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milieujaarverslag 2014, inclusief activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid

Advies:
het milieujaarverslag 2 0 1 4 , inclusief activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid
1. vaststellen;
2. ter kennisname aanbieden aan de commissie Grondgebied;
3. ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

: Conform

Besluit B en W:
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Korte samenvatting:
Jaarlijks moet het co/lege van B&W verslag doen aan de gemeenteraad aangaande in het
voorgaande jaar uitgevoerde milieutaken. Dat vindt plaats middels het
milieujaarverslag.
In 2013 is het beleid op het gebied van duurzaamheid vastgesteld en er is besloten om de stand
van zaken aangaande duurzaamheid (stand per 31-12-2014)
op te nemen in het
milieujaarverslag. Dat is in dit verslag gebeurd. Met betrekking tot duurzaamheid kan worden
gesteld dat een flink aantal duurzaamheidsacties
is afgerond en/of lopen. Een beperkt aantal
acties is nog niet gestart.
In 2014 is er nagenoeg geen nieuw milieubeleid vastgesteld en is er vooral sprake van uitvoering
en toepassen van het beleid. Uiteraard zijn de reguliere activiteiten en taken op het gebied van
externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit,
bodem, water, afval, klimaat «S duurzaamheid,
vergunningverlening,
toezicht 8i handhaving, ruimtelijke ordening, milieucommunicatie
ã
doelgroepenbeleid, bedrijfsinterne milieuzorg en lichthinder
uitgevoerd.
Aanleiding/inhoud:
Op grond van artikel 21.1 van de W e t 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.
Relatie met het 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 welke
werkzaamheden er zijn uitgevoerd.
Relatie met
duurzaamheidsbeleid
Op 2 9 oktober 2 0 1 3 is de beleidsnota "Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn" door de
gemeenteraad vastgesteld. In de beleidsnota zijn 8 speerpunten benoemd, te weten participatie,
fairtrade, afval, energie en klimaat, leefomgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen en
samenwerken.
Op basis van deze speerpunten is een activiteitenmatrix opgesteld en zijn acties beschreven die
uitgevoerd - g a a n - worden.
Er is besloten om met ingang van dit jaar de stand van zaken inzake het duurzaamheidsbeleid
onderdeel te laten zijn van het milieujaarverslag. Hiertoe is in het milieujaarverslag - i n hoofdstuk
2- de activiteitenmatrix duurzaamheidsbeleid (stand van zaken 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 ) opgenomen.

- 3 -

Voor de meeste milieubeleidsvelden is er in de afgelopen jaren al beleid opgesteld en zitten w e in
de uitvoeringsfase.
Uiteraard zijn de reguìiere activiteiten op het gebied van externe veiligheid, geiuid, luchtkwaliteit,
bodem, water, afval, klimaat 8t duurzaamheid, vergunningverlening, toezicht 8Í handhaving,
ruimtelijke ordening, milieucommunicatie 81 doelgroepenbeleid, bedrijfsinterne milieuzorg en
lichthinder uitgevoerd.
Op een aantal aspecten met milieurelevantie wordt hieronder kort nader ingegaan.
Activiteiten

duurzaamheid

Geconstateerd mag worden dat een flink aantal acties uít het duurzaamheidsbeleld afgerond zijn
en/of lopen. Een beperkt aantal acties is nog niet gestart.
Zonder volledig te zijn volgen hieronder enkele voorbeelden van werkzaamheden/besluiten en
diensten die een relatie hebben met duurzaamheid.
De gemeente Hellendoorn is officieel Millennium-gemeente geworden. De gemeente heeft zich
schaliegasvrij verklaard. Er worden goede vorderingen gemaakt met het afvalbeleid en het
duurzame inkoopbeleid is op orde. Het uitvoering geven aan het energieloket (premie en leningen
voor particuliere woningeigenaren) is voortgezet met in 2 0 1 4 een aantal buurtinformatieavonden
en een energiemarkt, in totaal zijn in 2 0 1 4 3 4 5 duurzaamheidspremies toegekend en 83
duurzaamheidsleningen verstrekt. Ook is er onderzoek gedaan naar zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen. De nieuwe school en sportzaal De Twijn is duurzaam gebouwd en is
voorzien van zonnepanelen. Het gebruik van Falrtrade-producten is uitgebreid. De
voorbereidingen zijn getroffen om in 2 0 1 5 middels papiercontainers oud papier en karton in te
zamelen.
Regionale uitvoeringsdienst
(Netwerkfìudj
Op 1 januari 2 0 1 3 is de NetwerkRud Twente van start gegaan. De basistaken op milieugebied (in
het bijzonder m.b.t. advisering over vergunningverlening en feitelijk toezicht, inclusief advisering
hįgfover vanuit diverse milieuaspec ten zoals bodem, geluid maar ook sloop met asbest) worden
uitgevoerd door de Rud, zo is landelijk bepaald. !n Overijssel is gekozen voor de Netwerk-variant.
Dit houdt in dat de medewerkers nog steeds in dienst zijn bij en gestationeerd zijn bij de
bevoegde gezagen (gemeenten/provinc ie). De NetwerkRud kenmerkt zic h door uitwisseling van
werkvoorraad en middelen tussen de Twentse gemeenten, het watersc hap Vec htstromen en de
provincie Overijssel, dit onder het motto 'lokale binding, regionale bundeling'. De twee
Overijsselse NetwerkRud's zijn per 1 januari 2 0 1 3 offic ieel operationeel, maar er is in 2 0 1 4 nog
veel tijd gestoken in het verder fijnslijpen van de organisatie. Medewerkers van de gemeente
Hellendoorn hebben werkzaamheden verric ht in Rud-kennispunten voor o.a. geluid en
vergunningverlening/toezicht bij grote agrarisc he bedrijven (zgn. IPPC-bedrijven). Alle
vergunningverlening en nagenoeg al het toezic ht binnen ons grondgebied is door de eigen
gemeentelijke medewerkers uitgevoerd.
Evp/Evc
Voor taken rond advisering over, opstellen van en toezic ht houden op onder meer
omgevingsvergunningen en (milieu-Zsloop-)meldingen zijn landelijk kwaliteitsc riteria opgesteld. In
2 0 1 4 hebben alle medewerkers waarvoor de kwaliteitsc riteria van belang zijn, gewerkt aan een
ervaringsprofie! (evp) dan we! een ervaringsc ertific aat (evc ). Dit om íe bepalen of de betreffende
medewerkers besc hikken over de benodigde kennis en ervaring op het betreffende vakgebied.
Een intensief trajec t dat in 2 0 1 4 veel tijd heeft gevergd van de betrokken medewerkers, maar
mst een voor allen zeer bevredigend resultaat. De door hef bureau Lîbereaux opgestelde evp s en
evc's zijn uitgereikt. Hiermee is door een onafhankelijk bureau aangetoond dat de medewerkers
beschikken over de benodigde kennis en ervaring op hun vakgebied c onform de kwaliteitsc riteria.
Uitvoeringsprogramma
voor vergunning verlening en toezicht Ä handhaving
in 2 0 1 3 is voor het eerst een integraal lokaal uitvoeringsprogramma vergunningverlening,
toezicht en handhaving ('VTH-programma') opgesteld, waar milieu zowel bij toezic ht â
handhaving alsook in hei kader van ver gunning var lening en het behandelen van miiieumeidingen
aandacht heeft. Tot dan toe was er alleen voor toezic ht en handhaving zo'n programma. Ook in

- 4 2 0 1 4 is een VTH-programma opgesteld en is het programma van het voorgaande jaar
geëvalueerd (evaluatie VTH-programma 2 0 1 4 is op 31 maart 2 0 1 5 vastgesteld).
Relevante eerdere besluiten:
Milieuprogramma 2 0 1 2 - 2 0 1 5 (vastgesteld 13 maart 2 0 1 2 ) .
Doelstelling:
Conform wetgeving verslag doen van uitgevoerde milieutaken.
Oplossing:
Vaststellen milieujaarverslag 2 0 1 4 .
Effecten:
Planning:
Vaststelling mei 2 0 1 4 .
Financiële consequenties:
De vaststelling van het milieujaarverslag 2 0 1 4 heeft geen financiële consequenties. Voor een
overzicht van de financiën wordt verwezen naar de jaarrekening 2 0 1 4 .
Personele consequenties:
De vaststelling van het milieujaarverslag 2 0 1 4 heeft geen personele consequenties.
Juridische consequenties:
Het milieujaarverslag 2 0 1 4 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 bestuursrecht. Ook is de inspraakverordening gemeente Hellendoorn niet van toepassing.
Zienswijzen, bezwaar en beroep zijn derhalve niet mogelijk.
Informatisering I Automatisering:

Burger- en overheidsparticipatie:

Communicatie:
Op lokaal niveau zal hier via de gemeentepagina in het huis-aan huis blad 'Hellendoorn journaal'
en via internet bekendheid aan worden gegeven en zal het verslag ter inzage worden gelegd.
Overige consequenties:

