
Aan de raad, 

  

Onderwerp: Milieuprogramma 2013 inclusief actualisatie Milieubeleidsplan 2011-2014 

  

  

Voorstel: Het Milieuprogramma 2013 vaststellen, inclusief actualisatie Milieubeleids- 

plan 2011-2014 

    
  

1 SAMENVATTING 

Het Milieuprogramma 2013 bevat de voor het jaar 2013 uit te voeren milieuactiviteiten. In het 

Milieuprogramma 2013 is tevens een hoofdstuk opgenomen (hoofdstuk 2) met als doel het 

Milieubeleidsplan 2011-2014 te actualiseren. Dit ter uitwerking van het bezuinigingsvoorstel 

“vermindering economisch beleid en lokaal milieubeleid”. 

Voorliggend voorstel strekt tot vaststelling van het Milieuprogramma 2013 inclusief de 

actualisatie van het Milieubeleidsplan 201 1-2014. U wordt verzocht het Milieuprogramma 2013 

inclusief de actualisatie van het Milieubeleidsplan 2011-2014 vast te stellen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Uw raad stelt jaarlijks op voordracht van ons college een milieuprogramma vast waarin de 

voornemens op milieugebied voor het komende jaar zijn opgenomen. 

Uw besluit van 20 december 2011 waarmee u het Milieuprogramma 2012 hebt vastgesteld en 

hebt besloten dat duurzaamheid met ingang van 2013 wordt opgenomen in het 

milieuprogramma. 

Het Milieubeleidsplan 2011 — 2014 door u vastgesteld op 26 april 2011. 

Het in de Kadernota/Programmabegroting 2013 opgenomen bezuinigingsvoorstel (C.3.5.)" 

vermindering economisch beleid en lokaal milieubeleid”. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

De wettelijke grondslag wordt gevormd door de Wet milieubeheer en het gemeentelijk Milieu- 

beleidsplan 2011-2014. 

De Wet milieubeheer eist dat jaarlijks een milieuprogramma door uw raad wordt vastgesteld en 

geeft u tevens de bevoegdheid een Milieubeleidsplan vast te stellen. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Wij willen bereiken dat op een verantwoordelijke wijze via reguliere taken uitvoering wordt 

gegeven aan het gemeentelijk milieubeleid. Met het voorstel geven wij invulling aan het 

bezuinigingsvoorstel “vermindering economisch en lokaal milieubeleid”. 



  

Het Milieuprogramma 2013 bevat voor zover van toepassing de geactualiseerde milieuacties 

uit de Programmabegroting 2013. De uit te voeren acties zijn kernachting beschreven in bijlage 

1, de activiteitenkalender met kleurcodering. 

Om invulling te geven aan het bezuinigingsvoorstel “vermindering economisch en lokaal 

milieubeleid” wordt voorgesteld een 10-tal acties uit het Milieubeleidsplan 2011-2014 niet uit te 

voeren. Dit omdat het geen wettelijke taken betreffen of omdat de geplande activiteiten door 

veranderende inzichten zijn achterhaald dan wel via reguliere taken invulling krijgen. 

In hoofdstuk 2 in het Milieuprogramma 2013 zijn de niet uit te voeren acties opgenomen. 

Hier wordt volstaan met een verwijzing naar dat hoofdstuk. 

Bijlage 2 in het Milieuprogramma 2013 is de geactualiseerde activiteitenkalender uit het Milieu- 

beleidsplan 2011-2014 en vervangt de huidige bijlage 1 in het Milieubeleidsplan 2011-2014. In 

bijlage 2 in het Milieuprogramma 2013 is via een kleurcodering (rood, geel en groen) de voort- 

gang van de uitvoering van het Milieubeleidsplan 2011-2014 aangegeven. De niet uit te voeren 

acties in het kader van het bezuinigingsvoorstel “vermindering economisch en lokaal milieu- 

beleid” zijn in de activiteitenkalender blauw gecodeerd. 

Het voorstel om de in hoofdstuk 2 van het Milieuprogramma 2013 genoemde acties niet uit te 

voeren, betekent niet dat op geen enkele wijze meer aandacht aan sommige acties wordt 

besteed. Zo wordt bijvoorbeeld via het gemeentelijk energieloket gecommuniceerd over 0.a. 

duurzaamheid, energiebesparing en subsidiemogelijkheden. 

De verwachting is dat de voorgestelde versobering van het lokaal uit te voeren milieubeleid 

resulteert in het vrijvallen van ongeveer 250 uren. De vrijvallende uren worden betrokken bij 

de realisatie van bezuinigingsvoorstellen zoals opgenomen in de Programmabegroting 2013. 

Op 1 januari 2013 start de netwerk RUD. Daarbij is geen sprake van overdracht van formele 

bevoegdheden. De netwerk RUD is samengevat verantwoordelijk voor de procesvoering. 

Dus over hoe controle plaatsvindt en welke protocollen worden gebruikt. 

Gemeenten blijven bevoegd om van de prioriteitstelling af te wijken. Als bevoegd gezag gaan 

zij over het ‘wat’ (wat gaan we controleren en hoe vaak doen we dat?). Het is de planning dat 

wij in het 1° kwartaal van 2013 het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2013 vaststellen. 

Het HUP 2013 zal u via raadsinformatie ter kennis worden aangeboden. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Het uitvoeren van de acties in het Milieuprogramma 2013. 

4.C Wat mag het kosten? 

Nieuwe kosten zijn niet voorzien binnen de programmabegroting. Het Milieuprogramma 2013 

bevat het financiële kader. De 250 uren die naar verwachting worden bezuinigd door 

actualisatie van het Milieubeleidsplan 201 1-2014 komen in geld uitgedrukt neer op een bedrag 

van ongeveer € 20.000, - De actualisatie van het Milieubeleidsplan 2011-2014 draagt bij aan 

de formatieve taakstelling om per 1 januari 2016, 20 fte te bezuinigen. 

4.D Wat is het alternatief? 

Het niet vaststellen van een milieuprogramma is geen alternatief omdat de wetgever heeft 

bepaald dat u als raad op voordracht van ons college een milieuprogramma vaststelt. 

Als alternatief wordt genoemd dat actualisatie van het Milieubeleidsplan 2011-2014 niet 

tegelijk plaatsvindt met behandeling van het Milieuprogramma 2013. Dit wordt ontraden omdat 

hiermee geen voortvarende uitvoering wordt gegeven aan het bezuinigingsvoorstel 

“vermindering economisch en lokaal milieubeleid”. 



  

4.E Wat is het risico? 

Het niet vaststellen van een milieuprogramma betekent dat niet wordt voldaan aan een wette- 

lijke verplichting. Aan het Milieuprogramma 2013 zijn geen directe risico's verbonden. 

Ontwikkelingen in bijvoorbeeld regelgeving en ontwikkelingen met betrekking tot concretisering 

van verdere samenwerking via de netwerk RUD, kunnen in verband met benodigde afstem- 

ming leiden tot langere procedures. Indien ontwikkelingen noodzaken tot aanpassing van het 

milieuprogramma zullen daarvoor voorstellen worden gedaan. 

Aan de actualisatie van het Milieubeleidsplan 2011-2014 zijn geen risico's verbonden. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Toezending van het Milieuprogramma 2013 inclusief actualisatie van het Milieubeleidsplan 

2011-2014 aan de provincie Overijssel en plaatsing op de gemeentelijke website. 

5 COMMUNICATIE 

Bekendmaking van vaststelling van het Milieuprogramma 2013 inclusief actualisatie van het 

Milieubeleidsplan 2011-2014 via een persbericht in het Hofweekblad. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 
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