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Vast te stellen het Milieuprogramma 2006
p~ãÉåî~ííáåÖ
Artikel 4.20 van de Wet Milieubeheer schrijft voor dat de gemeenteraad jaarlijks een
Milieuprogramma vaststelt.
Voor de taakvelden, zoals deze zijn benoemd in het Integraal Milieuprogramma , zijn de voor
2006 voorgenomen activiteiten in het Milieuprogramma 2006 omschreven.
Accenten worden ondermeer gelegd bij : behoud/herstel basis milieukwaliteit, uitvoering
prestatieafspraken GroteStedenBeleid, Energie- en Klimaatbeleid, oriëntatie nieuw
gemeentelijk milieubeleidsplan, bodembeleidsplan.
Bijlagen:
Milieuprogramma 2006.
Stukken ter inzage: het collegevoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken.
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De uit artikel 4.20 Wet Milieubeheer voortvloeiende verplichting om jaarlijks een
milieuprogramma vast te stellen.

OK
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Het invulling geven aan het Milieubeleidsprogramma 2001-2006 en het Integraal
Milieuprogramma alsmede het uitvoeren van de wettelijke taken.
PK
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Milieubeleidsprogramma 2001-2006 + Integraal Milieuprogramma.
QK
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Het programma moet worden toegezonden aan de VROM inspectie alsmede het college
van Gedeputeerde Staten van Drenthe.
RK
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Benodigde bedragen zijn opgenomen in de reguliere begroting.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 20 december 2005.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december’05, nummer: 05/1131;
gelet op het bepaalde in artikel 4.20 van de Wet Milieubeheer ;
besluit:
vast te stellen het Milieuprogramma 2006

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 2006.
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Hekman

C. Bijl

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
Telefoon (0591) 68 55 55

Correspondentieadres:
Postbus 30001
7800 RA Emmen

-4Aan de gemeenteraad

Dienst Beleid

ons kenmerk

uw brief van/kenmerk

bijlage(n)

06.04022

afdeling

BVB

behandeld door

telefoon

B.Krikken

(0591)68 95 42

fax

Emmen,

14 februari 2006

onderwerp

Nadere informatie Milieuprogramma 2006

Geachte leden van de raad,
In de vergadering van de commissie Wonen en Ruimte van 6 februari 2006 is het concept
Milieuprogramma 2006 (stuknr. Raad RA06.009) besproken.
Wethouder Holman heeft u toegezegd om in een brief een aantal zaken nader te
verduidelijken.
Wij berichten u het volgende.
1. Bij de onderdelen 2.1., 2.4 en 3 van het concept Milieuprogramma 2006 hebben wij de
tekst in overeenstemming gebracht met het door uw raad op 26 januari 2006
vastgestelde Energie- en Klimaatbeleidsplan.
2. Wij zeggen u toe dat in de komende milieujaarverslagen in concrete zin aandacht zal
worden geschonken aan het onderwerp luchtkwaliteit.
3. Bij het in taakveld 5 omschrevene behoort niet het water van het Oranjekanaal.
4. Bij taakveld 12 wordt wel degelijk het opstellen en vaststellen van het
Bodembeleidsplan bedoeld.
Het aangepaste milieuprogramma treft u bijgevoegd aan.
Wij hopen u met het vorenstaande voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
A.J. Mewe

C. Bijl
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1. Inleiding
Om inzicht te verschaffen in de door het gemeentebestuur te verrichten inspanningen op het
gebied van milieu in 2006 en om beleidsspeerpunten en prioriteiten inzichtelijk te maken, is
het voorliggende milieuprogramma opgesteld.
Het is een hulpmiddel om menskracht en middelen efficiënt in te zetten, waardoor een groter
(milieu)-rendement mogelijk is.
De basis voor het milieuprogramma 2006 ligt in het Milieubeleidsplan 2001-2004 (verlengd
tot en met 2006).
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meerjarenontwikkelingsprogramma heeft opgesteld.
In dit ontwikkelingsprogramma zijn meetbare resultaatafspraken opgenomen op het gebied
van economische ontwikkeling, fysieke stedelijke vernieuwing en sociale vraagstukken.
Op 11 maart 2005 is het prestatie-convenant GSB III Rijk-Gemeente Emmen officieel
getekend.
In dit programma zijn activiteiten benoemd ter uitvoering van vorenbedoeld
prestatieconvenant.
Naast het feit dat het gemeentebestuur zelf het nut en de noodzaak van een dergelijk
jaarprogramma inziet, is het tevens een verplichting ingevolge artikel 4.20 van de Wet
Milieubeheer.
1.1. Publicatie
Het milieuprogramma zal aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe en de VROM
inspectie bekend worden gemaakt. (verplichting ingevolge artikel 4.21 van de Wet
Milieubeheer)
Op lokaal niveau wordt hier via de gemeentelijke informatiepagina bekendheid aan gegeven.
Het milieuprogramma zal tevens op het raadhuis ter inzage worden gelegd en op de website
van de gemeente worden geplaatst.
1.2 Status
Het milieuprogramma is intern gericht. Dit houdt in dat er geen rechten aan kunnen worden
ontleend voor burgers, organisaties en bedrijven.
Het milieuprogramma op zichzelf is daarmee geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de
Algemene Wet Bestuursrecht. Het indienen van bedenkingen, bezwaar of beroep is daarom
niet mogelijk.
2. Gemeentelijk Milieubeleid
Emmen gaat voor de kwaliteit van de leefomgeving als basis voor een duurzame samenleving.
De missie en het doel van de gemeente ten aanzien van milieu luidt als volgt: “samenwerken
aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving”.
Om hieraan te werken worden diverse processen en activiteiten in gang gezet. Hierbij gelden
de volgende uitgangspunten: samenwerking, integraal en kwaliteit.
2.1. Accenten Milieuprogramma 2006
Ook in 2006 is de basismilieukwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Deze
basismilieukwaliteit heeft betrekking op het “hier en nu” en behelst onderwerpen als
geluidhinder, luchtverontreiniging, stankhinder, veiligheid, afvalinzameling en
bodemkwaliteit.
Deze onderwerpen houden direct verband met het welbevinden van de inwoners van de
gemeente Emmen.
Taakvelden die betrekking hebben op het behoud dan wel het herstel van deze
basismilieukwaliteiten hebben prioriteit.Voorbeelden van deze taakvelden zijn:
--vergunningverlening; -actualisatie milieuvergunningen;-toezicht;-handhaving,luchtkwaliteit;-bodembeheer;-geluid.
In 2006 zal Emmen een start maken met de uitvoering van het Energie- en Klimaatbeleid;
een en ander conform het door de gemeenteraad op 26 januari 2006 vastgestelde Energie- en
Klimaatbeleid.
Voorts zullen wij de door het ministerie van VROM gestarte landelijke discussie over de
Toekomstagenda voor het Milieu met aandacht volgen.
Voor de in 2007 verwachte landelijke implementatie van de omgevingsvergunning is de
Gemeente Emmen pilootgemeente.
2.2. Randvoorwaarden
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begroting 2006.
2.3. Nieuwe gemeentelijke organisatie
Op 1 juni 2005 is in het kader van het organisatieontwikkel traject “Anders en met Anderen”
de nieuwe organisatie van start gegaan.
Er is geen afzonderlijke organisatie-eenheid Milieu meer.
De beleidsvoorbereiding en –vertaling Milieu is ondergebracht bij de Dienst Beleid terwijl
vergunningverlening en toezicht behoort tot het takenpakket van de Dienst Publiek. Het
onderdeel handhaving is ondergebracht bij de Dienst Ondersteuning.
2.4. Energie- en Klimaatbeleidsplan
Op 26 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Emmen het Energie- en Klimaatbeleidsplan
vastgesteld.
In dit beleidsplan wordt prioriteit gegeven aan het uitvoeren van projecten binnen de thema’s:
energiebesparing, biomassa,warmtenet, eigen organisatie (interne milieuzorg) en kleine
windturbines in de gebouwde omgeving. Hierbij initiatieven van marktpartijen met voorrang
te ondersteunen. In 2006 zal er een notitie worden opgesteld met betrekking tot grote
windmolens.
3. Uitvoering en prioriteit per taakveld
Het integraal milieuprogramma 2001-2004 kent vijftien taakvelden.
Per taakveld geven wij de inspanningen en activiteiten weer die, behoudens onvoorziene
omstandigheden, in 2006 zullen worden uitgevoerd.
Taakveld 1 Algemeen Milieubeleid
Deze taken zijn als volgt onder te verdelen:
a. Algemeen (ondermeer Beleidsvoorbereiding)
b. Duurzame ontwikkeling
Voor 2006 hebben onderstaande taken prioriteit:
-opstellen Milieuprogramma 2007 en het Milieuverslag 2005
-opstellen jaarlijkse milieumonitor
-het begeleiden van de realisatie van het Milieueducatie- en Informatiecentrum
-uitvoering Energie- en Klimaatbeleidsplan Gemeente Emmen
-start uitvoering resultaatafspraken GroteStedenBeleid 2005-2009
-volgen landelijke ontwikkeling Toekomstagenda Milieu
-volgen ontwikkelingen voorgenomen landelijke invoering omgevingsvergunning
-opstellen startnotitie over nut en noodzaak van een nieuw milieubeleidsplan
Taakveld 2 Milieu en Ruimtelijke Ordening
Vanaf 21 juli 2004 dient de Europese richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de
effecten van bepaalde plannen en programma’s op het milieu te worden toegepast.
In Nederland wordt deze richtlijn aangeduid als de Strategische Milieubeoordeling.
Verdere implementatie van deze richtlijn binnen de gemeentelijke organisatie is voorzien in
2006.
Taakveld 3 Milieu, Bouwen en Wonen
Er wordt uitvoering gegeven aan de resultaatafspraken in het kader van het
Meerjarenontwikkelingsplan 2005-2009 van het GroteStedenBeleid.
Het in dit verband te behalen stedelijk resultaat 2009 (kader Stimulering Nationaal Pakket
Duurzaam Bouwen) is:
-score maatlat duurzame woningbouw
150
-score maatlat duurzame renovatie
100 bestaande woningen
(de stedelijke nulsituatie 2005: 0)
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stimuleren van energiemaatregelen voor 100 bestaande woningen en een verlaging van de
EPC norm van 1.0 naar 0,8
Taakveld 4 Milieu, Verkeer en Vervoer
Voor 2006 staat de invoering van een route gevaarlijke stoffen gepland.

Taakveld 5 Milieu,Natuur en Landschap
De aandacht zal gericht zijn op de resultaat-afspraken GroteStedenBeleid, te weten:
de aanleg van 10 ha grootschalig groen in de nieuwe woonwijk Delftlanden en het
herontwikkelen van 20 ha bestaande groenzone langs het Oranjekanaal en de houtwallen in de
woonwijk Bargeres.
Taakveld 6 Milieu in de wijken
In 2003 heeft de gemeenteraad een budget van euro 100.000 beschikbaar gesteld met als doel
het probleem zwerfafval aan te pakken.
Er is in het jaar 2003 en 2004 volop campagne gevoerd, gericht op diverse doelgroepen zoals
automobilisten, het primair- en voortgezet onderwijs, wijkbewoners en centrumbezoekers.
Alle acties hebben zich gericht op een drietal peilers, te weten; kennis, houding en gedrag.
Juist het beïnvloeden van gedrag vraagt om een lange adem. Om deze reden heeft de
gemeente Emmen subsidie aangevraagd in het kader van SAM (Stimulering Vermindering
Milieudruk) bij VROM en ook gekregen.
Van deze subsidie heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld met als doel het
onderwerp zwerfafval structureel in de organisatie in te bedden.
Er bestaat een directe relatie tussen de aspecten schoon, heel en veilig.
De Dienst Gebied zal met haar nieuwe structuur deze drie aspecten zoveel mogelijk integraal
benaderen.
Vanaf 2006 zal 1 Euro per aansluiting uit de afvalstoffenheffing worden aangewend voor het
opruimen van afval afkomstig van evenementen.
Taakveld 7 Milieu en Bedrijven
Vergunningverlening Wet Milieubeheer.
In het milieuprogramma 2005 werd vermeld dat capaciteitsproblemen de oorzaak van het
steeds verder oplopen van de achterstand in vergunningverlening.
In het MeerjarenOntwikkelingsPlan GroteStedenBeleid is deze situatie erkend en om die
reden zijn middelen gereserveerd om deze situatie ten goede te keren.
Toezicht leefmilieu
In grote lijnen bestaan de werkzaamheden binnen het taakveld “toezicht leefmilieu” uit het
uitoefenen van controle en toezicht op bedrijfs- en zogenaamde vrije veld activiteiten.
De laatste activiteit kent een koppeling met he taakveld inrichtingen en zal daarom niet als
apart taakveld beschreven worden.
Bovendien vinden veel activiteiten binnen dit taakveld hun uitvoering binnen de Dienst
Gebied, afdeling reiniging. De activiteiten binnen de taakvelden bodem en geluid zullen per
taakveld worden weergegeven.
Planmatig worden bedrijven bezocht en gecontroleerd of de milieuvoorschriften worden
nageleefd.
Indien daartoe aanleiding bestaat wordt een handhavingprocedure opgestart om de
geconstateerde gebreken ongedaan te maken.
Vanuit de toezicht- en handhavingactiviteiten wordt samengewerkt met andere disciplines
binnen en buiten de organisatie in het Lokale Handhaving Overleg. Tevens wordt in Seph
(Servicepunt Milieuhandhaving) verband afstemming gezocht.
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en afhandeling van klachten behoren eveneens tot het takenpakket van de afdeling Toezicht.
Het aspect veiligheid krijgt ook in 2006 weer volop aandacht binnen “toezicht”.
Bedrijven worden intensiever gecontroleerd op veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld met
betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.
Output
1.Het controleren van alle categorie 4 inrichtingen. (39)
2.Ongeveer 340 andere inrichtingen zullen worden bezocht.
Tijdens de onder 1 en 2 vermelde controles zal aandacht worden besteed aan:
*het uitvoering geven aan het provinciale project Effectief Toezicht
*het handhavingproject glastuinbouw
*de landelijke milieu estafette
*naleving regelgeving vuurwerkinrichtingen
*de inventarisatie bedrijfsverzamelgebouwen en de milieuproblematiek die zich daarbij
voordoet
*de uitvoering van het provinciale project Dierlijke Vetten voorzover dit de horeca
betreft
*het uitvoeren van de in provinciaal verband opgezette toezicht- en handhavingsactie
Teli-Heli
Externe Veiligheid
In oktober 2004 is de AMVB Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van kracht
geworden met regels en voorschriften om externe risico’s zoveel mogelijk te voorkomen cq te
beheersen. De gemeente moet deze AMVB, die stapsgewijs in werking treedt, in acht nemen
bij de verlening van vergunning aan bedrijven en bij het vaststellen van ruimtelijke plannen.
Tevens staat een AMVB Besluit Registratie Informatie Externe Veiligheid op stapel die
voorschrijft dat jaarlijks actuele informatie moet worden aangeleverd over gevaarlijke stoffen
en bedrijven. Het RIVM zal deze gegevens opnemen in een landelijk register.
De uitvoering van deze AMVB vereist de komende jaren een extra inspanning. De
registratieplicht brengt veel (uitzoek)werk met zich mee omdat er vanzelfsprekend hoge eisen
worden gesteld aan de kwaliteit van de informatie.
Voor de jaren 2004 en 2005 heeft het ministerie van VROM een incidenteel budget
beschikbaar gesteld aan provincies en gemeenten om het nieuwe (EV)beleid op het gewenste
niveau te brengen.
In Emmen is met ondersteuning van DHV de rapportage fysieke veiligheid uitgebracht.
De voor de komende jaren noodzakelijke inspanningen zijn ondermeer verwoord in het
uitvoeringsprogramma externe veiligheid alsmede in het Meerjarenprogramma
GroteStedenBeleid 2005-2009.
Handhaving
Als gemeente zijn we bevoegd gezag voor de handhaving van ondermeer de Wet
Milieubeheer, de Wet Bodembescherming en de milieubepalingen in de Algemene
Plaatselijke Verordening. Wij vatten het begrip handhaving ruim op en verstaan hieronder
elke handeling die gericht is op de naleving van rechtsregels door anderen. Hierbij staat voor
ons de eigen verantwoordelijkheid van burger en bedrijf voorop.
Ons optreden wordt strenger naarmate een overtreding ernstiger is en/of preventie en toezicht
niet blijken te werken. Onder handhaving vallen zowel preventiemiddelen als meer
dwingende acties.
Per 1 januari 2005 moeten wij voldoen aan de kwaliteitseisen uit het landelijke project
professionalisering van de milieuhandhaving en de Wet Verbetering Handhavingsstructuur.In
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plaatsvinden.
Output
-50 vergunningen waarbij de verruimde reikwijdte van de Wet Milieubeheer wordt
toegepast
-50 aanlevercontroles bij vergunningplichtige bedrijven
-170 milieuklachten afhandelen
-380 bedrijfsbezoeken afleggen
-6 handhavingprojecten doen
-190 beoordelingen bouwaanvragen
-65 adviezen r.o. procedures
-aanleveren van actuele gegevens over risicobedrijven aan het landelijke register
-in achtnemen van het Besluit Externe Veiligheid bij vergunningverlening aan bedrijven
-vastleggen van veiligheidszones in bestemmingsplannen rond risicovolle activiteiten
Taakveld 8 Afvalbeheer
De Emmense ambitie is het creëren van de juiste voorwaarden voor en het stimuleren van
verdergaande preventie en hergebruik. Met name aan het laatste aspect wordt veel aandacht
besteed. Het aantal afvalstromen dat gescheiden kan worden aangeboden op het
afvalbrengstation neemt nog steeds toe. Dit betekent enerzijds hergebruik. Met name op het
gebied van papier en glas valt er nog een verbeterslag te maken.
Met ingang van janauri 2006 zal de afdeling reiniging gaan opereren als een overheid
gedomineerde NV waarmee de gemeente in samenspraak zal zoeken naar methoden om het
scheiden van met name papier en glas verder te optimaliseren.
Met de nieuwe wetgeving krijgt de gemeente ruimte op te bepalen wat zij wil met aparte GFT
inzameling. Vooral het apart inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw zal in 2006 een
aandachtspunt vormen.
Bovendien zal de gemeente in 2006 een extra impuls geven aan het afvalbeheer door een start
te maken met het opstellen van een afval beleidsplan. In een afvalbeleidsplan worden concrete
doelen benoemd waaraan de komende jaren zal worden gewerkt op het gebied van
afvalscheiding, kwaliteitsbepaling en bewaking.
Taakveld 9 Energiebeheer
In 1997 zijn in Kyoto internationale afspraken gemaakt over de reductie van broeikassen.
Voor Nederland betekent dit dat tussen 2008 en 2012 de uitstoot van broeikassen 6% minder
moet zijn dan in 1990. Daarnaast is er de doelstelling dat in 2005 10% van het totale
energiegebruik in Nederland duurzaam opgewekt wordt.
Naar aanleiding hiervan is in 2002 door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Klimaatconvenant ondertekend.
Om actief bij te dragen aan deze doelstellingen heeft Emmen een beleidskader voor het
Klimaat- en Energiebeleid opgesteld. Vanuit dit beleidskader zullen Klimaat- en
Energieprojecten worden opgesteld.
Om de uitvoering van het Klimaat- en Energiebeleid mede te financieren wordt gebruik
gemaakt van de subsidieregeling BANS (Bestuursakkoord Nieuwe Stijl).
Taakveld 10 Geluidsbeheer
De geldigheidsduur van het Geluidsbeleidsplan MIG Emmen-centrum 2001-2004 zal in 2006
worden verlengd. Er zal een verkenningenstudie worden gedaan naar nut en noodzaak van een
Geluidbeleidsplan voor de gehele gemeente.
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GroteStedenBeleid 2005-2009.
Het taakveld geluid omvat de volgende primaire taken:
-In- en externe geluidsadvisering van vergunningen (Wet Milieubeheer)
-AMVB’s
-Ontheffingen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening
-Uitvoeren van de 12-dagen-regeling in het kader van de Horecaverordening
-Uitvoeren van akoestische onderzoeken (kader: bouwwetgeving)
-Geven van geluidsadviezen bij bouwaanvragen
-Verrichten van geluidsmetingen
-Advisering in het kader van ruimtelijke procedures
-Zonebeheer rond industrie- en bedrijventerreinen
Output
-15 akoestische onderzoeken in het kader van de bouwwetgeving
-25 adviezen in het kader van zonebeheer
-50 adviezen bij milieuvergunningen
-adviezen bij Algemene Maatregelen van Bestuur
-200 adviezen bij bouwvergunningen
-50 geluidsmetingen
-10 akoestische onderzoeken
-80 adviezen ruimtelijke ordening procedures
-10 hogere waarde procedures
-700 ontheffingen Algemene Plaatselijke Verordening
-50 ontheffingen Horecaverordening (12-dagen-regeling)
-12 woningen saneren in het kader van railverkeerslawaai
-interim regeling geluidsbeleid 2006 evenementen Emmen centrum
Taakveld 12 Bodem- en Waterbodembeleid
Er zal een meerjarig uitvoeringsplan Bodemsanering worden opgesteld ten behoeve van de in
het kader van het GroteStedenBeleid gemaakte afspraken.
Voorts zal in 2006 het Bodembeleidsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden
aangeboden.
Output
-200 adviezen inzake bouwvergunningen
-15 adviezen inzake bestemmingsplannen
-50 adviezen inzake milieuvergunningen
-50 adviezen inzake milieuhandhaving afgeven
-45 interne verkennende/oriënterende onderzoeken begeleiden
-10 nadere onderzoeken begeleiden
-5 saneringsprojecten ISV en WBB begeleiden
-4 “eigen” saneringen begeleiden
-22 beschikkingen EUT/ISP afgeven
-10 evaluatie rapporten beoordelen
-2 beschikkingen bedrijvenregeling afgeven
-1600 informatievragen makelaars beantwoorden
-Bodeminformatiesysteem (BIS4all/Globis)bijwerken
Taakveld 13 Waterbeheer
De outputdoelstelling luidt: het verlagen van het emissieniveau rioleringssysteem met 50%.
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2009 het volgende stedelijk resultaat worden behaald:
Aanleg 14 bezinkbassins en afkoppelen 170 ha verhard oppervlak van de riolering. De
fasegewijze uitvoering is gekoppeld aan het gemeentelijke rioleringsplan.
Taakveld 14 Interne Milieuzorg
In het kader van het beleidsplan Energie- en Klimaatbeleid zullen projecten worden
ontwikkeld ten behoeve van de interne milieuzorg.
Taakveld 16 Natuur- en Milieucommunicatie
Overheden moeten voor maart 2005 de Europese richtlijn (oftewel het Aarhus-verdrag)
invoeren over het actief- en passief beschikbaar stellen van milieu-informatie, bij voorkeur via
internet.
Het ministerie van VROM, de VNG en IPO hebben hiervoor een handreiking opgesteld. In
2006 zullen wij een structuur opzetten voor informatieverstrekking over bodem,
vergunningverlening en externe veiligheid.
Reeds geruime tijd wordt gewerkt aan de totstandkoming van het Natuur- en
Educatiecentrum. Er zal een verhoogde inzet worden gepleegd om dit centrum in het najaar
van 2006 operationeel te hebben.Voorts zal in diverse projecten het aspect
milieucommunicatie meer aandacht krijgen.
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