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Emmeloord, 13 november 2012
Onderwerp
Duurzaamheidsprogramma 2013.
Voorgenomen besluit
1. Het duurzaamheidsprogramma 2013, hoofdstuk 2 (deel A) vaststellen en
kennisnemen van de overige hoofdstukken.
2. Het duurzaamheidsprogramma publiceren in de Flevopost en op de gemeentelijke
website.
3. Het duurzaamheidsprogramma toezenden aan de wettelijke adviseurs.

Advies raadscommissie
De fracties van Politieke Unie, ONS, PVVP, VVD nemen het voorstel als bespreekstuk mee
terug naar de fractie; de fractie van GroenLinks wenst een statement af te geven in de
raadsvergadering; de overige fracties adviseren positief.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
Bij dit voorstel treft u het duurzaamheidsprogramma 2013 aan. Dit programma vertaalt
de doelstellingen uit het duurzaamheidsplan 2012-2015 naar concrete acties die in 2013
uitgevoerd gaan worden. Daarnaast bevat dit programma een overzicht van de uitvoering
van de wettelijke milieutaken en een terugblik op de uitvoering van deze taken in het
jaar 2012.
Doelstelling
Het duurzaamheidsprogramma dient 3 doelen:
1. Het geeft aan op welke wijze de gemeente in 2013 uitvoering geeft aan haar
duurzaamheidsplan.
2. Met de vaststelling van het duurzaamheidsprogramma 2013 voldoet uw raad aan
de verplichting volgend uit artikel 4.20 van de Wet milieubeheer, dat uw raad
jaarlijks een milieuprogramma moet vaststellen.
3. Tenslotte is voldaan aan de verplichting (artikel 21.1, eerste lid van de Wet
milieubeheer) dat ons college jaarlijks verslag moet uitbrengen aan uw raad over
de uitvoering van de gemeentelijke milieutaken.
Voorgesteld besluit
1. Het duurzaamheidsprogramma 2013, hoofdstuk 2 (deel A) vaststellen en
kennisnemen van de overige hoofdstukken.
2. Het duurzaamheidsprogramma publiceren in de Flevopost en op de gemeentelijke
website.
3. Het duurzaamheidsprogramma toezenden aan de wettelijke adviseurs.
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Argumenten
1a. Het duurzaamheidsprogramma beschrijft in Deel A de uitvoering van wettelijke
milieutaken.
De wettelijke taken richten zich met name op afvalinzameling, inzameling afvalwater,
vergunningverlening, geluid, bodem, handhaving en externe veiligheid. Ter uitvoering
van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer dient dit onderdeel door de gemeenteraad te
worden vastgesteld. Dit artikel bepaalt namelijk dat de gemeenteraad jaarlijks een
milieuprogramma vaststelt dat in ieder geval de uitvoering van de wettelijke milieutaken
beschrijft.
1b. Het duurzaamheidsprogramma beschrijft daarnaast de uitvoering van het
duurzaamheidsplan voor het jaar 2013.
In hoofdstuk 3 (deel B) zijn op hoofdlijnen de acties beschreven die ons college uitvoert
of gaat uitvoeren in 2013 binnen de door uw raad gestelde kaders uit het
duurzaamheidplan.
Ook blikt het duurzaamheidsprogramma terug op de uitvoering van de voor 2012
geplande werkzaamheden, zodat het tevens kan dienen als milieujaarverslag. In artikel
21.1 van de Wet milieubeheer is bepaald dat het college verslag moet doen aan de
gemeenteraad over de uitvoering van diverse hoofdstukken uit de Wet milieubeheer,
zoals vergunningverlening en handhaving.
1c. Het duurzaamheidsprogramma maakt de inzet van de beschikbare financiële en
capacitaire middelen inzichtelijk.
Voor de uitvoering van de activiteiten uit het duurzaamheidsprogramma is € 63.900
beschikbaar.
Daarnaast is nog € 103.900 beschikbaar voor nog in uitvoering zijnde of nog niet
uitgevoerde activiteiten uit eerdere milieuprogramma’s en het duurzaamheidsprogramma
2012.
Tabel 3 van het duurzaamheidsprogramma geeft een overzicht van de verdeling van het
budget.
De uren voor de acties uit dit duurzaamheidsprogramma bedragen 3100 uur. De inzet is
verspreid over een groot aantal clusters zoals vergunningen, handhaving,
ingenieursbureau, service en ruimtelijke ontwikkeling. Dit is overigens exclusief de uren
die ingezet worden voor uitvoering van de wettelijke taken.
Planning/uitvoering
Het programma wordt ter inzage gelegd, zodat inwoners van Noordoostpolder kennis
kunnen nemen van de inhoud. Ook wordt een exemplaar toegezonden aan de wettelijke
adviseurs.
Bijlagen
Duurzaamheidsprogramma 2013.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : A. Poppe
Steller
: M.J. Ribbink; 32 38; m.ribbink@noordoostpolder.nl

No. 16439-3

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012,
no. 16439-1;
gelet op artikel 4.16, 4.20 en 21.1 van de Wet milieubeheer,
B E S L U I T:
1. het duurzaamheidsprogramma 2013, hoofdstuk 2 (Deel A) vast te stellen en
kennis te nemen van de overige hoofdstukken;
2. het duurzaamheidsprogramma te publiceren in de Flevopost en op de
gemeentelijke website;
3. het duurzaamheidsprogramma toe te zenden aan de wettelijke adviseurs.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 24 januari 2013.
De griffier,
de voorzitter,

