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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Schrappen verplicht milieuprogramma in gewijzigde Wet milieubeheer 

Steenbergen; 27 augustus 2013 

Aan de Raad, 
Hoofdstuk 4 van de Wet milieubeheer bevatte voor alle bestuursniveaus de verplichting om jaarlijks een 
milieuprogramma vast te stellen. Specifiek voor de gemeenten bepaalde artikel 4.20 van de Wet 
milieubeheer dat de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma (ons 
'milieujaarprogramma') vaststelde. 
Dit was een uitvoeringsprogramma met de jaarlijkse inzet van menskracht en middelen. 
Het verplichte milieuprogramma is, met de op 25 april 2013 in werking getreden wijziging van de Wet 
milieubeheer, geschrapt (Par. 4.7 Wet milieubeheer). 

Motivatie wetswijziging 
De motivatie voor het schrappen van het milieuprogramma is als volgt geformuleerd: 

'De rijksoverheid, het merendeel van de provincies en een aantal gemeenten bleken, ondanks de 
wettelijke verplichting, geen milieuprogramma vast te stellen. Dit kwam onder meer doordat de 
functie van het milieuprogramma in de praktijk was overgenomen door buitenwettelijke 
werkprogramma's en door het opnemen van het milieuprogramma in de begroting. De wetgever 
vond de wettelijke plicht tot het jaarlijks vaststellen van een milieuprogramma daarom niet meer 
aansluiten bij de huidige praktijk. 
De behoefte om in de begroting aandacht te besteden aan de uitvoering van milieutaken of 
daarvoor een werkprogramma op te stellen, zal volgens de wetgever ook zonder een wettelijke 
verplicht milieuprogramma blijven bestaan'. 

Situatie in onze gemeente 
In de programmabegroting en de hieraan ten grondslag liggende cijfermatige begroting van onze 
gemeente worden elk jaar de (verplichte) milieutaken met daarbij de benodigde financiën onder de 
Programma's Dienstverlening (Vergunningen), Ontwikkeling Openbare Ruimte (Integrale handhaving en 
Milieubeheer) opgenomen. In de begroting is daarnaast een speciale paragraaf gewijd aan 
'Duurzaamheid' en hierin zijn de acties/projecten van het door ons college vastgestelde 'Werkprogramma 
Duurzaamheid' (een buitenwettelijk werkprogramma) weergegeven. 
Daarnaast wordt er jaarlijks een apart handhavings-uitvoeringsprogramma vastgesteld door ons college 
en ter kennisneming aangeboden aan uw raad. 
Aan de uitvoering van milieutaken zal in deze documenten aandacht besteed blijven worden. 



Conclusie. 
De bestuurlijke praktijk binnen onze gemeente is zoals omschreven in de motivatie bij de wetwijziging. 
Het opstellen van een milieu(jaar)programma is in feite dubbelwerk geworden. 
De noodzaak om een milieu(jaar)programma vast te stellen is dus komen te vervallen. 
De schrapping van het milieu(jaar)programma betekent een vermindering van de administratieve en 
bestuurlijke last. 
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