
Aan de raad 

Punt 5. : Milieuprogramma 2012-2015 Gemeente 
Hellendoorn 

Samenvatting: 
Het Milieuprogramma2008-2011 is herzien. Het nieuwe Milieuprogramma 2012-2015 geeft een 
beeld van milieutaken die worden uitgevoerd. Nagenoeg alle taken zijn wettelijke taken. Een 
uitzondering is duurzaamheidsbeleid/klimaatprojecten. Hier ontvangt u op een later moment een 
voorstel voor. 

Wij stel/en u voor om in te stemmen met het Milieuprogramma 2012-2015. 

Opdracht: 
Op grond van artikel 4 .20 Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad een gemeentelijk 
milieuprogramma vast voor een door de gemeenteraad vast te stellen periode. 
Het vaststellen van een milieuprogramma is een verplichte taak. 
Aanleiding: 
De looptijd van het milieuprogramma 2008-2011 is verstreken en deze dient geactualiseerd te 
worden. 

Doelstelling: 

Effectief en efficiënt milieubeleid. 

Mogelijke oplossingen: 
De gemeente heeft diverse wettelijke milieutaken welke uitgevoerd moeten worden. Een 
gemeente heeft de mogelijkheid zich tot die taken te beperken, maar kan ook middels projecten & 
acties extra stappen zetten om het milieu te verbeteren. 
Voorgestelde oplossingen: 
Reeds enige jaren is in Hellendoorn het uitgangspunt dat milieubeleid in principe slechts wordt 
opgesteld voor de wettelijk verplichte taken, zoals het verlenen van en toezicht houden op 
vergunningen en het leveren van milieu-input bij projecten.. In de afgelopen jaren gold een 
uitzondering voor het uitvoeren van duurzaamheidsbeleid / klimaatprojecten. Deze lijn is in het 
milieuprogramma 2012-2015 voortgezet. Over het onderdeel duurzaamheid volgt op een later 
moment een voorstel. 
Beleidsdocumenten die in 2012 opgesteld/geactualiseerd zullen gaan worden, zijn onder andere 
zoals al aangegeven klimaat/duurzaamheidsbeleid en daarnaast nog beleid externe veiligheid, het 
Hellendoorns afvalstoffenplan, het uitvoeringsprogramma lichtbeleid en het plan bedrijfsinterne 
milieuzorg. 

Communicatie: 
Op lokaal niveau zullen we via de gemeentelijke advertentie en de webpagina van de gemeente 
aandacht aan het milieuprogramma besteden. 

Effecten meten: 
Jaarlijks wordt een milieujaarverslag opgesteld waarin verslag wordt gedaan van de 
werkzaamheden die in dat jaar zijn uitgevoerd en waar de geplande activiteiten uit het 
milieuprogramma ook in worden besproken. Het milieujaarverslag wordt jaarlijks ter kennisname 
aan de commissie Grondgebied en de gemeenteraad aangeboden. 

Planning: 
De gemeenteraad stelt het programma vast in het 1 e kwartaal van 2012 . 
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Concept Besluit: 
1. Wij stellen u voor om het milieuprogramma 2012-2015 conform bijgaand concept voor de 
jaren 2012-2015 vast te stellen. 

Nijverdal, 3 januari 2012 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

ris 
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H . G . M . Zwijnenberg, 

Advies commissie(s): 
De commissie Grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 111NT02348 Nijverdal, 13 maart 2012 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

L ¥7 , / 7 'p 
/ Bijlagen: 

Milieuprogramma 2012-2015 


