
1. Fractie CDA: Bij het milieujaarprogramma (overzicht kosten en uren) is niet duidelijk hoe de 
budgetten tot stand zijn gekomen op onderdelen, waarbij een verwijzing is gemaakt met 5).  
Antwoord: 
De verwijzing met ‘5) = bedrag niet (geheel) gerelateerd aan uren’ is gemaakt bij: 
- het werkprogramma duurzaamheid/milieubeleidsplan 

het bedrag van € 50.000,00 wordt besteed aan externe ondersteuning bij het uitvoeren van 
de projecten die staan in het werkprogramma duurzaamheid 2013 en het milieubeleidsplan. 
Vanwege de diversiteit van de projecten is maatwerk vereist. Daarnaast kunnen er van  dit 
bedrag ook producten worden aangeschaft (bv. een lespakket.)   

- Bodem, water, lucht alg./bodemsanering.  
Het bedrag van € 21.018,00 is naast producten waarvoor een productprijs is afgesproken, 
bestemd voor diverse, vaak eenmalige, werkzaamheden op het gebied van bodem en 
lucht/bodemsanering. . 
Bijvoorbeeld externe ondersteuning bij het opstellen van bodembeleid, invoeren nieuw 
bodeminformatiesysteem, kosten van  bodemsanering.  

Deze kosten hebben dus niet alleen betrekking op uren. 
 

2. Fractie PvdA/VVD: Aandacht wordt gevraagd voor het stimuleren van lokale duurzame energie 
initiatieven. Dit wordt in het programma gemist. 
Antwoord: 
Ter uitwerking van de duurzaamheidsnota en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma op 
hoofdlijnen, zijn vorig jaar door het college de werkprogramma’s duurzaamheid 2012 en 2013 
vastgesteld. Voor het uitvoeren van de diverse projecten binnen deze werkprogramma’s zijn uren 
en gelden in de programma’s opgenomen. Het bedoelde onderwerp is hierin niet begrepen en 
komt daarom niet voor in het milieujaarprogramma 2013. 
 
Op dit moment wordt evenwel een voorstel voor de bestuurscommissie duurzaamheid van de 
Regio West-Brabant voorbereid over de rol van de regio en de gemeenten bij lokale duurzame 
energie-initiatieven. Naar verwachting zal dit voorstel in de bestuurscommissievergadering van 
17 april 2013 kunnen worden besproken.  
 

      3.    Vanuit de commissie is gevraagd om In het milieujaarprogramma 2013 alsnog het aanvullende 
voorbeeld  ‘zonnepanelen’ bij het project ‘stimuleren duurzame energie-maatregelen zoals   
WKO’, op bladzijde 18 op te nemen.  
Antwoord: 
De tekst van het milieujaarprogramma 2013 is daarop aangepast. 

 
 

 


