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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Hierbij wordt uw raad het milieujaarprogramma 2013 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 2013 is een uitwerking van hetgeen voor milieu-activiteiten is geraamd in de 
begroting 2013. 
Onder de activiteiten vallen in ieder geval de bij wettelijk voorschrift aan de gemeente opgedragen taken 
ter bescherming van het milieu. 
Vanaf 1 januari 2013 zal de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voor 26 gemeenten en 
de provincie Noord Brabant het landelijk basistakenpakket gaan uitvoeren. Het college van burgemeester 
en wethouders blijft wel het bevoegde gezag, maar is verplicht om advisering over meldingen en 
vergunning-aanvragen op basis van de Wet milieubeheer van bepaalde categorieën bedrijven en milieu-
toezichthoudende taken met betrekking tot bepaalde categorieën bedrijven onder te brengen bij de 
Omgevingsdienst. 

Voorgaande jaren maakte het handhavings(uitvoerings)-programma milieu onderdeel uit van het 
milieujaarprogramma. 
Ook voor 2013 is ervoor gekozen om milieu-relevante onderdelen uit het 
handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 in dit milieujaarprogramma 2013 op te nemen. 
Het betreft de hoofdstukken 3 (prioriteiten) en hoofdstuk 7 (planning werkzaamheden) van het 
handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 dat ons college op 4 december 2012 vaststelde. 
De tekst van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 is in het milieujaarprogramma 2013 aangevuld 
met bepaalde collectieve taken die de OMWB ook zal gaan uitvoeren. 
Deze collectieve taken betreffen: een klachtendienst, ketenhandhaving en de taken die tot op heden door 
het Servicepunt Handhaving Midden- en West-Brabant (Seph) worden uitgevoerd. 

Daarnaast zijn de volgende onderdelen opgenomen in het milieujaarprogramma 2013: 
uitvoering van het milieubeleidsplan; 
deelname gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, bestuurscommissie duurzaamheid 
en 

uitvoering van de duurzaamheidsnota 

Ter inzage ligt: Concept-Milieujaarprogramma 2013 en concept-raadsbesluit. 



4. Middelen 
Het milieujaarprogramma 2013 is voor het onderdeel milieu feitelijk een vertaling van de begroting 2013 
en de afdelingsplannen Ruimtelijke Ontwikkeling en Publiekszaken 2013, zowel in geld als in uren. 
Er wordt inzicht gegeven in de interne en externe kosten. 
De externe kosten voor de OMWB zijn in de begroting 2013 begrepen. 

5. Risico's 
N.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na vaststelling van het milieujaarprogramma 2013 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 website van onze gemeente. 

7. Voorstel 
Het milieujaarprogramma 2013 vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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