubeheer per april 2013 door ons 

opgesteld en aan u aangeboden ter vaststelling.   

2. Inhoudelijke mededeling 

De reden van het schrappen van het milieuprogramma door de wetgever is samengevat: 

 Lang niet alle overheden (het rijk, een deel van de provincies en een deel van de 

gemeenten) stelden jaarlijks een milieuprogramma vast. 

 Milieuwerkzaamheden werden en worden in andere programma’s, bijvoorbeeld in de 

begroting, opgenomen. 

De wetgever is ervan overtuigd dat ook zonder wettelijk milieuprogramma er op structurele 

wijze aandacht zal zijn voor uitvoering van milieutaken.  

 

De voordelen van opname van het milieuprogramma in de programmabegroting zijn: 

 Er wordt aangehaakt bij reguliere planning-, begroting- en rapportagecycli.  

 Er wordt invulling gegeven aan de wetwijziging. 

 Er wordt een efficiencyslag gemaakt in de zin van invulling geven aan de bezuinigings-

doelstelling op gebied van milieubeleid. 

 

In overleg met de concernstaf wordt nader uitgewerkt hoe de opname van het milieuprogram-

ma in de begroting precies vorm krijgt. De gedachte is om dit zowel in het visieblad als in het 

programma 4 Leefomgeving te doen.  
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3. Conclusie 

De gekozen aanpak zorgt ervoor dat programmering van de milieuactiviteiten blijvend is 

geborgd.   

 

 

 

 


