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1. ALGEMEEN 

Kader Wet milieubeheer 
Voor u ligt het milieujaarverslag 2014. 
Volgens artikel 21 lid 1 van de Wet milieubeheer dient het college van burgemeester en 
wethouders jaarlijks verslag te doen aan de gemeenteraad over hun beleid met betrekking tot 
de uitvoering van de hoofdstukken 8 (inrichtingen), 13 (procedures voor vergunningen en 
ontheffingen), 18 (handhaving) en 14.1 (coördinatie bij aanvragen om een beschikking). 

Samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Per 1 januari 2013 is de Omgevingsdienst Midden West-Brabant (OMWB) van start gegaan. 
In 2014 zijn voor de gemeente Steenbergen alle basistaken omtrent milieuwetgeving door de 
OMWB uitgevoerd. 

Samenwerking met de Roever omgevingsadvies 
De milieutechnische werkzaamheden die onder de niet-basistaken vallen, zijn uitgevoerd door 
de Roever Omgevingsadvies. 
De uitgangspunten van de samenwerking en de werkafspraken zijn beschreven in zowel de 
raamovereenkomst tussen de gemeente Steenbergen en De Roever Omgevingsadvies voor de 
levering van werkzaamheden/diensten inzake milieutechnische werkzaamheden, als het 
projectplan gemeente Steenbergen, uitvoering milieutechnische werkzaamheden. 
Ook de verantwoordelijkheden van beide partijen liggen hierin vast. 

2. INRICHTINGEN MILIEUBEHEER 

Activiteitenbesluit milieubeheer 
In het Activiteitenbesluit milieubeheer worden bedrijven onderverdeeld in niet-
meldingplichtige bedrijven (type A), meldingplichtige bedrijven (type B) en 
vergunningplichtige bedrijven (type C). 
De uitzonderingen zijn de bedrijven die onder de Europese milieuregelgeving vallen, de 
zogeheten IPPC-bedrijven. 
Het Activiteitenbesluit heeft ervoor gezorgd dat bepaalde vergunningen van rechtswege zijn 
overgegaan in meldingen (dus geen nieuwe meldingen) en dat een aantal inrichtingen A-
inrichtingen zijn geworden, voor de oprichting of wijziging waarvan geen melding hoeft te 
worden gedaan. 

Bedrijvenbestand 
Het bedrijvenbestand volgens de nieuwe categorie-indeling van de Omgevingsdienst Midden-
en West-Brabant ziet er als volgt uit: 

cat. cat. cat. cat. cat. cat. cat. 
A B B I B2 C l C2 D l 
18 28 581 330 141 33 4 
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Een toelichting op bovenstaande categorie-indeling milieu treft u 
onderstaand aan: 

A B B I B2 C l C2 D l D2 
niet Melding- Melding- Melding- Vergunning- RIS IPPC BRZO 
melding- plichtig plichtig plichtig plichtig (niet inrichtingen. vergunning- vergunningplichtig 
plichtig B A R I M B A R I M BARIM zijnde C2, 

D1,D2) 
Deze kunnen 
zowel 
vergunnings-
plichtig als 
meldings-
plichtig zijn. 

plichtig: Dit 
betreft 
zowel 
veehouderij
en als 
overige 
IPPC 
bedrijven 

Aantal vergunningen/meldingen 2014 

De afdeling Publiekzaken heeft de volgende aantallen Omgevingsvergunningen en Meldingen 
Activiteitenbesluit en Meldingen Besluit Bodemkwaliteit in 2014 afgehandeld. 
Voor een vergelijking met vorig jaar zijn ook de aantallen voor 2014 weergegeven. 

Vergunningen/meldingen 2013 2014 
Omgevingsvergunningen activiteit 
Milieu 

10 0 

Omgevingsvergunningen activiteit 
Milieuneutraal veranderen 

4 2 

Meldingen Activiteitenbesluit 51 30 
Meldingen Besluit Bodemkwaliteit 27 44 

Voor een specificatie van de aantallen van 2014 wordt verwezen naar de bijlagen 1 t/m 5. 

PROCEDURES OMGEVINGSVERGUNNINGEN ACTIVITEIT M I L I E U 

Er zijn geen omgevingsvergunningen, activiteit milieu, verleend. 
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3. HANDHAVING EN MILIEUWETGEVING 

Het Jaarverslag integrale handhaving 2014 is door het college op 7 april 2015 vastgesteld 
met een raadsmededeling aangeboden aan de gemeenteraad. 
In dit verslag is aangegeven welke uitvoering er in het jaar 2014 is gegeven binnen dit 
handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 aan het taakveld milieu. 
Op deze plaats wordt kortheidshalve naar dit Jaarverslag integrale handhaving 2014 
verwezen. 
Het Jaarverslag integrale handhaving 2014 wordt als hier ingelast beschouwd. 



4. DEELNAME REGIO WEST-BRABANT 

Sinds 1 januari 2011 wordt met 18 andere gemeenten (Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, 
Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, 
Zundert, Tholen) deelgenomen aan de gemeenschappelijke regeling Regio-West-Brabant. 

In 2014 is de RWB begonnen met een andere vorm van bestuurlijk overleg: via 
netwerkbijeenkomsten, portefeuillehoudersoverleggen en stuurgroepen op integrale 
onderwerpen. Daarnaast zijn er onder andere contactambtenarenoverleggen Duurzame 
Ontwikkeling (CADO) en contactambtenarenoverleggen Afval (CAA). 
Deze contactambtenarenoverleggen zijn het voorportaal voor het bestuurlijk overleg. 
Bij het uitvoeren van het werkprogramma duurzaamheid 2014 voor de gemeente Steenbergen 
is gebruik gemaakt van de regionale samenwerking. 

Er is geen apart beleidsverslag Duurzaamheid 2014 van de inspanningen en resultaten van de 
regionale activiteiten opgesteld. 
Deze zijn nu opgenomen in het integrale Jaarverslag 2014 van de Regio West-Brabant. 
Op deze plaats wordt daarnaar verwezen. 
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5. DUURZAAMHEIDSNOTA 2012-2020 
WERKPROGRAMMA DUURZAAMHEID 2014 

Op 31 mei 2012 is door de gemeenteraad de Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 
vastgesteld. 
In deze nota is naast de visie (Waarom wil de gemeente werken aan duurzaamheid?) en de 
strategie (Hoe gaat de gemeente Steenbergen de duurzaamheidsambities realiseren?), een 
uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen (Wat gaan we doen?) opgenomen. 
Bi j het opstellen van het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is gekozen voor een 
thematische indeling. De verschillende thema's zijn in het onderstaande overzicht vet 
weergegeven. 

Ter uitvoering van de Duurzaamheidsnota stelt het college jaarlijks een werkprogramma 
duurzaamheid vast. 
In 2014 is uitvoering gegeven aan het werkprogramma Duurzaamheid 2014. 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste in 2014 uitgevoerde acties/projecten. 

Communicatie 

De toepassing van het instrument communicatie in het duurzaamheidsbeleid is zo belangrijk, 
dat dit als een afzonderlijk, alles overkoepelend thema, is opgenomen. Het gaat hierbij om 
communicatie in de breedste zin van het woord, dus zowel intern als extern. Door structureel 
en planmatig over duurzaamheid te communiceren, wordt gewerkt aan het vergroten van het 
intern en extern draagvlak en het gezamenlijk (met interne en externe partijen) realiseren van 
de duurzaamheidsambities. 
De volgende acties/projecten zijn in 2014 uitgevoerd: 

Uitvoering Communicatie 
» Interne en externe communicatie over uitvoering van de acties van het 

werkprogramma Duurzaamheid 2014 en deelname landelijke campagnes zoals de 
Landelijke opschoonweek (zwerfvuil) en de boomplantdag hebben plaatsgevonden. 
Dit gebeurde door persmomenten, publicaties in de Steenbergse bode/Steenbergse 
Courant, de E-Nieuwsbrief en via de website en/of intranet; 

» Algemene informatieverstrekking vindt plaats via de gemeentelijke website over 
duurzaamheidsonderwerpen zoals 'Doe de Zonnescan' (een initiatief van de provincie 
Noord-Brabant), het Nationaal Energiebespaar Fonds (onderdeel van het 
Energieakkoord) en de gemeentelijke duurzaamheidslening; 

» In de Special Duurzaamheid van de Steenbergse bode is een paginagrote publicatie 
geplaatst over allerlei zaken aangaande duurzaamheid (in Steenbergen); 

» Door het college is ten behoeve van communicatieactiviteiten de slogan 'Steenbergen, 
Samen Sterk in Duurzaamheid!' vastgesteld. Met deze slogan wordt de strategie van: 
'zelf doen en anderen stimuleren' op het gebied van duurzaamheid, in het kort 
weergegeven. Deze slogan moet nog wel consequenter worden toegepast; 

» Naar aanleiding van een idee dat is ingediend bij de ideeënbus 'Duurzamere 
bedrijfsvoering' zal nog verder worden ingezet op afvalscheiding in het gemeentehuis. 
Overigens vindt de afvalscheiding al redelijk goed plaats; 
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» Door middel van een relatiegeschenk (dvd en boek) wordt aandacht geschonken aan 
de ijsvogel, de ambassadeur voor de biodiversiteit in Steenbergen. 

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering 

Door een duurzame bedrijfsvoering kan de gemeente zelf een bijdrage leveren aan het 
realiseren van haar ambities en daarnaast ook anderen inspireren door het goede voorbeeld te 
geven. 

De volgende acties/projecten zijn in 2014 uitgevoerd: 

Duurzaam inkopen 
De duurzaamheidsambities zijn verankerd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
gemeente Steenbergen. Dit betekent dat bij inkoop- en aanbestedingstrajecten de landelijke 
duurzaamheidscriteria worden toegepast. In sommige trajecten wordt ook de Social Return on 
Investment (SROI) meegenomen. Dit is afhankelijk van het product of de dienst waar het om 
gaat. 
Inkoop groene energie 
De gemeente Steenbergen koopt groen gas en duurzame elektriciteit in. 
De inkoop van groen gas is geregeld met certificaten. Gekozen is voor de VER-Gold 
Standard, waarbij de inkoop van groen gas leidt tot investering in duurzame energieprojecten. 
Eisen waaraan Gold Standard projecten moeten voldoen zijn: alleen duurzame energie- en 
energie efficiency projecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen 
brengen voor het desbetreffende land en klimaat. Hierbij wordt ook gekeken naar de sociale 
aspecten van een project, zoals werkgelegenheid. Een extra eis is dat een project alleen kan 
worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit de Gold Standard rechten. Het is niet 
helemaal duidelijk of dit de meest duurzame vorm van gasinkoop is. 
De inkoop van elektriciteit (2.450 MWh per jaar) is geregeld via een collectief waar de 
gemeente Steenbergen en Oud Beijerland zich bij hebben aangesloten. Er is voor gekozen om 
de elektriciteit te vergroenen op basis van Garanties van oorsprong (waterkracht afkomstig uit 
Scandinavië). 

Onderzoek haalbaarheid aanschaf elektrisch gemeentelijk voertuig. 
Bij aanschaf alle ander gemeentelijke voertuigen: onderzoek haalbaarheid overschakelen op 
duurzame brandstoffen. 
Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de aanschaf van elektrisch(e) gemeentelijke 
voertuig(en). Vanwege de beperkte actieradius van de beschikbare modellen (60 km per dag) 
is hier niet voor gekozen. Inmiddels is de aanschaf van rollend materieel tijdelijk helemaal 
stop gezet en staan er geen investeringen op de planning. Wanneer dit verandert, zal wel 
gekeken worden naar duurzame(re) opties. 

Verduurzamen openbare verlichting 
De verduurzaming van de openbare verlichting volgens het Lichtprogramma is een lopend 
traject. Bi j nieuwe verlichting en aanpassing van de bestaande verlichting wordt standaard 
LED toegepast. Inmiddels zijn 1.000 van de 5.700 lichtmasten vervangen. Ook wordt 
verlichting waar mogelijk gedimd en worden in nieuwe situaties Cradle-to-cradle lichtmasten 
toegepast. 

Energiebesparing en Duurzame Energieopwekking bij gemeentelijke gebouwen 
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» In 2011 zijn energiescans gemaakt van de negen (grotere) gemeentelijke 
accommodaties. Hierbij is gekeken naar de situatie van dat moment van de 
accommodaties. Zo is onder andere gekeken naar de C02 uitstoot en het huidige 
energieverbruik. Tevens zijn de verbeteringen bekeken ten behoeve van de beperking 
van de C02 uitstoot, energiebesparing en daarbij is gekeken naar de terugverdientijd 
van deze maatregelen; 
Voor de gebouwen die de gemeente zelf gebruikt, worden in de onderhoudsplanningen 
energiebesparingsmaatregelen opgenomen die een terugverdientijd hebben van minder 
dan 5 jaar; 

« Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd op gemeenschapshuis/sporthal 't Cromwiel, 
sporthal de Buitelstee, het gemeentehuis, de gemeentewerkplaats en cultureel centrum 
Dinteloord; 

» In gemeenschapshuis/sporthal 't Cromwiel (Steenbergen) en de Buitelstee 
(Dinteloord) zijn bewegingssensoren/daglichtdetectoren aangebracht. 

Duurzaam ontwikkelen en bouwen 

Bij het voorbereiden en invullen van ruimtelijke plannen speelt de gemeente een belangrijke 
rol. Zi j bepaalt voor een belangrijk deel de kaders en is daarnaast verantwoordelijk voor de 
inrichting van de openbare ruimte. 
Bi j de daadwerkelijke realisatie van plannen is de gemeente meestal slechts één van de vele 
spelers. De gemeente kan met name communicatie inzetten om deze partijen te stimuleren om 
met duurzaamheid aan de slag te gaan. 
De volgende acties/projecten zijn in 2014 uitgevoerd: 

Duurzaamheidstoets (pilot) 
» Bi j ruimtelijke initiatieven wordt de zogenaamde duurzaamheidsladder in het Besluit 

ruimtelijke ordening toegepast, bijvoorbeeld meedenken over geschikte locaties in 
relatie tot zuinig ruimtegebruik. De pilot duurzaamheidstoets heeft niet 
plaatsgevonden vanwege het ontbreken van concrete nieuwe grootschalige 
ontwikkelingen; 

» Een belangrijke ontwikkeling waar duurzaamheid volledig uitgangspunt is, is de 
invulling van AFC Nieuw Prinsenland. Door een clustering van bedrijven uit en 
gelieerd aan agro- en foodsector en glastuinbouw wordt gestreefd naar een symbiose 
waar (rest)stromen onderling worden benut (biobased economy). Er wordt onder meer 
gewerkt aan c.q. nagedacht over het hergebruik van restwarmte, het hergebruik van 
proceswater van de suikerfabriek, de winning van groen gas (biovergistingsinstallaties 
SuikerUnie) en de afvang en het transport van CO2 ten behoeve van de glastuinbouw. 

Uitvoeren duurzaamheidslening 
Aan de duurzaamheidslening is bekendheid gegeven (website, special duurzaamheid in bode, 
duurzaamheidsbeurs). Er zijn in 2014 geen aanvragen ontvangen (in 2015 tot nu toe vier). 

Onderzoek toepasbaarheid GPR-gebouw 
» Het regionale Convenant Duurzaam Bouwen is ook door de gemeente Steenbergen 

ondertekend. Dit Convenant is gebaseerd op de toepassing van het instrument GPR 
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waarmee de duurzaamheidsscore van gebouwen in beeld kan worden gebracht. In 
2015 wordt in beeld gebracht wat nodig is om aan het Convenant te voldoen; 

» Informatie over duurzaam bouwen wordt (via de website) gegeven door middel van 
een boekje waarin duurzame maatregelen zijn beschreven. Ook wordt via de website 
informatie verstrekt aan inwoners over bijvoorbeeld het gebruik van de zonatlas, de 
duurzaamheidslening en de landelijke energiebespaarlening; 

» Bij sommige projecten wordt korting op de grondprijs gegeven als een gebouw een 
goede GPR-score (op basis van de Duurzaamheidsnota) heeft. 

Afstemming/samenwerking met woningcorporaties over duurzaamheid 
Afstemming/samenwerking met woningcorporaties over duurzaamheid in het kader van 
energiebesparende maatregelen vindt plaats. Een lopend initiatief daarbij is het winkelconcept 
van Reimarkt, waar woningeigenaren die aan de slag willen met hun eigen woning, worden 
ontzorgd. Reimarkt heeft een (online) winkel waar 'woningverduurzaming' verkocht wordt. 
Dit initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met Stadlander. 

Stadlander heeft binnen de Energiebesparende maatregel-projecten in 2014 72 woningen van 
een C/D label opgewaardeerd naar een B label (diverse maatregelen, zoals HR ketels, HR++ 
glas, spouw-, dak- en vloerisolatie). 
Daarnaast zijn op 57 adressen in de kern Steenbergen en op 9 adressen in Nieuw-Vossemer 
een reeks zonnepanelen aangebracht. 

Regionale inzet op verduurzaming woningen 
In de regio wordt gebruik gemaakt van de VNG Ondersteuningsstructuur waarbij lokale 
energie initiatieven (gericht op particuliere woningeigenaren) financieel worden ondersteund. 
De gemeente Steenbergen neemt bestuurlijk en ambtelijk deel aan de stuurgroep, 
respectievelijk het expertteam dat in 2015 aanvragen voor financiële ondersteuning van 
projecten in het kader van verduurzaming van woningen in West-Brabant moet beoordelen. 

Duurzaam beheren 

Onder de noemer 'afval is grondstof worden afvalstromen steeds beter gescheiden en 
vervolgens toegepast als brandstof of grondstof voor een nieuw proces. Daarnaast b l i j f t 
afvalreductie een belangrijk streven. 
De volgende acties/projecten zijn in 2014 uitgevoerd: 

Verdere verduurzaming afvalinzameling en -verwerking 
» In Steenbergen wordt continu gewerkt aan een verdere verduurzaming van de 

afvalinzameling en -verwerking. Op deze plaats wordt voor een uitgebreide 
beschrijving van deze actie verwezen naar hoofdstuk 7. Afvalinzameling; 

» De verwerking van restafval en GFT-afval is met 9 gemeenten aanbesteed. Het nieuwe 
contract gaat in 2017 in. Energie en duurzaamheid zijn als criteria meegenomen in de 
aanbesteding. Ook de inzameling en verwerking van kunststof afval is aanbesteed. 
Vanaf 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente; 

» Samen met Bergen op Zoom en Woensdrecht wordt een afvalstoffenbeleidsplan 
voorbereid. Het doel is max. 150 kg restafval per inwoner in 2017 en afvalloos in 
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2030. Om dit te realiseren wordt ingezet op steeds verdergaande scheiding en 
recycling; 

Verdere verduurzaming waterbeleid 
» In nauwe samenwerking met de verschillende waterpartners wordt continu gewerkt 

aan de verduurzaming van het waterbeleid. Op dit moment is een Afvalwaterplan in 
voorbereiding (regio West-Brabant, Waterschap). Hierin wordt aandacht besteed aan 
het omgaan met stedelijk afvalwater en de optimalisatie van het afvalwatersysteem 
(OAS); 

» In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (v-GRP) wordt de waterketen in de brede 
zin bekeken, waarbij ook aandacht is voor oppervlaktewater en grondwater; 

» Bij de aanschaf, het beheer en onderhoud van pompen en gemalen is 
energiezuinigheid een belangrijk thema. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
telemetrie en in de toekomst kunnen alle installaties continu worden gemonitord. 
Afwijkingen kunnen dan eerder worden opgemerkt; 

» Het landelijke programma 'Ruimte voor de rivier' is voor Steenbergen ook belangrijk. 
De 'Waterberging Volkerak-Zoommeer' is één van de ruim 30 projecten in het 
programma. De leveringszekerheid en de kwaliteit van de zoetwatervoorziening is 
hierbij een aandachtspunt (belangrijk voor agrarische ondernemers); 

Voorbereiding invoering chemievrije onkruidbestrijding 
Ten behoeve van de overgang naar chemievrije onkruidbestrijding (landelijk streven 2016) 
wordt geëxperimenteerd met alternatieven. De toepassing van Ultima was niet zo succesvol. 

Overige maatregelen verbeteren biodiversiteit 
» Bi j reconstructies e.d. wordt standaard rekening gehouden met de diversiteit in het 

openbaar groen en wordt getracht deze te verbeteren; 
» De nestkastjesactie is in maart 2014 uitgevoerd. De inwoners van Steenbergen hebben 

met groot enthousiasme gereageerd op de actie om een nestkastje voor vogels aan te 
vragen. Voor 550 panden in Steenbergen zijn bouwpakketjes voor het maken van 
nestkastjes uitgedeeld; 

» De gemeente bl i j f t actief in het stimuleren van agrarisch particulier landschapsbeheer. 
De gemeente Steenbergen is een van de eerste gemeenten in de provincie Noord-
Brabant waar het Groen Blauw Stimuleringskader - de regeling voor de stimulering 
van agrarisch en particulier landschapsbeheer - operationeel was. De regeling is 
inmiddels 5 jaar operationeel. 
De gemeente Steenbergen richt zich op het behoud van bestaande boomdijken en 
andere landschapselementen. 
Vrijwel alle eigenaren met bestaande streekeigen beplantingen (boomdijken en 
knotwilgen) in Steenbergen nemen aan de regeling deel. 
Op 13 juni 2013 heeft de gemeente Steenbergen samen met 8 andere partijen een 
nieuw gebiedscontract ondertekend en budget beschikbaar gesteld. 
De Provincie heeft vanaf 2010 ook budget beschikbaar gesteld voor het inzaaien van 
bloemrijke akkerranden voor de versterking van het leefgebied van akkervogels. Veel 
akkerbouwers in de gemeente Steenbergen hebben bloemrijke akkerranden ingezaaid. 
Dit is ook goed in het veld te zien, met name in het gebied tussen Steenbergen en 
Dinteloord; 
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« In nauwe samenwerking met het waterschap Brabantse Delta worden 
inrichtingsplannen voor de ecologische verbindingszones gemaakt. Hiervoor is er een 
samenwerkingsovereenkomst met het waterschap Brabantse Delta. 
In 2014 is gestart met de realisering van de ecologische verbindingszone (EVZ) in de 
Cruijslandse kreken; 

» De voorbereiding van het project 'Natuur op het e r f heeft geen doorgang kunnen 
vinden vanwege het ontbreken van voldoende personele capaciteit. 

Duurzaam ondernemen 

Duurzaam ondernemen houdt in dat bedrijven in hun bedrijfsprocessen zoeken naar een 
evenwicht tussen economische resultaten, sociale belangen en het milieu. 
De volgende acties/projecten zijn in 2014 uitgevoerd: 

Organisatie ontbijtsessie 
De ontbijtsessies voor bedrijven hebben geen vervolg gekregen door een gebrek aan 
voldoende belangstelling (ondanks het verzoek aan ondernemers om relevante onderwerpen 
aan te dragen). Bi j de uitvoering van het werkprogramma 2015 en de voorbereiding van het 
nieuwe jaarprogramma Duurzaamheid is het zinvol om van te voren te vragen waar de 
ondernemers behoefte aan hebben. 

Energiebesparing kleine of middelgrote energiegebruikers op vrijwillige basis 
Bij 11 bedrijfsbezoeken in het kader van regulier toezicht bij kleine en middelgrote 
energiegebruikers is extra aandacht besteed aan energiebesparing (scans). Hierbij ging het om 
advisering en dus niet om het afdwingen van maatregelen. Er is een evaluatie van de acties 
uitgevoerd, waaruit blijkt, dat de energiescans zinvol zijn. 

Duurzaam wonen en leven 

Bij het realiseren van gemeentelijke duurzaamheidsambities is niet alleen de inzet van de 
gemeente en van partnerorganisaties van belang. De inwoners van Steenbergen kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. 
De volgende acties/projecten zijn in 2014 uitgevoerd: 

Duurzaamheidseducatie op basisscholen 
In het kader van duurzaamheidseducatie vinden acties plaats als Koos de Vuilnisman, de 
Week van het Water en de Boomfeestdag. 

Inzet energieambassadeurs (deelname regionaal project) 
Vier vrijwilligers uit de gemeente hebben een cursus tot energieambassadeur gevolgd. Z i j 
adviseren in 2015 32 huiseigenaren in Steenbergen over energiebesparing in hun woning. 
Deze actie wordt in de toekomst herhaald. 

Deelname Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur voor elektrische auto 's 
Er is deelgenomen aan de Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur voor elektrische auto's: 
Eén E laadpaal met twee aansluitingen wordt in dat kader geplaatst, waardoor er nu vier 
oplaadpunten zijn in Steenbergen voor elektrische auto's. 
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Duurzame energieopwekking 

Een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid is het realiseren van 
een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor de toekomst. De 
doelstellingen zullen alleen worden bereikt, wanneer ook wordt ingezet op meer grootschalige 
duurzame energieopwekking. 
De volgende acties/projecten zijn in 2014 uitgevoerd: 

» Er is deelgenomen aan de regionale actie zonnepanelen, maar niet voor de eigen 
accommodaties. Ondanks twee gehouden informatieavonden in het gemeentehuis en 
de nodige publiciteit rondom deze actie heeft dit (regionaal) slechts geleid tot 
plaatsing van zonnepanelen op 100 locaties (Steenbergen: 5). Er zijn mogelijke 
oorzaken aan te wijzen: het vervallen van de subsidiemogelijkheid en het gegeven dat 
er veel initiatieven waren. Toch zal ook deze actie door haar spin-off effect hebben 
bijgedragen aan het groeiende aantal zonnepanelen binnen onze gemeentegrenzen; 

» De vergunningen voor de 7 windturbines op AFC Nieuw Prinsenland zijn verleend; 
» Het draagvlak voor optimalisatie van de benutting van biomassastromen voor 

duurzame energieopwekking is verkend met name voor wat betreft de zogenaamde 
VGI-stromen (voedings- en genotmiddelenindustrie) afkomstig van de glastuinbouw 
in het Westland; 

» De regionale Duurzame Energiemonitor wordt in verband met de nieuwe 
rekenmethode (SER akkoord) voor duurzame energieopwekking eerst weer in 2015 
uitgevoerd. 



6. OVERIGE (VERPLICHTE) MILIEUTAKEN 

In 2014 zijn de volgende taken uitgevoerd: 

Thema Lucht 

Deelname Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
In de EU-regelgeving is vastgelegd dat lidstaten jaarlijks aan de Europese Commissie moeten 
rapporteren over de luchtkwaliteit. 
De EU heeft normen vastgesteld voor de luchtkwaliteit. 
Voor Nederland zijn vooral de normen voor stikstofdioxide (N02) en fijnstof (PM 10) 
belangrijk. 
Met het door het voormalige ministerie van VROM ontwikkelde en op 1 augustus 2009 in 
werking getreden Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) laat de 
Nederlandse overheid zien hoe zij die grenswaarden gaat realiseren. 

In het NSL werken Rijk, provincies en gemeenten samen om in gebieden waar de normen 
voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden) de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Monitoring is nodig om zeker te stellen dat overal tijdig de grenswaarden worden 
gehaald. Voor gemeenten waar niet wordt voldaan aan de luchtkwaliteitgrenswaarden, 
worden maatregelen en/of projecten opgenomen in het NSL. 
Naast het rijk en de provincies actualiseert iedere gemeente jaarlijks de gegevens van de 
monitoringstool. 

In 2010 is voor het eerst een monitoring uitgevoerd voor Steenbergen op de uitgangspunten 
zoals gehanteerd in de Saneringstool 3.1 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). 
Uit de rekenresultaten van de monitoringstool blijken ook voor 2014 geen overschrijdingen 
van de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit voor Steenbergen. Daarom zijn voor de 
gemeente Steenbergen ook geen maatregelen en/of projecten in de monitoringstool 
opgenomen. 

Thema Bodem 

Schaliegas 
Aan het onderwerp 'schaliegas' is ook in 2014 de nodigde aandacht geschonken. 
De raad heeft op 22 mei 2014 besloten het Manifest tegen (proefboringen) naar schaliegas in 
Nederland - een initiatief van de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel - te steunen. 
Daarnaast heeft het college met een brief van 8 ju l i 2014 aan de Minister van Economische 
Zaken zijn reactie gegeven op de concept-Notitie reikwijdte en detailniveau plan-MER 
Structuurvisie schaliegas. 

Bodemonderzoeken 
Artikel 8 van de Woningwet schrijft voor dat de bouwverordening een en ander moet 
voorschrijven omtrent het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond. Deze voorschriften 
mogen enkel betrekking hebben op bouwwerken: 
1. waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven, 
2. voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning vereist is, en 
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3. a. die de grond raken, of 
b. ten aanzien waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt 

gehandhaafd. 

Elke omgevingsvergunningaanvraag, activiteit bouwen, wordt aan de hand van een 
standaardlij st structureel getoetst aan een aantal relevante zaken waaronder het 
bodemonderzoek. 
De gehanteerde lijst maakt onderdeel uit van het besluit op de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning activiteit bouwen. 
Indien uit het bodemonderzoeksrapport blijkt dat een verontreiniging is aangetroffen wordt 
het rapport ter advisering voorgelegd aan de adviseur. Het advies van de adviseur wordt 
overgenomen en uitgevoerd, bijvoorbeeld gebruiksbeperkingen, afvoer vervuilde grond, 
aanvullend onderzoek etc. 
Sinds 2003 hebben we de beschikking over een bodeminformatiesysteem waarin de 
bodemonderzoeken zijn opgenomen. 
In 2012 is in regioverband het nieuwe bodeminformatiesysteem Nazca-i aangeschaft om de 
bodemgegevens te beheren. 

Net als in voorgaande jaren zijn in 2014 de bodemonderzoeken beoordeeld. 
Het gaat hierbij dan zowel om oriënterende onderzoeken, nadere bodemonderzoeken, 
nulsituatie-bodemonderzoeken, saneringsplannen en evaluatierapporten. 
Voor een overzicht van de getoetste bodemonderzoeken wordt verwezen naar bijlage 5. 

Thema externe veiligheid 
Ter uitvoering van het programma Brabant Veiliger van de provincie zijn door de gemeente 
Steenbergen onderstaande werkzaamheden verricht, welke overigens worden gesubsidieerd 
door de provincie. 

1. Strategisch beleidskader 
Aan de hand van de herziene beleidsvisie Externe Veiligheid (hierna EV) zijn de volgende 
bestemmingsplannen op EV beoordeeld: bedrijventerrein Reinierpolder, Dinteloord Zuid-
Oost, Dintelpark, onderzoek in verband met Nieuw Prinsenland, Jachthaven de Schapenput, 
wijziging bestemmingsplan Westgroeneweg 1, Steenbergen. 
In de beleidsvisie EV is aangegeven hoe wordt omgegaan met bestaande risicovolle bedrijven 
en waar risicovolle bedrijven zich in de toekomst kunnen gaan vestigen. Tevens wordt 
aangegeven hoe wordt omgegaan met de vestiging van andere functies, zoals woningbouw in 
de omgeving van risicovolle bedrijven. In de beleidsvisie wordt ook aandacht geschonken aan 
het vervoer van gevaarlijke stoffen over zowel weg, water als via buistransportleidingen. 
2. Operationeel beleidskader 
Het beheerdocument risico-informatie gemeente Steenbergen is toegepast. 
3. Planning en control 
Er is een uitvoeringsprogramma EV 2014 opgesteld. 
4. Voorbereiden 
Het borgingsdocument werkzaamheden EV in gemeente Steenbergen en het 
borgingsdocument werkprocessen in verband met EV gemeente Steenbergen zijn toegepast. 
5. Uitvoering 
Op basis van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 zijn risicovolle bedrijven 
gecontroleerd op EV door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
Bi j vergunningverlening maakt externe veiligheid standaard onderdeel uit van het proces. 
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Daarnaast is EV een vast onderdeel van ruimtelijke planontwikkeling en -realisatie en een 
onderdeel van de planologische afweging. 
De risicokaart Brabant is een informatiebron over de risico's in de woon/leefomgeving en 
bevat het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het Informatie Systeem 
Overige Ramptypen (ISOR). 
De risicovolle inrichtingen en de overige ramptypen zijn voor de gemeente Steenbergen in 
deze risicokaart verwerkt en worden actueel gehouden. 
6. Monitoring 
Voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals vastgesteld in het Programma Brabant 
veiliger 2011-2014 heeft de gemeente Steenbergen van de Provincie Noord-Brabant een 
certificaat gekregen. 
7. Rapportage/verantwoording 
Subsidieverantwoording structurele middelen is uitgevoerd. 
Tevens is hiervoor een bestuurlijke verklaring afgegeven door burgemeester en wethouders 
aan de provincie Noord-Brabant. 

Nadere informatie: 
In 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten het programma 'Impuls 
OmgevingsVeiligheid 2015-2018 (IOV) in het leven te roepen. 
Daarmee komt een einde aan de financiering via het programma Brabant Veiliger, dat vanaf 
2006 plaatsvond. 
Dit IOV haakt in op het functioneren van regionale uitvoeringsorganisaties 
(omgevingsdiensten en veiligheidsregio's) en hun taakuitvoering op het gebied van externe 
veiligheid. 
Er worden geen direkte IOV-middelen meer aan gemeenten en provincies ter beschikking 
gesteld om, aldus het Ministerie, versnippering van de beperkte middelen te voorkomen, 
omgevingsdiensten robuuster te maken en om externe veiligheid op niveau te houden totdat in 
het kader van de Omgevingswet een andere financieringswijze wordt opgezet. 
Een concept-uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid Brabantse 
omgevingsdiensten 2015 wordt opgesteld. 
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7. AFVALINZAMELING 

In de Wet Milieubeheer zijn taken en verantwoordelijkheden van gemeenten benoemd. Deze 
taken richten zich met name op preventie, afvalscheiding, vergunningverlening en 
handhaving. Gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van 
huishoudelijk afval. 

Landelijk beleid 
Landelijk Afvalbeheerplan 2009 - 2021 
Het Landelijk Afvalbeheerplan 2009 - 2021 (LAP2) vormt het kader voor het gemeentelijk 
afvalbeleid. Het plan geeft aan dat een vermindering van de milieudruk noodzakelijk is. Het 
afvalstoffenbeleid moet een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van duurzaamheid. 
In LAP2 is daarom ingezet op grondstoffenbeleid. Het beleid dient zich niet alleen meer te 
richten op de eindfase van materiaalketens, het afvalstadium, maar op de gehele 
materiaalketen. Conform de prioriteitsvolgorde of 'ladder van Lansink' ligt het accent op het 
voorkomen van afval en de wel ontstane afvalstromen als grondstof te hergebruiken. 
In LAP2 zijn zeven afvalstromen waarvan de milieudruk hoog is, geselecteerd als prioritair 
voor de ketenaanpak in het afvalbeleid, te weten papier en karton, textiel, bouw- en 
sloopafval, organisch afval/ voedselresten, aluminium, PVC en grof huishoudelijk afval. 
In het LAP2 is voor 2015 een doelstelling geformuleerd van 60 9c nuttige toepassing/ 
hergebruik (totaal bron- en nascheiding) van alle (grof) huishoudelijk afval. De 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in augustus 2011 in zijn Afvalbrief de 
ambitie neergelegd om in 2015 van de totale hoeveelheid afval die vrijkomt uit huishoudens 
65 9o te recyclen. Dit is dus een feitelijke bijstelling van de doelstelling uit LAP2. 
De gemeente Steenbergen heeft in 2014 een hergebruikpercentage van 59ŵ gehaald. 

Publiek Kader en Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval t/m 2025 
In januari 2014 heeft de staatssecretaris de ambitie die is opgenomen in LAP2 nog verder 
aangescherpt in het programma 'Van Afval Naar Grondstof. In 'Van Afval Naar Grondstof 
staat dat 75 9c van het huishoudelijk afval in 2020 geschikt moet zijn voor hergebruik. In de 
verdere toekomst moet 100 9c van het huishoudelijk afval hergebruikt worden. 1 december 
2014 heeft de staatssecretaris het 'Publiek Kader Huishoudelijk Afval ' en het 
'Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval ' naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is 
naast een hergebruiksdoelstelling ook een doelstelling voor de maximale hoeveelheid 
restafval (totaal van fíjn en grof restafval) gedefinieerd, te weten 100 kilogram per inwoner in 
2020 en 30 kilogram in 2025. Deze ambitie vormt voor de gemeente geen dwingend kader, 
maar is politiek hoogst actueel en wordt volop opgepakt door de markt. De focus ligt nu dus 
op de hoeveelheid restafval dat wordt afgeleverd. De doelstellingen die voorheen per 
recyclebare afvalstroom werden benoemd gelden niet meer. 
In onze gemeente is in 2014 totaal 249 kg/inwoner grof en f i j n restafval aangeleverd. Via de 
restafval containers (f i jn huishoudelijk restafval) is 198 kg/inwoner ingezameld en via de 
milieustraat (grof restafval) 51 kg/inwoner. Als dit wordt vergeleken met het CBS gemiddelde 
in gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse 4 is dit erg hoog; 176 kg f i j n restafval en 22 
kg grof restafval. Vooral de milieustraat springt hier zeer nadelig uit. Dit betekent dat er nog 
een flinke slag te slaan is. 

Lokale situatie 
Op de milieustraat kunnen de inwoners van de gemeente Steenbergen een groot aantal 
afzonderlijke afvalstromen gratis kwijt door deze in diverse containers te deponeren. Enkel 



puin is een betaalde afvalstroom. Alle afvoercontracten voor ingezamelde afvalfracties 
worden door de gemeente zelf afgesloten. 
In de gemeentelijke afvalstoffenverordening is de gescheiden inzameling van diverse 
afvalcomponenten geregeld. Deze verordening is in 2005 gewijzigd als gevolg van 
wijzigingen in de Wet milieubeheer. 

Naast de inzamelmogelijkheden bij de milieustraat zijn op diverse plaatsen in de gemeenten 
inzamelmogelijkheden voor glas, textiel en kunststof verpakkingsafval. Papier/karton en 
textiel worden verder ingezameld door verenigingen respectievelijk charitatieve instellingen. 
Bruikbare goederen kunnen op de milieustraat worden afgegeven, waar deze worden 
opgehaald door het kringloopbedrijf'De Kringloper' en bij de kringloopwinkel. Ook zamelt 
De Kringloper op afroep het wit- en bruingoed, en herbruikbaar huisraad, huis aan huis in. De 
hoeveelheden afzonderlijk ingezamelde afvalfracties worden gemonitord en jaarlijks 
doorgegeven aan het CBS. 

Het huishoudelijk afval wordt door particuliere inzamelaars ingezameld. 

In 2014 zijn voor onderstaande componenten ingezameld: 

G F T 

Middels huisafvalwagen ingezameld: 2.911.100 kg 
Gelet op het inwoneraantal van de gemeente Steenbergen (23.379 inwoners) komt dit neer op 
124 kg/inwoner. Het ingezamelde GFT is 7 kg/inwoner gestegen t.o.v. 2013, is van goede 
kwaliteit en wordt afgegeven aan Attero. 

Glas 

In 2014 is de ingezamelde hoeveelheid glas 527.016 kg, onderverdeeld in bont glas: 270.172 
kg, wit glas: 240.084 kg, vlakglas 16.760 kg. Dit is (22,5 kg/inwoner) gelijk gebleven t.o.v. 
2013. Het ingezamelde glas wordt op basis van een meerjarencontract afgegeven aan de firma 
Van Gansewinkel. 

Papier/karton 

In de kern Kruisland is het papier huis aan huis via dozen ingezameld. In Steenbergen Zuid en 
Nieuw-Vossemeer (binnen de bebouwde kom) is vanaf 1 januari 2014 een pilot gestart met 
een papiercontainer aan huis. In Steenbergen Zuid in samenwerking met SV Diomedon en 
oudercomité bs Gummarus en in Nieuw-Vossemeer met harmonie Semper Crescendo. Deze 
'verenigingen' leverden beladers zodat zij hun inkomsten konden behouden. In de rest van de 
gemeente kan meestal een keer per week papier op een vaste locatie bij een vereniging 
worden afgegeven. Het ingezamelde papier wordt afgegeven aan de firma Kempenaars. Ook 
op de milieustraat wordt oud papier/karton ingezameld. 
De pilot met de papiercontainer aan huis bleek een succes te zijn. Evaluatie leerde dat er in de 
gebieden over het hele jaar gezien een grote toename was 30^» t.o.v. 2013. Er zat nagenoeg 
geen papier meer bij het restafval, de bewoners waren grotendeels tevreden en ook de 
verenigingen wilden deze manier van inzamelen behouden. 
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Totaal was de papieropbrengst in 2014 in de gehele gemeente 1.339.530 kg, dit is 57 
kg/inwoner, 1 kg per inwoner meer dan vorig jaar. Daarbij dient te worden vermeld dat één 
grote papierinzamelaar in Dinteloord is gestopt. 
Na het succes van de pilot is besloten om de papiercontainer aan huis vanaf 1 ju l i 2015 
gemeentebreed uit te zetten. Dit eveneens in samenwerking met de verenigingen. Voor de 
hoogbouw c.q. appartementencomplexen worden speciale voorzieningen getroffen. 

Textiel (-1- schoenen) 

De gemeente beschikt over negen textielbakken verspreid over de verschillende kernen. Voor 
de textielinzameling is een contract afgesloten met De Kringloper. Naast de inzameling 
middels deze textielbakken vindt 3 à 4 maal per jaar een inzameling plaats door charitatieve 
instellingen, waaraan inzamelvergunningen op grond van de afval stoffen verordening worden 
verstrekt. Ook kunnen de burgers textiel brengen bij de Kringloopwinkels. De geregistreerde 
hoeveelheid ingezameld textiel en schoenen door De Kringloper bedraagt in 2014 106.729 kg. 
Door de charitatieve instellingen is er 7.456 kg Ingezameld. Dat is totaal 114.185 kg. Dit 
betekent dat er 4,9 kg/per inwoner is ingezameld, dit is nagenoeg hetzelfde als in 2013. 

Kunststof Verpakkingsafval 

In onze gemeente zijn speciale containers geplaatst verdeeld over alle kernen. Het totaal 
aantal containers in de wijken en de milieustraat bestaat uit 33 stuks bovengronds en 1 
ondergrondse container. 
Het aanbod van het kunststof verpakkingsafval wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 
Waar nodig wordt het aantal containers steeds aangepast. 

Ook kan het plastic verpakkingsafval naar de milieustraat worden gebracht. 
In 2014 is er totaal 264.385 kg plastic verpakkingsafval ingezameld. Dit is ruim 26 kg per 
huishouden, voor een brenggemeente een redelijk goed resultaat. Er valt echter nog veel meer 
te halen omdat er nog een groot aandeel aan plastic verpakkingsafval in de restafvalcontainers 
zit. 

Kga 

De inzameling van klein gevaarlijk afval geschiedt middels inzamelvoorzieningen op de 
milieustraat. In totaal bedraagt de geregistreerde hoeveelheid ingezameld klein gevaarlijk 
afval 45.532 kg. Dit is 1,9 kg/inwoner en nagenoeg hetzelfde als in 2013. 

Restafval 

In 2013 is er middels de huisvuilwagen 4.627.060 kg restafval ingezameld. Dit is 198 kg per 
inwoner. Het aantal kg restafval is gedaald ten opzichte van 2013. De noodzaak om burgers 
zoveel mogelijk te stimuleren het afval te scheiden bli jf t . Naast het milieuaspect, afval is 
grondstof, spelen ook de hoge verwerkingskosten een grote rol. De huidige 
dienstverleningsovereenkomst met Attero voor verwerking van het rest- en gft afval loopt tot 
1 februari 2017. Voor de hoeveelheid restafval is een minimale leverplicht gesteld. De kosten 
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voor de verwerking van het gft afval zijn een stuk lager. Voor de andere fracties die niet in het 
restafval thuishoren, zoals oud papier, kunststof verpakkingsafval, textiel, glas hoeven geen 
verwerkingskosten te worden betaald. De meeste fracties brengen zelfs geld op. Optimalisatie 
van afvalscheiding is van belang. 

Sorteeranalyses 

Elk jaar worden sorteeranalyses gehouden van het restafval. Dat wi l zeggen dat het afval van 
restafvalcontainers (grijze minicontainers) uit bepaalde wijken worden verzameld en op de 
gemeentewerkplaats worden uitgesorteerd. Hierdoor wordt zichtbaar waar het restafval van 
onze huishoudens daadwerkelijk uit bestaat. 
Door te voldoen aan bepaalde criteria wordt na uitsortering en berekeningen een 
representatief beeld verkregen over het aanbod via de restafvalcontainers in de gehele 
gemeente. Hier kunnen we ons beleid met betrekking tot de afvalinzameling op 
aanpassen/vormen. We kunnen globaal concluderen dat de aandelen gft-afval, papier en 
kunststof verpakkingsafval het grootst zijn in het restafval. 

Grof huisvuil 

Grof huishoudelijk afval kan 2x per jaar tegen betaling worden opgehaald middels big bags, 
dit is een betaald systeem. Het zelf afgeven bij de milieustraat (gratis) wordt hierbij 
gestimuleerd. Van de huis aan huis inzameling is in 2014 minimaal gebruik gemaakt. Voor 
zowel restafval als grof huisvuil bestaat een leveringsverplichting aan Attero. De registratie 
van het grof huisvuil op de milieustraat valt onder het kopje 'overige afvalstromen' 
brandbaar/onbrandbaar afval. 

Herbruikbaar huisraad 

Het herbruikbaar huisraad wordt door De Kringloper bij de burgers huis aan huis opgehaald 
na rechtstreekse melding bij de Kringloper. Voor de burgers is dit een gratis service. Ook kan 
het herbruikbaar huisraad afgegeven worden op de milieustraat en bij de Kringloopwinkels. 
Huis aan huis is er 42.688 kg herbruikbaar huisraad opgehaald. Bi j de kringloopwinkels is er 
door onze burgers 48.225 kg herbruikbaar huisraad gebracht en op de milieustraat 45.570 kg. 
In totaal is dit 131.483 kg, per inwoner 5,6 kg/inwoner. Dit is 0,7 kg per inwoner meer dan in 
2013, waarbij de stijging te danken is aan de aanvoer door onze burgers bij de 
Kringloopwinkels en op de Milieustraat. 

Wit- en Bruingoed 

Kringloopbedrijf 'De Kringloper' haalt wit- en bruingoed gratis op afroep bij de burger en 
vervoert dit naar het regionale opslagstation (ROS) te Roosendaal. Klein wit- en bruingoed 
kan ook apart worden ingeleverd op de milieustraat. In 2014 is op de milieustraat 145.990 kg 
afgedankte elektrische- en elektronische apparatuur afgegeven. Bi j de Kringloopwinkel(s) is 
er door onze burgers 5.020 kg afgegeven en er is 9.451 kg op afroep huis aan huis 
ingezameld. Totaal komt dit neer op 160.461 kg. Dit is 6,9 kg per inwoner, iets minder dan in 
2013. 
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Harde kunststoffen 

Deze afvalsoort wordt sinds augustus 2012 apart op de milieustraat ingezameld. De opbrengst 
in 2014 was 69.180 kg, 3 kg per inwoner ten opzichte van 2 kg per inwoner in 2013 

Hout A/B en C-hout 

Het hout kan op de milieustraat worden afgegeven. 
B-hout: 741.760 kg en C-hout: 188.760 kg. Dit is totaal 930.520 kg hout, 40 kg per inwoner. 
Dit betekent dat er 5,5 kg/inwoner meer dan vorig jaar is ingezameld. 

Overige afvalstromen 

Voor het jaar 2014 kunnen de volgende ingezamelde hoeveelheden per afvalcomponent 
worden vermeld: 

Veegvuil Veegmachine 241.920 kg 

Groenafval wagen/milieustraat/eigen 
dienst 

766.060 kg 

Puin Milieustraat/eigen dienst 536.200 kg 

Grond Milieustraat 462.780 kg 

Emballage Milieustraat 7.080 kg 

Brandbaar/onbrandbaar afval 
(grof huishoudelijk restafval) 

Milieustraat 1.193.240 kg 

Hout Milieustraat 930.520 kg 

Olie Milieustraat 6.970 liter 

Frituurvet Milieustraat 5.358 kg 

Asbest Milieustraat 24.540 kg 

Metalen Milieustraat 132.000 kg 

Dakbedekking Milieustraat 63.320 kg 

Autobanden Milieustraat 18.240 kg 

Zwerfafval 

In de week van 24 t/m 29 maart hebben weer veel inwoners deelgenomen aan de 
landelijke schoonmaakactie. Het was het zevende jaar dat de gemeente de trekkersrol 
vervulde. In totaal zijn er ongeveer 1270 vrijwilligers actief geweest, verdeeld over alle 
kernen. 
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Met name in het buitengebied wordt het zwerfafval steeds kleiner van stuk dan de 
voorgaande jaren. Door deelname van de vele scholen krijgt ook het educatieve karakter 
van de schoonmaakacties steeds meer waarde. 

Resultaten 
Hieronder een overzicht met het aantal kg ingezameld zwerfafval uit de openbare ruimte 

Kern: Groep: Aantal kg: 
De Heen Fatimaschool 7,5 
Dinteloord obs De Regenboog 140 

bs Petrus en Paulusschool 80 
Kruisland bs De Zonneberg 460 
Nieuw-Vossemeer bs Merijntje 120 

bewoners Moorseweg e.o. 200 
Wildbeheereenheid Steenbergen 

Steenbergen e.o. 1360 
Wijkvereniging 't Drievierde 280 
Albert Heijn 120 
SV Diomedon 220 
De Nieuwe Veste 180 
VO 't Ravelijn 180 
Scouting Steenbergen 220 

Welberg Dorpsraad ism bs Pius X 450 
Totaal 4.017,5 kg 



8. FINANCIEN 

Baten 
Begroting 2014 Rekening 2014 

6141 Milieubeheer 

8114 
Provinciale bijdrage 
Externe veiligheid 

6 22.000,00 6 22.500,00 

6293 Integrale handhaving 

8067 
Diverse opbrengsten e 20.000,00 C 23.650,00 
8068 
Diverse terugontvangsten 
(verhaalde kosten betreffende 
bestuursdwang) 

~ ~ 

8075 
Dwangsommen 6 25.000,00 e 10.000,00 

TOTAAL e 67.000,00 Ç 56.150,00 

Lasten 
Begroting 2014 Rekening 2014 

6141 Milieubeheer 

4045 
Overige uitgaven e 8.000,00 e 167,00 
4051 
Abonnementen e 500,00 e 236,00 
41 14 
kosten milieu algemeen e 31.625,00 e 13.501,00 
4118 
Kosten milieu betreffende 
bodem, water en lucht 

e 51.000,00 e 38.495,00 

4147 
Onderhoud applicaties 6 2.015,00 
4361 
Externe Veiligheid e 18.000,00 e 2.884,00 
4303 
Doorbelasting publiekszaken e 45.210,00 e 15.193,00 
4304 
Doorbelasting Beleid e 131.223,00 e 111.144,00 
4305 
Doorbelasting eigendom en 
beheer 

e 13.156,00 e 8.771,00 



6291 Wabo milieuvergunningen 

4045 
Overige uitgaven e 1.522,00 
4115 
Kosten milieuvergunningen/ 
Omgevingsdienst 

6 75.138,00 e 67.233,00 

4116 
Kosten milieu betreffende 
meldingen 

6 27.784,00 e 29.299,00 

4302 
Doorbelasting afdeling 
ondersteuning 

e 3.831,00 6 4.080,00 

4303 
Doorbelasting Publiekszaken 6 16.305,00 e 8.078,00 
6293 Integrale handhaving 

4019 
Inhuur derden 6 25.000,00 6 13.558,00 
4025 
Kosten inhuren personeel e 16.717,00 
4117 
Kosten milieu betreffende 
controle en handhaving 

6 170.720,00 e 152.606,00 

4301 
Doorbelasting Beleid e 445.747,00 e 434.767,00 
4303 
Doorbelasting publiekszaken 6 2.965,00 6 1.075,00 
4305 
Doorbelasting Eigendom en 
Beheer 

e 2.193,00 e 

4307 
Doorbelasting operationeel 
beheer 

e 6 414,00 

4228 
Doorbelasting rollend materieel 6 4.033,00 6 3.856,00 

T O T A A L e 1.072.430,00 e 925.611,00 

Zoals u uit bovenstaand overzicht kunt afleiden zijn de werkelijke baten 6 10.850,00 lager dan 
geraamd. Dit verschil heeft betrekking op het feit dat er minder dwangsomopbrengsten waren. 
Er is met name ingezet op het voorkomen en/of tijdig beëindigen van overtredingen, waardoor 
dwangsommen niet opgelegd, dan wel geïnd hoeven te worden. 

Aan de lastenkant is er een overschot voor de vermelde begrotingsposten van in totaal 
6 146.819,00. De grotere verschillen betreffen: 

- een lagere doorbelasting vanuit afdeling publiekszaken van C 30.000,00 (post 6141 — 
4303). De meeste bedrijven hoeven slechts een melding te doen. De hiermee gepaard 
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gaande werkzaamheden zijn lager uitgevallen dan waar in de begroting rekening werd 
gehouden; 
het beëindigen van de inhuur van derden (post 6293-4019) voor het Sunclassdossier; 
een afname van de milieucontroles (6293-4117). 

W i j vertrouwen erop dat wi j op deze wijze een duidelijk beeld hebben gegeven van de 
milieuactiviteiten in het jaar 2014. 

de burgemeester, 
x 

í CK 
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BIJLAGE 1 

OVERZICHT VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
ACTIVITEIT M I L I E U 



Er zijn geen omgevingsvergunningen, activiteit milieu, verleend. 



BIJLAGE 2 

OVERZICHT VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN ACTIVITEIT 
MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN 
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Verleende omgevingsvergunningen activiteit Milieuneutraal veranderen 

Adres Plaats 
Slaakdam 2 De Heen 
Heensedijk 16a De Heen 
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BIJLAGE 3 

OVERZICHT MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 



Meldingen Activiteitenbesluit 

Adres Plaats 
Boompjesdijk 1 Dinteloord 
Noordzeedijk 114/Willemspolderweg 2 Dinteloord 
Annaweg 12 Dinteloord 
Havenweg 6 Dinteloord 
Samenwerking plaatsen gasdistributiestation Dinteloord 
AFC 
Tweede Kruisweg 2 Dinteloord 
Vlietdijk 11 Dinteloord 
Windpark zuid Dintel Dinteloord 
Bijlandseweg 1 De Heen 
Heense Molenweg 33 De Heen 
Notendaalsedijk 5 De Heen 
Notendaalsedijk 5a De Heen 
Schansdijk 3 De Heen 
Schansdijk 4 De Heen 
Werkterrein Benedensasweg, project berging De Heen 
Volkerak-Zoommeer 
Grote Spellestraat 3 Kruisland 
Langeweg 99 Kruisland 
Molenstraat 131 Kruisland 
Boomdijk 4 Steenbergen 
Boonhil 8 Steenbergen 
Van Heemskerckstraat 13a Steenbergen 
Houtzagerij 8 Steenbergen 
Drukkerij 7 Steenbergen 
Koeveringsedijk 13 Steenbergen 
Lindenburghlaan 1 Steenbergen 
Mosquitostraat 12a Steenbergen 
Pompstraat 10 Steenbergen 
Prins Reinierstraat 18j Steenbergen 
Witte Ruiterweg 2 Steenbergen 
Zilverhoek 4 Steenbergen 



BIJLAGE 4 

OVERZICHT MELDINGEN BESLUIT BODEMKWALITEIT 



Adres Plaats 
Noordzeedijk 113 Dinteloord 
Dinteloordseweg 17 Dinteloord 
Depots Oost en West deel 6 Steenbergen 
Zuidzeedijk ong. Dinteloord 
Kad.C 275 Dinteloord 
Noordzeedijk 121 (5 maal) Dinteloord 
Dinteloordseweg 17 Dinteloord 
Oudelandsdijkje 2 Steenbergen 
A4 Steenbergen 
Kad.E 538 Steenbergen 
West Havendijk Steenbergen 
Noordzeedijk 113 Dinteloord 
A4 Steenbergen 
Dinteloordseweg Steenbergen 
Korteind 3 Steenbergen 
Noordzeedijk 121 Dinteloord 
Korteind 3 Steenbergen 
Korteind 3 Steenbergen 
Noordzeedijk 121 Dinteloord 
Seringelaan 1 Steenbergen 
N 257 Steenbergen 
Cruijslandse kreken (9 maal) Kruisland 
Korteind 3 Steenbergen 
Willemspolderweg Dinteloord 
Boonhil-Doornbosseweg ong. Kruisland 
Noordzeedijk Dinteloord 
Willemspolderweg Dinteloord 



BIJLAGE 5 

OVERZICHT OPDRACHTEN BODEM 



Opdrachten bodem 

Adres Plaats 
Burg. Mr. H. Popstraat Dinteloord 
Noordzeedijk/Enexis Dinteloord 
Heense Molenweg 25 De Heen 
Pelsendijk 9 De Heen 
Stoofdijk 29a De Heen 
Hogendijk 4 Nieuw-Vossemeer 
Drukkerij 7 Steenbergen 
Laurentiusdijk 21a Steenbergen 



BIJLAGE 6 

LIJST MET AFKORTINGEN 



Lijst met afkortingen 

BEVI 
Bbk 
BRZO-bedrijven 

CAA 
CADO 

DE 
EV 
EVZ 
GFT-afval 
GPR 
IPPC-inrichtingen 

ISOR 
Kga 
NSL 

OAS 
OMWB 
RIS 
RRGS 
SWWB 
VGRP 
WABO 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Besluit Bodemkwaliteit 
Bedrijven, die vallen onder het Besluit risico's zware 
ongevallen 
Contactambtenarenoverleg Afval 
Contactambtenarenoverleg Duurzame Ontwik
keling 
Duurzame Energie 
Externe veiligheid 
Ecologische Verbindingszone 
Groente Fruit Tuin afval 
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn 
Inrichtingen waarop de Europese richtlijn 
Integrated Pollution Prevention and Control van 
toepassing is 
Informatie systeem overige ramptypen 
Klein gevaarlijk afval 
Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit 
Optimalisatiestudie afvalwater 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Risico Informatie Systeem 
Register Risicovolle Gevaarlijke Situaties 
Samenwerkingsverband Water West-Brabant 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 


