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Aan de Raad, 

De Wet milieubeheer (artikel 21.1 Iid1) bevat de verplichting voor burgemeester en wethouders om 
jaarlijks verslag te doen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de hoofdstukken 8 en 13 
(vergunningverlening en meldingen), paragraaf 14.1 (coördinatie) en hoofdstuk 18 (handhaving) van de 
Wet milieubeheer. 
Hierbij treft u het verslag daarover aan. 

Met betrekking tot vergunningverlening en meldingen wordt geconstateerd, dat het de laatste jaren de 
trend is, dat veel minder omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten worden verleend, omdat 
bedrijven kunnen volstaan met een melding. 
Over de uitvoering van de handhaving van het taakveld milieu hebben wij uw raad eerder met een 
raadmededeling over het verslag Integrale handhaving 2015 op de hoogte gebracht. 
In het voorliggende milieujaarverslag wordt voor wat betreft het hoofdstuk handhaving dan ook daarnaar 
verwezen. 

Het milieujaarverslag 2015 bevat daarnaast een beschrijving van overige werkzaamheden op het gebied 
van milieu. 
Naast de vermelding van de samenwerking binnen de Regio West Brabant op het gebied van duurzame 
ontwikkeling, waarover door de Regio West Brabant in hun integrale Jaarverslag 2015 verslag wordt 
gedaan, is in aparte hoofdstukken verslag gedaan van: 

de uitgevoerde acties/projecten uit het werkprogramma Duurzaamheid 2015. 
Met dit werkprogramma is voor het jaar 2015 invulling gegeven aan de thema's uit de 
Duurzaamheidsnota gemeente Steenbergen 2012-2020: Communicatie, Duurzame 
Bedrijfsvoering, Duurzaam Ontwikkelen en Bouwen, Duurzaam Beheren, Duurzaam 
Ondernemen, Duurzaam Wonen en Leven en Duurzame Energieopwekking. 
Alle acties dragen op een manier bij aan het realiseren van de ambities die in de 
Duurzaamheidsnota zijn verwoord. 

De ambities proberen we enerzijds te bereiken door zelf te doen. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, de 
verdere verduurzaming van de openbare verlichting, energiebesparingsmaatregelen in 
onderhoudsplanningen van de gemeentelijke gebouwen, het toepassen van de landelijke 
duurzaamheidscriteria uit het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid, inzet op het inkopen van 
groene energie, aandacht voor biodiversiteit in het openbaar groen en via het zogenoemde 
groen-blauw Stimuleringskader bij o.a. agrarische bedrijven, verduurzamen van het waterbeleid 
en het zoeken naar alternatieven voor onkruidbestrijding. 

Anderzijds wordt ingezet op het stimuleren van anderen om de ambities te bereiken. 



Dat gebeurt bijvoorbeeld door informatieverstrekking over duurzaamheidsactiesZ-onderwerpen via 
verschillende communicatiemiddelen, inzet op energiebesparingsmaatregelen (bijvoorbeeld bij 
inwoners door de energieambassadeurs, met woningcorporaties door overleg/afstemming en 
binnen de regio door het toekennen van VNG-subsidies voor verduurzaming van woningen, waar 
de in onze gemeente actieve energiecoöperatie Energiek Brabantse Wal gebruik van maakt), 
verdere inzet op verduurzaming van de afvalinzameling en -verwerking, duurzaamheidseducatie, 
de duurzaamheidslening, E-laadpalen voor elektrische voertuigen, informatieverstrekking over 
duurzaam bouwen en de medewerking aan de realisatie van 7 windturbines op AFC Nieuw-
Prinsenland; 
de inzet op de Gemeentelijke Duurzaamheids Index-score bij het opstellen van het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018; 
overige (verplichte) milieutaken, zoals deelname aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit, bodemtaken en taken op het gebied van externe veiligheid; 
afvalinzamelingstaken, zoals in de Wet milieubeheer benoemd (onder andere preventie en 
afvalscheiding). Gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van 
huishoudelijk afval. 

Het verslag bevat tot slot een overzicht met daarbij een verantwoording van de financiële middelen die 
met het uitvoeren van de milieutaken zijn gemoeid. 

Naast de volgens de Wet milieubeheer verplichte toezending aan de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) wordt het verslag ter kennisneming gestuurd 
naar de Ondernemingsraad. 
Ook wordt kennisgeving van het milieujaarverslag 2015 gedaan op de website van onze gemeente. 

Wij vertrouwen erop, dat wij op deze wijze een duidelijk beeld hebben gegeven van de milieuactiviteiten 
in het jaar 2015. 
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