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Aan de Gemeenteraad

Voorstel
Voorgesteld wordt om het milieubeleidsprogramma 2010 vast te stellen conform het hierbij
gevoegde ontwerp.
Inleiding
Op grond van de Wet milieubeheer dient de gemeenteraad jaarlijks een milieuprogramma op te
stellen. Hierin wordt aangegeven welke taken zullen worden uitgevoerd en welke inzet daarvoor nodig
is.
De gemeente heeft verschillende taken op het gebied van milieu.
Deze vloeien voort uit verschillende wetten, regelingen en het eigen beleid.
Soms hebben milieutaken aanrakingsvlakken met andere beleidsvelden van de gemeente. Met name
is dat het geval bij bouwen, ruimtelijke ordening en de natuur.
Deze overlappingen komen in het programma tot uitdrukking.
Het programma bevat per paragraaf een onderdeel beleid en uitvoering.
In het onderdeel beleid wordt in hoofdlijnen aangegeven wat het beleid is terwijl in het onderdeel
uitvoering wordt aangegeven wat er moet gebeuren en wie dit moet doen.
Het voordeel van deze aanpak is dat er niet een apart milieubeleidsplan hoeft te worden gemaakt.
Ook is het op deze manier mogelijk om het plan jaarlijks te actualiseren.
Een groot deel van de taken kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd; voor een deel is externe
ondersteuning noodzakelijk.
Dit geldt met name voor de inzet van de medewerkers van de Milieuadviesdienst van de Regio Noord.
Zij nemen alle milieucontroles voor hun rekening en adviseren ook over andere zaken.
Nieuwe ontwikkelingen
Jaarlijks komen nieuwe ontwikkelingen op ons af; in veel gevallen betekent dat extra inzet.
Omgevingsvergunning
Vorig jaar hebben wij reeds melding gemaakt van de omgevingsvergunning. Oorspronkelijk lag het in
de bedoeling om deze met ingang van 2009 in te voeren. Dit wordt 2010, waarschijnlijk in de maand
april.
De omgevingsvergunning komt er op neer dat verschillende bestaande vergunningen opgaan in één
vergunning (bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning etc).
Wij zijn reeds met de voorbereidingen begonnen door middel van bijscholing van de betreffende
medewerkers. Wij pakken dit op met de andere Waddeneilanden. Ook is reeds geoefend met de
landelijke voorziening, met behulp waarvan ondernemers en particulieren aanvragen digitaal kunnen
indienen.
Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend zodat wij op tijd klaar zijn.
Omgevingsdiensten
Landelijk vindt discussie plaats over de invoering van omgevingsdiensten. De regelgeving over
bouwen en milieu is zo ingewikkeld geworden dat er behoefte bestaat aan zeer specifieke
deskundigen. Dit geldt voor kleine gemeenten maar ook steeds meer grotere gemeenten worden
hiermee geconfronteerd. De gemeenten in Friesland en de provincie voelen voor de invoering van een
provinciale omgevingsdienst die de gemeenten adviseert over vergunningverlening en handhaving.
U kunt een dergelijke dienst vergelijken met de Milieuadviesdienst (MAD) van de Regio Noord
aangevuld met deskundigheid op het gebied van bouwen, brandveiligheid etc.

Vooralsnog lijkt het erop dat dit een handhavingdienst verplicht wordt voor milieutaken.
Bij de Milieuadviesdienst hebben wij erop aangedrongen om ook deskundigheid aan te trekken op het
gebied van bouwen en brandveiligheid.
Zodra over deze nieuwe dienst meer bekend is zullen wij u hierover informeren.

Uitvoering van het plan
De kosten van uitvoering van het plan zijn meegenomen in de begroting 2010.
Kosten die op dit moment niet kunnen worden voorzien zullen worden meegenomen in de
tussenrapportage.
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