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Raadsvergadering  Agendanummer 

1 maart 2012   

   

   

Onderwerp: 

Milieujaarprogramma 2012 

   

 

Steenbergen, 10 januari 2012 

 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding 

Hierbij wordt uw raad het milieujaarprogramma 2012 aangeboden. 

 

2. Achtergrond 

De Wet milieubeheer bevat de verplichting voor uw raad om jaarlijks, voor een daarbij vast te stellen 

periode, een gemeentelijk milieujaarprogramma vast te stellen. 

 

3. Overwegingen 

Het milieujaarprogramma is een nadere uitwerking van de activiteiten waarvoor uw raad bij het vaststellen 

van de begroting geld  beschikbaar heeft gesteld. 

Hieronder vallen in ieder geval de bij wettelijk voorschrift aan de gemeente opgedragen taken ter 

bescherming van het milieu.  

Ook de milieurelevante onderdelen uit het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 zijn in dit 

milieujaarprogramma 2012 opgenomen. Het betreft hoofdstuk 7 (planning werkzaamheden) van het 

handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 dat ons college op 18 oktober 2011 vaststelde. 

Als aparte onderdelen zijn in het jaarprogramma  ‘Het milieubeleidsplan en het milieu-

uitvoeringsprogramma 2008-2012’ en ‘Deelname Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant, 

bestuurscommissie duurzaamheid’ opgenomen. 

  

Het milieujaarprogramma 2012 is voor het onderdeel milieu feitelijk een vertaling van de begroting 2012 

en de afdelingsplannen RO en Publiekszaken 2012, zowel in geld als in uren. 

Er wordt inzicht gegeven in de interne en externe kosten  

 

4. Middelen 

Bij het opstellen van de begroting 2012 voor integrale handhaving is voor wat betreft het aantal 

milieucontroles van inrichtingen gerekend met het aantal uit de begroting 2011. 

Op dat moment was namelijk het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 nog niet vastgesteld. 

Nadat dat wel was gebeurd, bleek bij het opstellen van het controle-werkprogramma 2012, dat een 

bedrag van € 75.000,00 in plaats van € 60.939,00 nodig is voor het uitvoeren van de milieucontroles in 

2012. Het gaat hierbij voornamelijk om meer controles bij de categorie B2 en C2 bedrijven. 

Het extra benodigde bedrag van € 14.061,00 valt onder de 3 o’s: onvoorzien, onuitstelbaar en 

onvermijdelijk. 
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Voor de duidelijkheid worden onderstaand de geraamde controles in 2010, 2011 en 2012 getoond: 

 

2010: 

Categorie:  A B1 B2 C1 C2 C3 C4  

Controles 4  57 30 45 51 14  7   

 

2011: 

Categorie:  A B1 B2 C1 C2 C3 C4  

Controles 24  24 111  9 26 23  10   

 

2012: 

Categorie:  A B1 B2 C1 C2 C3 C4  

Controles 13  27 225  1 92 12 7  

 

 

Daarom wordt uw raad voorgesteld het benodigde extra bedrag voor uitvoering van milieucontroles van 

inrichtingen ingevolge de Wet milieubeheer van € 14.061,00 alsnog ter beschikking te stellen 

 

5. Risico’s 

N.v.t. 

 

6. Aanpak 

Na vaststelling van het milieujaarprogramma 2012 wordt het gestuurd naar de Inspectie Leefomgeving en 

transport (voorheen o.a. Inspectie VROM) en het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

en bekendgemaakt via de web-site van onze gemeente 

 

7. Voorstel 

1. het milieujaarprogramma 2012 vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept; 

2. € 14.061,00 (ten laste van onvoorziene uitgaven) extra beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van 

controles van inrichtingen ingevolge de Wet milieubeheer.  

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 

 

 

 


