
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 11INT00813 
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Datum vergadering: U 2 A m ^(jjl 

Onderwerp: milieujaarverslag 2010 

Advies: 
Het milieujaarverslag 2010: 

1. vaststellen; 
2. ter kennisname aanbieden aan de commissie grondgebied; 
3. ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad (lijst ingekomen stukken); 
4. toezenden aan de VROM-inspectie. 

Besluit B en W: CofttoQjtY} Q d l O ï e i 

Korte samenvatting: 
Jaarlijks moet het college van B&W verslag doen aan de gemeenteraad aangaande in het 
voorgaande jaar uitgevoerde milieutaken. Voor 2010 stonden alleen reguliere taken op het 
programma. Desalniettemin zijn er in 2010 een aantal beleidsstukken op-/vastgesteld, zoals het 
lichtbeleid en de nota bodembeheer combiplan. Veel aandacht is besteed aan klimaat en de 
invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarmee het regime van de 
omgevingsvergunning wordt ingevoerd (de opvolger van oa. de milieuvergunning). 

Aanleiding/inhoud: 
Op grond van artikel 21.1 van de Wet milieubeheer is het college van B&W verplicht jaarlijks aan 
de gemeenteraad verslag te doen over de uitvoering van een aantal milieu-taken. Middels 
bijgevoegd verslag wordt hier invulling aan gegeven. 

vaststelling 
Tot een aantal jaren geleden werd het verslag vastgesteld door de gemeenteraad, echter omdat 
de wet spreekt over 'verslag doen' aan de raad, is er sinds een aantal jaren voor gekozen om het 
college van B&W het verslag te laten vaststellen en vervolgens, met tussenkomst van de 
commissie grondgebied, deze ter kennisname aan de raad aan te bieden (plaatsing op lijst van 
ingekomen stukken). 

relatie met gemeentelijk milieuprogramma 
De opstelling van het milieujaarverslag is onderdeel van de (milieu-)beleids- en beheerscyclus. In 
het milieuprogramma is aangegeven welke ontwikkelingen er in milieuland gaande zijn en welke 
producten op de planning staan; in het milieujaarverslag wordt aangegeven in hoeverre hetgeen 
was gepland in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk is uitgevoerd. 
Dit jaar wordt het milieuprogramma 2012-2015 opgesteld en ter vaststelling worden aangeboden 
aan de gemeenteraad. In dat nieuwe programma worden de milieuambities voor de komende 
jaren opgenomen en bij de begrotingsbehandeling betrokken. 

beknopte samenvatting 
algemeen beeld 
Kijkend naar de productie in 2010 kan worden opgemerkt dat alle in het milieuprogramma 2008-
2011 geplande taken structurele (meestal ook wettelijk verplichte) activiteiten zijn. 



In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat in 2010 vooral uitvoering is gegeven aan het 
uitvoeren van reeds eerder vastgesteld beleid en bij wet opgelegde taken zoals het verlenen van 
vergunningen en het accepteren van meldingen. Er is in vergelijking met voorgaande jaren minder 
nieuw beleid vastgesteld. 
Beleidsdocumenten die wel is 2010 zijn vastgesteld zijn onder meer het integraal 
handhavingsprogramma 2 0 1 1 , de nota lichtbeleid 2010-2014 en het generieke bodembeleid met 
bodemfunctieklassenkaart. 
In 2010 is er ook veel aandacht geschonken aan het implementeren van nieuwe wet- en 
regelgeving. 
Op een aantal aspecten wordt hieronder kort nader ingegaan. 

combiplan 
Voor de uitvoering van het combiplan zijn diverse milieudisciplines betrokken en zijn in 2010 ook 
diverse milieugerelateerde procedures doorlopen. Te denken valt hierbij aan geluidsontheffingen 
in verband met het inbrengen van damwanden en groutankers en het accepteren van meldingen 
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Tevens is een geluidsonderzoeks- en 
-saneringsproject voor woningen in de nabijheid van het combiplantracé onder regie van 
Rijkswaterstaat in de uitvoeringsfase beland. 
Voor het combiplan-project is begin 2010 de nota bodembeheer combiplan vastgesteld. Hierdoor 
kan door elk van de betrokken partijen veel efficiënter en goedkoper worden gehandeld omdat 
gebruik kan worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens. Tevens is een toezichtsplan 
bodem combiplan vastgesteld. Op deze wijze wordt geborgd dat bodem voldoende aandacht 
krijgt in het combiplan-project en er planmatig kan worden gehandhaafd. 
Eén van de gronddepots van het combiplan is in de gemeente Wierden gelegen. Uit oogpunt van 
efficiency en integraal toezicht en handhaving, is met Wierden afgesproken dat Hellendoorn de 
bodemtaken van Wierden uitvoert aangaande het betreffende depot. 

klimaatprojecten 
Een vakgebied dat in toenemende mate aandacht krijgt is klimaat. In 2010 zijn diverse taken 
voortvarend opgepakt en uitgevoerd, zoals de introductie en uitvoer van de 
'energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2 0 1 0 ' , het operationeel 
worden van het gemeentelijk energieloket en het houden van een informatiemarkt voor inwoners 
van onze gemeente over de mogelijkheden tot energiebesparing door isolatie van hun woning. 
Gezien de belangstelling en het succes van de in 2010 uitgevoerde acties kan worden gesproken 
van projecten die voorzien in een behoefte bij de Hellendoornse burgers. 

introductie omgevingsvergunning 
2010 stond voor een groot deel in het teken van -de voorbereiding op- de invoering van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Die wet die op 1 oktober 2010 in werking is 
getreden introduceert het regime van de omgevingsvergunning. 
Door middel van de omgevingsvergunning wordt er naar gestreefd dat burgers en bedrijven die 
toestemming van de overheid wil len voor een bepaalde activiteit, die van invloed is op de fysieke 
leefomgeving, één besluit van één bevoegd gezag krijgen. Voor dit besluit hoeft men slechts één 
procedure te doorlopen voor wat betreft aanvraag, inspraak, bezwaar en beroep. Tevens moeten 
burgers en bedrijven terecht kunnen bij één loket (de gemeente) en één handhavend 
bestuursorgaan. 
Sinds het inwerkingtreden van de Wabo worden geen bouw-, milieu-, sloop- en kapvergunningen 
meer aangevraagd en verleend maar omgevingsvergunningen. Aanvragen die vóór 1 oktober 
2010 zijn ingediend zi jn/worden onder oud recht afgedaan. 

Hellendoorn heeft alles gedaan wa t in haar mogelijkheden lang om op t i jd klaar te zijn voor de 
omgevingsvergunning, en dat is gelukt. Hiertoe zijn in 2010 vele werkzaamheden uitgevoerd om 
met het nieuwe regime te kunnen werken. Te denken valt aan het aanpassen van verordeningen 
(zoals de kapverordening, legesverordening, bouwverordening), het aanpassen van 
werkprocessen met bijhorende hard- en software, interne en externe communicatie en het 
opleiden van vele gemeentelijke medewerkers (vergunningverleners, handhavers, juridische 
medewerkers, de frontoff ice en medewerkers ruimtelijke ordening). 
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Het milieujaarverslag 2010 is bijgevoegd en maakt onderdeel uit van voorliggende nota. 

Relevante eerdere besluiten: 
Milieuprogramma 2008-2011 (vastgesteld 18 december 2007 / 8 september 2009) . 

Doelstelling: 
Conform wetgeving verslag doen van uitgevoerde milieutaken. 

Oplossing: 
Vaststellen milieujaarverslag 2010 . 

Effecten: 

Planning: 
Vaststelling in april 2 0 1 1 . 

Financiële consequenties: 
De vaststelling van het milieujaarverslag 2010 heeft geen financiële consequenties. Voor een 
overzicht van de financiën wordt verwezen naar de jaarrekening 2010. 

Personele consequenties: 
De vaststelling van het milieujaarverslag 2010 heeft geen personele consequenties. 

Juridische consequenties: 
Het milieujaarverslag 2010 is intern gericht, hetgeen inhoudt dat er geen rechten aan kunnen 
worden ontleend door burgers, organisaties en bedrijven. 
Het milieujaarverslag op zichzelf is geen besluit in de zin van artikel 1.3 Algemene wet bestuurs
recht. Ook is de inspraakverordening gemeente Hellendoorn niet van toepassing. 
Zienswijzen, bezwaar en beroep zijn derhalve niet mogelijk. 

Informatisering / Automatisering: 

Communicatie: 
Het milieujaarverslag zal aan de VROM-inspectie bekend worden gemaakt. Op lokaal niveau zal 
hier via de gemeentepagina in het huis-aan huis blad 'Hellendoorn journaal' en via internet 
bekendheid aan worden gegeven en ter inzage worden gelegd. 

Overige consequenties: 


