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Voorstel:
Het milieuprogramma 2013 vast te stellen.

Inleiding:
Op grond van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer moet de gemeenteraad jaarlijks een
milieuprogramma vaststellen. In dit milieuprogramma staan in ieder geval de activiteiten die ter
uitvoering van de wettelijk milieutaken van de gemeente moeten worden verricht en een financieel
overzicht van de kosten van deze activiteiten. De uit te voeren milieutaken zijn globaal te verdelen in
drie gebieden: vergunningverlening, toezicht/handhaving en beleid.
De taken op het gebied van toezicht/handhaving worden kort geschetst, maar vinden hun uitwerking in
het handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 dat later dit jaar door het college zal worden vastgesteld.
Dit is namelijk een uitvoeringsbevoegdheid (bedrijfsvoering) van het college.
Argumenten:
1. Het opstellen van een milieuprogramma is een wettelijke verplichting.
Het opstellen van een milieuprogramma is een verplichting die voortvloeit uit artikel 4.20 van de
Wet milieubeheer.
2. Het milieuprogramma verschaft inzicht in de activiteiten die voor de uitvoering van de (wettelijke)
milieutaken door de gemeente moeten worden verricht.
In dit milieuprogramma is een overzicht opgenomen van de door de gemeente uit te voeren
milieutaken. Het is een hulpmiddel om menskracht en middelen efficiënt in te zetten, waardoor
een groter (milieu-)rendement mogelijk is.
Risico’s:
Als het milieuprogramma niet wordt vastgesteld, wordt niet aan de wettelijke verplichting van artikel
4.20 van de Wet milieubeheer voldaan.
Alternatieven:
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid te bepalen dat bepaalde activiteiten uit hoofdstuk 2 van het
milieuprogramma niet worden uitgevoerd. Alle activiteiten betreffen echter wettelijke verplichtingen en
er gelden veelal ook kwaliteitscriteria voor. Als er niet aan wordt voldaan kan de provincie Overijssel
via interbestuurlijk toezicht ingrijpen. De komst van de regionale uitvoeringsdiensten hangt hiermee
samen. De komst is noodzakelijk omdat gemeenten zelfstandig niet aan alle criteria kunnen voldoen.
Samenwerking binnen de uitvoeringsdiensten is daarmee noodzakelijk.
Financiële dekking:
Het milieuprogramma 2013 valt in de programmabegroting 2013 onder ‘Programma 8
Volksgezondheid en milieu’. De financiële consequenties zijn reeds in de begroting 2013 opgenomen.
Communicatie:
Het milieuprogramma 2013 zal aan Gedeputeerde Staten en de VROM-inspectie bekend worden
gemaakt. Op lokaal niveau zal er via KernPunten aandacht aan worden geschonken. Daarnaast zal
het milieuprogramma in het gemeentehuis ter inzage worden gelegd en op de website van de
gemeente worden geplaatst.
Vervolg:
Niet van toepassing.
Bijlagen:
1. Milieuprogramma 2013

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2012, nummer 98;
overwegende dat het vaststellen van een milieuprogramma een wettelijke verplichting is;
gelet op artikel 4.20 van de Wet milieubeheer;

besluit:

Het milieuprogramma 2013 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26
november 2012.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
N.A. IJnema Msc

