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SAMENVATTING

Met dit milieuverslag geven burgemeester en wethouders verantwoording over de uitvoering van de
milieuwerkzaamheden in 2010. Basis voor de uitvoering van de werkzaamheden is het milieuuitvoeringsprogramma (MUP) 2010.
Het MUP is een planning. Het geeft de verwachting weer over de uitvoering in een bepaald jaar. Met
het jaarverslag wordt achteraf bekeken wat er van de verwachtingen is uitgekomen. De ervaring leert
dat er werkzaamheden worden uitgevoerd die niet zijn gepland (meerwerk) of meer tijd hebben
gevraagd, waardoor er geplande werkzaamheden in het gedrang zijn gekomen (minderwerk).
Het beeld over 2010 is wisselend. Er zijn taakvelden die goed – of zelfs beter dan gepland zijn
uitgevoerd, maar ook taakvelden die noodgedwongen minder aandacht hebben kunnen krijgen. In
grote lijn kunnen we tevreden zijn.
Toegespitst op de verschillende taakvelden ontstaat het volgende beeld.
• De algemene werkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd. We hebben meer gedaan
dan we hebben gepland, bijvoorbeeld contractbeheer, hondenbeleid, crisismanagement en
vooral de RUD.
• De geplande werkzaamheden van het taakveld vergunningverlening zijn uitgevoerd, zij het dat
deze minder tijd hebben gekost dan aanvankelijk gepland. Zo is er minder tijd besteedt aan de
(beleidsmatige) invoering van de Wabo en bleken er aanmerkelijk minder
bedrijfsontwikkelplannen noodzakelijk. Ook het aantal aanvragen om een
Waterwetvergunning lag beneden de verwachting. Er zijn iets meer milieuvergunningen
afgegeven dan verwacht (6 om 4).
• De milieuhandhaving blijft nog een punt van aandacht. Het aantal uitgevoerde controles is
lager dan gepland. Ook is de daadwerkelijk ingezette personele capaciteit lager geweest dan
gepland. Door een betere registratie geeft het percentage naleefgedrag nu een betrouwbaarder
beeld van de werkelijke situatie. Het geconstateerde naleefgedrag ligt met 78% onder de
doelstelling van 95%. Het versturen van een waarschuwingsbrief bleek in alle gevallen
voldoende om de overtredingen te beëindigen. De eigen naleving is op orde. De
hondenpoepproblematiek heeft veel aandacht gekregen.
• De bodemwerkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. We hebben hiervoor minder tijd
nodig gehad dan gepland.
• Inhoudelijk zijn de (afval)watertaken volgens planning uitgevoerd.
• Door de wisselingen in het portefeuillehouderschap voor milieu is er vertraging ontstaan in de
afhandeling van een tweetal belangrijke dossiers. Zo is het afvalreductieplan nog niet
vastgesteld, waardoor de aanbestedingsprocedure voor het afvalbrengstation is opgeschort.
Daar tegenover staat dat in SOZOG-verband een discussie is gevoerd over het eventueel
opzeggen van het afvalverwerkingscontract met de ARCG.
• Het taakveld geluid is niet geheel conform de planning uitgevoerd, doordat de
verkeersgeluidkaart niet geactualiseerd is.
• Er zijn meer werkzaamheden voor bouw- en bestemmingsplannen uitgevoerd dan gepland,
met name de bedrijfsinventarisatie voor de bedrijventerreinen Zuidbroek en het akoestisch
onderzoek voor het bedrijventerrein Duurkenakker.
• Verkeer en vervoer heeft beleidsmatig geen milieu-aandacht gekregen. Dit was ook zo
gepland. Sommige projecten, zoals de verdubbeling van de N33 en de spoorverdubbeling, zijn
wel getoetst op milieuconsequenties.
• Voor energie/klimaat is de uitvoering conform planning geweest.
• Milieucommunicatie is uitgevoerd conform planning.
• Geheel conform planning hebben we geen bijzondere aandacht besteed aan lucht, behalve in
de planvorming (bestemmingsplannen) en vergunningverlening.
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•

•

De algehele conclusie is dat de werkzaamheden voor externe veiligheid conform planning zijn
uitgevoerd. Medio 2010 hebben wij afgesproken om de bestuurlijke verantwoording van het
groepsrisico bij ruimtelijke plannen expliciet te maken en in de besluitvorming te verankeren.
De algehele conclusie is dat de gemeentelijke bedrijfsvoering conform de planning is geweest,
maar dat deze wel meer tijd hebben gekost. Met name de monitoring van het energiegebruik
en het beoordelen van energiebesparende maatregelen in de eigen gebouwen. Duurzaam
inkopen blijft een aandachtspunt.

De werkelijk ingezette personele capaciteit wijkt met 10441 uur weinig af van de geplande capaciteit
van 10394 uur.
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INLEIDING

Op grond van art. 21.1 van de Wet milieubeheer is het college van burgemeester en wethouders
verplicht om jaarlijks verslag te doen aan de gemeenteraad over het milieubeleid. Onderhavig verslag
betreft het kalenderjaar 2010. In dit verslag leest u wat er terechtgekomen is van de voornemens die
zijn opgenomen in het milieu-uitvoeringsprogramma (MUP) 2010.
Elk hoofdstuk begint met de doelstellingen zoals die in het MUP zijn opgenomen. Vervolgens wordt
de uitvoering van de milieutaken in hoofdlijnen beschreven. Tevens worden de belangrijkste
afwijkingen ten opzichte van het MUP aangegeven. In het verslag wordt de productie zoveel mogelijk
kwantitatief beschreven. Verder wordt aangegeven hoeveel tijd er aan de producten is besteed. De
systematiek voor de tijdregistratie is daarbij dat de uren zoveel mogelijk naar de betreffende projecten
worden geschreven. Geluiduren voor bestemmingsplannen worden bijvoorbeeld op het betreffende
plan geschreven.
De opbouw van dit verslag is hetzelfde als die van het MUP. Voor enkele begrippen wordt verwezen
naar de tekst van het MUP.
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ALGEMEEN

Doelen uit het MUP voor de algemene werkzaamheden
•
Het vaststellen van het milieubeleidsplan.
•
Het opstellen van een milieu-uitvoeringsprogramma.
•
Het opstellen van een jaarlijks milieuverslag.
•
Het opstellen van 1 tussenrapportage.
•
Het aanleveren van begrotingscijfers en beoordeling van rekeningcijfers.
•
Een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling in Streekraadverband.
•
Actieve opstelling bij de voorbereiding op de RUD.
Beleidscyclus
Eind 2008 is begonnen met het project Milieubeleidsplan Menterwolde. In samenwerking met een
werkgroep uit de gemeenteraad zijn een milieubeleidsplan en een meerjaren uitvoeringsprogramma
opgesteld. Deze zijn op 7 december 2010 door de raad vastgesteld. De financiële middelen voor de
realisatie van het meerjaren uitvoeringsprogramma zijn niet beschikbaar gesteld. Het milieuuitvoeringsprogramma en milieuverslag worden jaarlijks opgesteld. De tussenrapportage is niet
opgesteld. Financiële cijfers worden eveneens jaarlijks geleverd.
Beleidsontwikkeling
De beleidsontwikkeling in Streekraadverband had betrekking op:
•
Bodemkwaliteitskaart
•
Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
•
Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)
•
(Integrale) handhaving
•
Energie en klimaat
Hier is actief aan bijgedragen. Een aantal onderwerpen wordt hierna toegelicht.
Regionale omgevingsdiensten
Door de gezamenlijke colleges van B&W en GS is voor de door de Minister gestelde einddatum van 1
december 2009 aangegeven dat wordt geopteerd voor samenwerking:
• middels een zelfstandig Regionaal Openbaar Lichaam in de zin van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen én
• op schaal van de Veiligheidsregio.
In januari 2010 hebben de provincie (regisseur) en de VGG de landelijke ontwikkelingen en de stand
van zaken rond de RUD en de contouren van het concept projectplan gepresenteerd. In het concept
projectplan is nadrukkelijk aandacht geschonken aan de projectstructuur en de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden door de instelling van een Stuurgroep, mt-groep, projectgroep en
klankbordgroep.
Na consultatie van de benoemde diverse groepen is het concept projectplan op 22 april 2010
besproken in het Bestuurlijk Overleg Milieu van de Streekraad en de portefeuillehouders Ruimte,
Wonen, Milieu en Mobiliteit van de VGG. Naar aanleiding van dit bestuurlijke overleg is het
projectplan op een aantal punten aangepast, waarbij invulling is gegeven aan de wens om
kwaliteitsverbetering voorop te stellen, door de inhoud leidend te laten zijn aan de vorm en door meer
tijd te nemen voor het proces.
Na consultatie van de mt-groep is het projectplan op 21 mei besproken in het bestuurlijke overleg
tussen provincie en VGG, waarbij is geconcludeerd dat het plan het besluitvormingstraject kan ingaan.
Vanaf mei 2010 zijn de bezoeken gestart van het kernteam aan de gemeenten om te informeren en om
draagvlak te krijgen. De gemeenten is een aantal vragen gesteld over de gevolgen van de
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kwaliteitscriteria voor de (basis)taken. Van de gesprekken is een verslag gemaakt. Het bestuurlijke
overleg met Menterwolde heeft plaats gevonden op 14 juni 2010.
Middels de brief van 9 juni 2010 van Gedeputeerde Staten zijn de colleges van burgemeester en
wethouders verzocht om in te stemmen met het ontwerp-projectplan en het verstrekken van informatie
aan de diverse geledingen. Het projectplan beschrijft het gehele traject om te komen tot een regionale
uitvoeringsorganisatie. De vorm zal worden bepaald door de inhoud. In het projectplan is, mede op
verzoek van de Groninger portefeuillehouders een go/no go moment ingebouwd.
Met de brief van 24 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad, het GO,
de OR en de betrokken personeelsleden op de hoogte gesteld, onder gelijktijdige toezending van het
projectplan. Aangezien bij het te doorlopen verandertraject meerdere organisatie onderdelen betrokken
zijn heeft het managementeam vanaf juni 2010 de adviesrol op zich genomen.
In de brief van 1 oktober 2010 is aan Gedeputeerde Staten medegedeeld, dat het college van
Menterwolde instemt met fase 1 en 2 van het projectplan. Met betrekking tot de inhoud van het
ontwerp-plan is opgemerkt dat:
• de deelname aan de regionale samenwerking met Veendam en Pekela reeds in november 2009
door een besluit van de gemeenteraad is beëindigd;
• de gemeente zich beraadt op de toekomstige samenwerkingsmogelijkheden en –wensen;
• de uitkomsten van dit interne beraad en de resultaten van de eerste twee verkennende fasen
betrokken worden in de besluitvorming over de fasen 3 tot en met 5.
De resultaten van de inventarisatiefase zijn - in de vorm van een tussenrapportage - besproken tijdens
een tweetal bestuurlijke consultatierondes. Op 10 november met de Oost-Groninger Gemeenten
(Streekraadgemeenten en H-S, Slochteren, Vlagtwedde en Stadskanaal) en op 26 november met alle
Groninger gemeenten. De projectgroep heeft als opdracht meegekregen om de modellen en de
afwegingscriteria (kwaliteit, financiën, bestuurlijke verantwoordelijkheid, ambtelijke taakuitvoering,
gevolgen voor de latende organisatie en integraliteit) en de subcriteria verder uit te werken.
Tijdens de conferentie is het logo van het project RUD Groningen onthuld en het dossier RUD op de
website van de provincie in gebruik gesteld.
Op 10 december 2010 is er een overleg geweest tussen de provinciesecretaris, de coördinerend
gemeentesecretaris, de projectleider RUD en een delegatie van samenwerkende ondernemingsraden.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de ondernemingsraden, die inmiddels
een bijzondere voorbereidingscommissie op grond van de Wet ondernemingsraden hebben ingesteld.
De RUD is inmiddels ook vast agendapunt in het overleg tussen de WOR-bestuurder
(gemeentesecretaris) en de eigen OR.
Het project loo[pt door in 2011. Middels de brief van 3 januari 2011 is de gemeenteraad geïnformeerd
over de stand van zaken en het vervolg van het project. De concept eindrapportage met de keuze voor
het takenpakket en de organisatievorm van een regionale uitvoeringsorganisatie is op 4 maart 2011
tijdens een tweede bestuursconferentie besproken. In de periode april - juli wordt de eindrapportage ter
besluitvorming voorgelegd aan alle gemeenten en de provincie. Bij de besluitvorming zal worden
betrokken hoe de ontwikkeling van de RUD past bij de visie van het college en de gemeenteraad op de
toekomstige samenwerkingsmogelijkheden en -wensen.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor de algemene werkzaamheden is 931 uur. Gepland was
909 uur.
Algehele conclusie
De algemene werkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd. We hebben meer gedaan dan we
hebben gepland, bijvoorbeeld contractbeheer, hondenbeleid, crisismanagement en vooral de RUD.
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VERGUNNINGVERLENING

Doelen uit het MUP voor de omgevingsvergunning (Wabo)
•
De gemeente is op de ingangsdatum organisatorisch klaar om de Wabo goed uit te voeren
•
Opstellen actiepuntenplan
•
Organisatorische aanpassingen tijdig doorvoeren
•
Taken en verantwoordelijkheden medewerkers tijdig vaststellen
•
Op 1 juni beschikken we over een geïnstalleerd, gevuld en goed werkend softwarepakket
Omgevingsvergunning, Wabo
Veruit de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van vergunningverlening is de Wabo (Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht) geweest. Deze is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Vanaf
deze datum bestaan de vele afzonderlijke locatie gebonden vergunningen niet meer, maar zijn deze
geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De ambtelijke organisatie heeft een grote inspanning moeten
leveren om zich voor te bereiden op deze wet. Deze inspanningen lagen vooral op het vlak van
cursussen, vakliteratuur, intern overleg over afstemming, nieuwe afspraken over werkwijzen en
dergelijke.
Overigens is duidelijk geworden, dat het landelijke digitale aanvraagsysteem van het Rijk
(omgevingsloket online) nog verre van vlekkeloos werkt.
In de programmabegroting 2010 is aangegeven, dat de Wabo invoeringskosten met zich meebrengt en
dat het rijk hiervoor via het Gemeentefonds extra middelen beschikbaar heeft gesteld. Ook is gemeld,
dat de invoering van de Wabo leidt tot meer werk, onder andere voor de coördinatie van de
verschillende vergunningen (door de gehele organisatie) en de daarbij behorende ondersteuning.
Anders dan is voorgesteld zijn de extra middelen uit het Gemeentefonds niet gereserveerd en is er
geen invulling gegeven aan de extra benodigde menskracht. De opgave om te voldoen aan de
complexe en weerbarstige Wabo is met een pragmatische aanpak gerealiseerd naast de reguliere
werkzaamheden en projecten.
Per 29 september 2010 zijn de noodzakelijk aanpassingen in de diverse verordeningen door de raad
vastgesteld. De Wabo heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke documentaire informatievoorziening
en archivering (Archiefwet). Via de VNG is een model beheerregeling Wabo-div/archivering
aangeboden.
In het kader van de Wabo is de bevoegdheidsverdeling gewijzigd en kunnen gemeenten en provincie
als adviseur van elkaar optreden. In het kader van de noodzakelijke samenwerking is op 1 oktober
2010 een overeenkomst getekend, waarin de uitgangspunten met betrekking tot de samenwerking zijn
opgenomen. Middels werkafspraken worden de afspraken op ambtelijk niveau nader uitgewerkt.
De dienstverleningsovereenkomst met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (in hoofdzaak mijnbouwinrichtingen) is nog niet gesloten.
Wabo software
Door de invoering van de Wabo bleek het noodzakelijk om de bestaande software te vervangen door
nieuwe Wabo-software. Op basis van een advies van OGD (Oost Groningen Digitaal) is het pakket
Powerforms aangeschaft. OGD heeft ons begeleid bij de invoering van dit pakket. De implementatie
van de software heeft onder hoge tijdsdruk gestaan vanwege de verwachte invoeringsdatum van de
Wabo.
Door de volledige inzet van het OGD bij de opstart van de nieuwe gemeente Oldambt is de
implementatie later gestart dan gepland. Vanaf halverwege maart 2010 is begonnen met de uitvoering.
Daartoe is vanuit de 5 deelnemende Streekraadgemeenten een drietal werkgroepen gevormd
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(automatisering, werkproces en inrichting). Gelet op de samenwerking van de gemeenten op het
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met de brandweerorganisaties is besloten om
deze aan te laten sluiten bij de implementatie.
De daadwerkelijke installatie, waaronder de realisatie van de benodigde datadistributiekoppelingen, is
een lastige opgave gebleken, waardoor pas eind 2010 met Powerforms kon worden gewerkt. De
realisatie van een goed werkend en gevuld pakket zal in 2011 zijn beslag moeten krijgen.
Naast de in 2010 door de kerngebruikers gevolgde opleiding zal er begin 2011 extra scholing
plaatsvinden door middel van een op de functie toegesneden werkplekbegeleiding.
Handhavingsplan omgevingsrecht
De Wabo vereist van de gemeenten dat zij over een Handhavingsplan Omgevingsrecht beschikken. In
een dergelijk handhavingsplan staat het gemeentelijk handhavingsbeleid, de
handhavingsdoelstellingen en de wijze waarop de gemeente denkt haar beleid te realiseren. Daarmee
gaan de eisen voor de milieuhandhaving (professionalisering) gelden voor de Wabo-brede handhaving.
Op voorhand is duidelijk, dat het opstellen van zo’n Handhavingsplan (opvolger integraal
handhavingsbeleid 2005) in 2010 niet zonder externe inhuur kan worden opgepakt. Ook is de
personele capaciteit ontoereikend om een dergelijke omvangrijke klus in 2010 op te pakken. Naast de
inhoud is ook het proces (betrokkenheid college en raad) van belang.
Bij de programmabegroting 2011 is dekking gevonden voor de benodigde externe inhuur (Є 15.000).
Daarbij is aangegeven, dat bezien zou worden of dit project in intergemeentelijk verband opgepakt kan
worden. In december 2010 heeft het eerste oriënterende gesprek met de Streekraadgemeenten
plaatsgevonden. Dit wordt vervolgd in 2011.
Doelen uit het MUP voor vergunningen/meldingen
•
Vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijn van 6 maanden afronden. In de planning is
rekening gehouden met 4 aanvragen.
•
Alle vergunningaanvragen afhandelen conform de meest recente milieuhygiënische inzichten.
•
Meldingen zoveel mogelijk afhandelen binnen de wettelijke termijnen. Er worden geen
aantallen gepland.
•
Beoordelen van ca. 30 ammoniakreductieplannen.
•
Afspraken maken met het waterschap over de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.
Vergunningverlening
In 2010 zijn 6 vergunningen verleend. Deze zijn alle getoetst aan de meest recente milieutechnische
inzichten. Alle procedures zijn afgerond binnen de wettelijke termijn van 6 maanden. In geen enkel
geval is beroep ingesteld tegen de vergunning.
Meldingen
Er zijn 10 meldingen ontvangen voor mestopslagen en inrichtingen die onder de algemene landelijke
regels vallen. De meldingen zijn alle tijdig afgehandeld (ontvangstbevestiging, publicatie).
Activiteitenbesluit
In 2010 is de 2e tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden. Hierdoor zijn meer bedrijven
onder de rechtstreekse milieuregels komen te vallen.
Ammoniakwetgeving
Op grond van het besluit huisvesting moeten bepaalde veehouderijen een bedrijfsontwikkelplan
(voorheen ammoniak reductieplan) opstellen. In zo'n plan wordt aangegeven op welke wijze de
veehouderij kan voldoen aan de luchtemissie-eisen uit het besluit. Voldoet de veehouderij aan de
emissie-eisen, dan is geen verdere actie nodig. Voldoet de veehouderij niet aan de emissie-eisen, dan
is aanpassing van het stalsysteem nodig. Daarvoor is dan weer een nieuwe vergunning nodig.
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In 2010 zijn de relevante veehouderijen benaderd een bedrijfsontwikkelplan op te stellen. Uiteindelijk
hebben wij er 10 ontvangen. In 5 gevallen bleek een aanpassing van de stal nodig. Hiervoor zijn de
vergunningen afgegeven.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor vergunningverlening is 824 uur. Gepland was 1105 uur.
Algemene conclusie
De geplande werkzaamheden van het taakveld vergunningverlening zijn uitgevoerd, zij het dat deze
minder tijd hebben gekost dan aanvankelijk gepland. Zo is er minder tijd besteedt aan de
(beleidsmatige) invoering van de Wabo en bleken er aanmerkelijk minder bedrijfsontwikkelplannen
noodzakelijk. Ook het aantal aanvragen om een Waterwetvergunning lag beneden de verwachting. Er
zijn iets meer milieuvergunningen afgegeven dan verwacht (6 om 4).
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TOEZICHT EN HANDHAVING

Dit hoofdstuk van het milieu-uitvoeringsprogramma is mede van belang voor de provincie Groningen,
omdat zij een wettelijke taak heeft om toe te zien op de doelmatige milieuhandhaving door de
gemeenten.
Doelen van het MUP voor toezicht en handhaving
•
Verlenging handhavingplan Milieu.
•
Het nemen van een bestuurlijk besluit over de eigen naleving.
•
In het milieuverslag over 2009 specifiek ingaan op de geconstateerde verschillen in
naleefgedrag tussen 2009 en voorgaande jaren en de lessen die daar uit geleerd kunnen
worden.
•
Uitvoeren ca. 10 opleveringscontroles.
•
Uitvoeren 85 reguliere controles.
•
Uitvoeren van 60 hercontroles.
•
Uitvoeren 3 controles op de toepassing van licht verontreinigde grond, bagger of andere
bouwstoffen.
•
In principe wordt elke klacht/melding binnen 1 werkdag in behandeling genomen. In het
programma is rekening gehouden met 65 klachten.
•
Als de gemeente geen bevoegdheden heeft wordt de klacht doorverwezen naar de geëigende
instantie.
•
De klager tijdig informeren over de afhandeling van de klacht.
•
Het onderhouden van het kwaliteitszorgsysteem.
•
300 uur inzet van de BOA’s voor de handhaving vrije veld.
•
Ca. 150 uur externe inzet.
Personeel
Onze handhaver milieu is in het jaar 2010 voor ca. 0,7 fte ingezet voor de milieuhandhaving. De
overige capaciteit is ingezet voor de ondernemingsraad, Leader, notuleren raadsvergaderingen e.d.. De
vrije veld taken zijn door de BOA's (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) uitgevoerd. Door langdurige
ziekte van één van de BOA's was de daadwerkelijke inzet lager dan gepland. De BOA's hebben 258
uur besteed aan de milieuhandhaving. In 2010 is door de verschillende medewerkers gezamenlijk 1350
uur besteed aan de milieuhandhaving. Gepland was 1687 uur.
Op 1januari 2010 is onze milieuhandhaver teruggekeerd op haar functie, na twee jaar andere
werkzaamheden te hebben vervuld. Door vele wijzigingen in de wet en regelgeving heeft het extra tijd
gekost om de regelgeving weer eigen te maken.
Uitgaande van het totale aantal uitgevoerde controles (regulier + hercontrole = 73 stuks) komt de
tijdbesteding neer op 10,4 uur per controle.
Handhavingdoelstelling
De handhavingdoelstelling is: in 2010 een naleefgedrag van 95%. Deze doelstelling betekent dat in ten
hoogste 5% van de gecontroleerde gevallen er één of meer van toepassing zijnde kernvoorschriften
worden overtreden. Voor milieu geldt daarnaast een doelstelling van 90% voor alle kernvoorschriften
in het jaar 2008.
Uit de milieucontroles over 2010 blijkt een naleefgedrag van 78%. Dit ligt onder de doelstelling, maar
boven het naleefgedrag in 2009 van 36%. In de jaren voor 2009 werd een naleefgedrag gerapporteerd
van globaal 90%. Verklaringen voor de geconstateerde verschillen zijn de volgende.
• In het verleden werden kleinere overtredingen mondeling afgehandeld. Daardoor werden zij
niet geregistreerd en vielen ze buiten beeld. Nu worden kleinere overtredingen wel
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geregistreerd. Het feitelijke naleefgedrag is hierdoor niet anders, maar het geregistreerde
naleefgedrag wel.
• In 2010 zijn vooral de zwaardere categorieën inrichtingen gecontroleerd. De indruk bestaat dat
zij de zaken beter op orde hebben dan de lichtere categorieën.
De opslag van gevaarlijke stoffen (met name het niet opruimen ervan) was een veel in het oog
springende overtreding.
Programmatisch handhaven
Voor het werkveld milieu wordt jaarlijks een handhavingprogramma vastgesteld. Dit maakt onderdeel
uit van het MUP, het milieu-uitvoeringsprogramma. De handhaving bestaat uit inrichtinggebonden
taken en vrije veld taken. De inrichtinggebonden taken worden in hoofdzaken programmatisch
gehandhaafd. De lichtste categorie bedrijven (categorie 1) wordt – conform het vastgestelde beleid –
niet systematisch gecontroleerd. Daarvoor is de personele capaciteit niet toereikend. De overige
bedrijven worden normaal gesproken volgens vaste frequenties gecontroleerd, waarbij de zwaarste
categorie jaarlijks.
In 2010 is er veel nawerk geweest van de handhaving 2009. Zo zijn er veel hercontroles uitgevoerd,
die hun oorsprong hadden in reguliere controles in 2009. Conform het vastgestelde beleid is prioriteit
gegeven aan hercontroles boven reguliere controles. Hierdoor bleef er minder tijd over voor de
reguliere controles. Conform vastgesteld beleid is prioriteit gegeven aan de zwaardere categorieën (4
en 3) boven de lichtere categorie (2). Dit betekent dat de afgesproken frequenties voor de categorie 2
inrichtingen niet gerealiseerd zijn.
Halverwege het jaar werd duidelijk dat het geplande aantal reguliere controles niet gerealiseerd zou
worden. Omwille van de financiële situatie is besloten geen externe capaciteit in te huren.
De vrije veld taken worden niet programmatisch gecontroleerd, maar volgens het piepsysteem en via
de oog- en oorfunctie van de overige handhavers en milieumedewerkers. Dat houdt in dat controles
alleen worden uitgevoerd na meldingen, klachten of eigen bevindingen. Hierdoor bestaat er voor deze
taken geen goed zicht op het naleefgedrag.
Gedogen
Bij de milieutaken is er geen sprake geweest van gedogen. Gedogen wordt daarbij uitgelegd als het
bewust niet handhaven of het pas op lange termijn optreden.
Tweesporenbeleid
Op uitvoeringsniveau wordt in concrete gevallen goed samengewerkt. Waar nodig en mogelijk
ondersteunen politie en gemeente elkaar.
Eenduidige strategie
Er is een 3-stappenplan vastgesteld voor de bestuurlijke reactie op overtredingen. Dit stappenplan
hebben wij overigens voor de hele Wabo vastgesteld en geldt dus niet alleen voor milieu.
1. Bij gebleken overtreding wordt een ambtelijke waarschuwingsbrief verstuurd.
2. Als bij de hercontrole blijkt dat de overtreding voortduurt, wordt bestuursdwang aangekondigd.
De overtreder krijgt gelegenheid om zijn zienswijze in te dienen.
3. Als bij de 2e hercontrole blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, wordt de bestuursdwang
geëffectueerd, bijvoorbeeld het innen van een dwangsom.
Voor het jaar 2010 zijn geen afwijkingen van het stappenplan gemeld.
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Bedrijfscontroles
In 2010 zijn 73 bedrijfscontroles uitgevoerd. Dit betrof reguliere (geplande) controles en hercontroles.
• 14 hercontroles, die hun oorsprong hadden in een reguliere controle in 2009 (de overloop)
• 8 hercontroles, die hun oorsprong hadden in een reguliere controle in 2010
• 51 reguliere controles
De bestuurlijk vastgestelde kwantitatieve doelstellingen zijn niet gerealiseerd, omdat:
• een deel van de personele capaciteit niet besteedt is aan milieuhandhaving
• geen externen zijn ingehuurd
Van de 51 uitgevoerde reguliere controles bleek dat in 11 gevallen sprake was van één of meer
overtredingen. Van de 11 benodigde hercontroles zijn er 8 uitgevoerd in 2010. Gebleken is dat in alle
gevallen de overtreding ongedaan gemaakt is. De waarschuwingsbrief was voldoende om de
overtreding te beëindigen. Het aankondigen of opleggen van sancties was niet nodig. De overige 3
hercontroles worden uitgevoerd in 2011.
De 14 hercontroles vanuit het jaar 2009 zijn alle uitgevoerd. Gebleken is dat alle overtredingen zijn
beëindigd, zodat het opleggen van sancties niet nodig was.
Alle hercontroles zijn binnen 8 weken na afloop van de in de waarschuwingsbrief genoemde termijn
uitgevoerd.
Bovenstaande cijfers betreffen controles bij bedrijven die door de gemeente zelf zijn uitgevoerd. Er
zijn ook bedrijven die door het Waterschap worden gecontroleerd op de lozingsaspecten, maar
waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is. Op verzoek van het Waterschap hebben wij bij één
inrichting een vooraankondiging dwangsom verstuurd.
Bedrijfsinventarisatie bedrijventerrein Gouden Driehoek
De bedrijven op het bedrijventerrein De gouden Driehoek zijn geïnventariseerd, ter voorbereiding van
het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zuidbroek. De bedoeling van deze inventarisatie is
om ruimtelijke knelpunten in beeld te brengen. Alle bedrijven zijn ter plaatse bezocht en beoordeeld
op milieuaspecten, waaronder geluid en RO-aspecten, waaronder het gebruik. De bezoeken hebben
een goed algeheel beeld gegeven van de bedrijven, maar hadden niet de gedetailleerde diepgang van
een reguliere milieucontrole. Geconstateerde overtredingen zijn doorgegeven aan de betreffende
handhavers. In totaal zijn 60 bedrijven bezocht. De tijdbesteding (127 uur) is geregistreerd onder het
hoofdstuk ruimtelijke plannen.
Eigen naleefgedrag
De doelstelling is dat de gemeente zelf alle wet- en regelgeving naleeft en dat zij een voorbeeldfunctie
heeft. Onze eigen naleving is een belangrijk onderwerp. Vastgesteld beleid is dat de gemeente voor
haar eigen overtredingen een zelfde aanpak hanteert als voor overtredingen van derden. Ook is
vastgesteld beleid dat alle keuzes en besluiten over de handhaving eigen bedrijfsvoering door ons
college worden genomen en dat ons college spoedig geïnformeerd wordt over de resultaten van elke
controle (positief en negatief).
In 2010 is één eigen inrichting gecontroleerd, ons eigen gronddepot in Zuidbroek. Tijdens de controle
bleek dat er activiteiten werden uitgevoerd, die niet in de vergunning waren toegestaan. In dezelfde
periode liep een procedure voor de aanpassing van de milieuvergunning. Uit de hercontrole bleek dat
de inrichting geheel conform de nieuwe vergunning in werking is.
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Klachten/meldingen
Klachten en meldingen hebben in het handhavingplan milieu de aller hoogste prioriteit gekregen. Dit
betekent dat de afhandeling snel en adequaat wordt opgepakt. Dit betekent niet dat de klager altijd
gelijk krijgt.
In 2010 is er geen adequate registratie/administratie geweest van de milieuklachten. Daarom is hier
geen goed overzicht van te geven. N.a.v. klachten zijn bij een horeca inrichting en een jeugdsoos
geluidmetingen verricht. Eén zaak is nog niet afgerond.
Verder heeft de afhandeling van een asbestcalamiteit in Meeden veel tijd gekost.
Vrije veld toezicht
De vrije veld controles zijn door de BOA’s verricht. In 2010 hebben de BOA’s 537 zaken
afgehandeld, waarvan 408 op basis van meldingen van inwoners of bedrijven. Een zaak kan bestaan
uit individuele gevallen, maar ook uit een reeks van meldingen van één geval, of om verzoeken om
informatie. Het aantal zaken is dus hoger dan het aantal gevallen, maar hier wordt bij de registraties
geen onderscheid in gemaakt. De verdeling van de 537 zaken is in onderstaande diagram weer
gegeven. Deze cijfers moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, het is soms een arbitraire keuze
waar een zaak onder geregistreerd wordt. Valt bijvoorbeeld geluidoverlast van een soos onder
“jongeren”of onder “milieu”?

verdeling zaken BOA

18%

26%

jongeren
honden
milieu

20%

verkeer

18%

overig
18%

Uit bovenstaande cijfers blijkt overduidelijk dat het hondenbeleid prioriteit heeft gehad. De publiciteit
over het hondenbeleid heeft geleid tot een toename van het aantal meldingen. Ook hebben de BOA’s
tijdens hun gang door de gemeente extra aandacht besteedt aan het hondengebeuren. De BOA’s
hebben in 2010 141 uur aan het hondenbeleid besteedt, waarvan 130 uur voor toezicht en handhaving.
De verdeling van de 112 hondenzaken is in onderstaande diagram weer gegeven.
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hondenzaken BOA
3%

3%

4%
hondenpoep

17%

loslopende honden
blaffende honden
hondenbelasting
gevaarlijke honden

73%

Toezicht op het hondenbeleid c.q. het afhandelen van meldingen en klachten over hondenpoep heeft
nadrukkelijk prioriteit gekregen. Het meetbare effect is echter gering: er zijn 3 waarschuwingen
gegeven en er is geen proces-verbaal opgemaakt. In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om
heterdaadjes te constateren. Wel licht een preventieve werking voor de hand van de zichtbaar
uitgevoerde controles. Dit effect is echter niet gemeten. Gelet op de output van 3 waarschuwingen op
een inspanning van 130 uur, is besloten om de handhavingscapaciteit op andere tijdstippen in te zetten
om de pakkans te vergroten.
De verdeling van de 101 milieuzaken is in onderstaande diagram weergegeven.

milieuzaken BOA

illegale storting

26%

rommelerf

32%

illegale containers
geluidoverlast

5%

hinderlijke dieren
5%

14%
18%

stankoverlast

0%

overige milieu

Naast de illegale stortingen had de overlast van de jeugdsozen veel aandacht.
Provinciaal toezicht op de gemeente
De provincie Groningen houdt toezicht op de milieuhandhaving door de gemeenten. Dat doet zij mede
aan de hand van de gemeentelijke jaarverslagen.
Naar aanleiding van het jaarverslag 2009 heeft de provincie gevraagd om in het jaarverslag 2010 aan
te geven of en wanneer de eerste en tweede hercontrole zijn uitgevoerd en hoeveel
sanctiebeschikkingen zijn opgesteld. Hieraan hebben wij gevolg gegeven.
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Overige punten
In 2010 hebben we een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw integraal handhavingsbeleid
dat Wabo breed is. In dit nieuwe beleid zullen wij rekening houden met de bevindingen van de
afgelopen jaren.
In het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving is vastgesteld dat elk kwartaal een
voortgangsoverzicht wordt gemaakt. In 2010 heeft dit niet plaats gevonden, omdat prioriteit is
gegeven aan het uitvoeren van controles.
Er zijn 2 opleveringscontroles uitgevoerd.
Er zijn 3 controles uitgevoerd in het kader van het besluit bodemkwaliteit.
Uitgangspunt is dat bij de handhaving de vastgestelde protocollen gehanteerd worden. Afwijkingen
mogen na overleg met het afdelingshoofd en mits opgetekend in het dossier. Over 2010 zijn geen
afwijkingen opgetekend in de dossiers.
In 2010 is door de handhavers bouw en milieu een WABO basis en verdiepingscursus gevolgd om de
kennis op het gebied van de WABO-wet en regelgeving te verbreden. Daarnaast is de opleiding voor
Asbestdeskundige SC 570 gevolgt, waarbij het theoriegedeelte inmiddels is afgerond. Het praktijkdeel
zal in 2011 afgerond worden. Voortvloeiend uit deze opleiding is de handhaver milieu gevraagd
zitting te nemen in een provinciale werkgroep Asbest.
Conclusies milieuhandhaving
De milieuhandhaving blijft nog een punt van aandacht. Het aantal uitgevoerde controles is lager dan
gepland. Ook is de daadwerkelijk ingezette personele capaciteit lager geweest dan gepland. Door een
betere registratie geeft het percentage naleefgedrag nu een betrouwbaarder beeld van de werkelijke
situatie. Het geconstateerde naleefgedrag ligt met 78% onder de doelstelling van 95%. Het versturen
van een waarschuwingsbrief bleek in alle gevallen voldoende om de overtredingen te beëindigen. De
eigen naleving is op orde. De hondenpoepproblematiek heeft veel aandacht gekregen.
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BODEM EN WATERBODEMBEHEER

Doelen van het MUP voor bodem- en waterbodembeheer
• Opstellen actieplan implementatie besluit bodemkwaliteit.
• Alle werken die door of in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd, worden uitgevoerd
conform het Besluit bodemkwaliteit.
• Voorbereiding sanering verontreiniging Tussen Baide Meulens.
• Dekking kosten sanering Duurkenakker regelen.
• Bij de reconstructie Hereweg rekening houden met de aanwezige verontreiniging.
• Het in behandeling nemen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en het
handhaven van het Besluit bodemkwaliteit. Er is rekening gehouden met 9 meldingen en 3 te
handhaven gevallen (zowel particulier als gemeentelijk).
• Actueel houden van het bodeminformatiesysteem.
• Indien nodig het (laten) uitvoeren en beoordelen van bodemonderzoeken bij bouw- en
bestemmingsplannen. Er is rekening gehouden met 10 bouwplannen en 2
bestemmingsplannen.
• Het uitvoeren van bodemonderzoeken bij grondtransacties.
• Informatieverzoeken van makelaars zullen in de regel binnen twee dagen afgehandeld worden.
Er is rekening gehouden met 50 verzoeken.
Actief Bodembeheer
Gemeenten hebben enige vrijheid en dus verantwoordelijkheid om een eigen bodembeleid te
ontwikkelen en invulling te geven aan gebiedsgericht maatwerk, als integraal onderdeel van
ruimtelijke ontwikkelingen en investeringsbeslissingen. Dit wordt aangeduid als actief bodembeheer.
De Streekraad organiseert het Regionaal Overleg Actief bodembeheer en neemt deel aan het
Provinciaal Overleg Actief Bodembeheer.
In het kader van de landelijke Impuls lokaal Bodembeheer krijgen wij ondersteuning van
SenterNovem bij het vaststellen van de benodigde acties om de bodemtaken op het wettelijk minimum
niveau uit te voeren. In dit kader is een bodemfunctieklassenkaart gemaakt. Op basis van de
bodemkwaliteit en de logische bodemfuncties is de gemeente ingedeeld in drie functieklassen:
buitengebied, wonen en industrie. Deze bodemfunctieklassenkaart kan gebruikt worden voor de
beoordeling van bodemrapporten, saneringen en het hergebruik van licht verontreinigde grond.
Bodemfunctiekaart
Op de bodemfunctiekaart worden de aanwezige kwaliteit en de gewenste (ruimtelijk) functie van de
bodem op elkaar afgestemd. Daarmee is de bodemfunctiekaart een toetsingsinstrument voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen. In 2008 is een start gemaakt met de voorbereiding van de
bodemfunctiekaart. Deze is in 2009 vastgesteld.
Uitvoering eigen werken
De gemeentelijke werken zijn – voor zover bekend – uitgevoerd conform wet- en regelgeving.
Meldingen besluit bodemkwaliteit
In 2010 hebben we 5 meldingen ontvangen voor de toepassing van grond. Deze meldingen zijn
akkoord bevonden en binnen de termijn afgehandeld.
Bodeminformatiesysteem
Het bodeminformatiesysteem is actueel gehouden. De resultaten van nieuwe bodemonderzoeken zijn
ingevoerd in het systeem. Gegevens zijn voor derden te raadplegen via de website van de provincie
Groningen. Intern zijn meer gedetailleerde gegevens in te zien via de vastgoedviewer.
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Bodemonderzoeken
Er zijn 4 bodemonderzoeken beoordeeld voor bouw- en bestemmingsplannen. Er is geen nieuw ernstig
en urgent geval aan het licht gekomen. Er zijn geen bodemonderzoeken begeleid en beoordeeld voor
grondtransacties. Bij de verkoop van kleine stroken grond (overhoeken) wordt afgeweken van het
beleid en worden geen bodemonderzoeken verricht.
Informatieverstrekking
Voor allerlei transacties van grond, woningen en bedrijfspanden wordt door particulieren en makelaars
informatie bij de gemeente opgevraagd. Een vast onderdeel van de vraag gaat over de kwaliteit van de
bodem. Het aantal aanvragen wordt niet apart geregistreerd. Het aantal voor 2010 wordt geschat op 30
stuks.
Regionaal bodemoverleg
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en om beleidsmatig zaken af te stemmen met de
provincie en de andere gemeenten wordt ambtelijk deelgenomen aan het regionaal bodemoverleg van
de Streekraad.
Bodemsaneringen
De bodemsanering Tussen Baide Meulens is in 2010 opgepakt. Er is door een extern bureau een
saneringsplan opgesteld. Door de weersomstandigheden is de feitelijke sanering gepland in 2011. De
sanering Duurkenakker wordt in 2011 opgepakt. Bij de reconstructie van de Hereweg zal rekening
worden gehouden met de aanwezige vervuiling.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor bodem is 375 uur. Gepland was 475 uur. Er bleek minder
tijd nodig voor het bijhouden van het beleid en het actualiseren van het bodem beleidsplan.
Het deel van de uren dat betrekking heeft op bouw- en bestemmingsplannen is bij dat taakveld
geregistreerd.
Algehele conclusie
De bodemwerkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. We hebben hiervoor minder tijd nodig
gehad dan gepland.
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(AFVAL)WATER

Doelen uit het MUP voor (afval)water
•
Bijhouden landelijke ontwikkelingen.
•
In goed overleg met het bevoegd gezag de vergunningaanvragen voor een
Waterwetvergunning afhandelen c.q. doorsturen.
•
Actualiseren basis rioleringsplan.
•
Opstellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
•
Uitvoeren projecten kaderrichtlijn water (lokaal waterplan).
•
Het aspect (afval)water meenemen bij het vaststellen van bestemmingsplannen.
•
Ontwikkelingen bijhouden over de uitbesteding rioleringstaken.
Onderhoud en bijhouden waterbeleid
Voor het onderhoud en bijhouden van het waterbeleid is minder tijd nodig geweest. Dit komt onder
andere door het uitstellen van projecten.
Waterwetvergunning
De gevolgen van de waterwet voor de gemeente zijn minder ingrijpend dan voorzien.
Vergunningaanvragen worden in de praktijk rechtstreeks ingediend bij het bevoegd gezag (het
Waterschap). Ze worden dus niet ingediend bij het waterloket bij de gemeente, zoals aanvankelijk
werd verwacht.
Actualiseren basis rioleringsplannen
De basisrioleringsplannen zijn geactualiseerd. In Meeden is een bergbezinkleiding aangelegd. Het
aantal keren dat het riool overstort is hierdoor sterk beperkt. In alle herstructureringsprojecten is het
hemelwater afgekoppeld van het vuilwaterriool. Dit geeft een sterke beperking van het onnodig
zuiveren van hemelwater, wat door de afkoppeling rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt
afgevoerd. Er zijn nieuwe berekeningen opgesteld voor de riolering. Hieruit bleek geen noodzaak
meer om het bergbezinkbassin in Zuidbroek aan te leggen. Wel is het bergbezinkbassin Noordbroek
wat groter gemaakt.
Actualiseren gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
In het (verbreed) GRP geeft de gemeente aan voor de komende jaren welke maatregelen zij in een
bepaalde periode wil uitvoeren, teneinde over voldoende rioleringscapaciteit te beschikken. Ook wordt
de financiering van de maatregelen aangegeven. Het vGRP wordt opgesteld door een extern bureau. Er
is veel overleg gevoerd over de nieuwe uitgangspunten voor het nieuwe vGRP. Het concept vGRP
wordt begin 2011 vastgesteld.
Bestemmingsplannen
Elk bestemmingsplan is voorzien van een waterparagraaf. Hierover treden wij in overleg met het
waterschap.
Uitbesteding rioleringstaken (afvalwaterketen)
Als gevolg van de financiële en economische crisis worden gemeenten en waterschappen
geconfronteerd met een grote bezuinigingsopgave. Door de samenwerking tussen gemeenten en
waterschappen op het gebied van beleidsprogrammering en de uitvoering van taken de komende jaren
verder te intensiveren, is het mogelijk een belangrijke besparing te realiseren.
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In de regio Groningen en Noord Drenthe is in 2010 het initiatief genomen om de mogelijkheden van
verdergaande samenwerking te verkennen. Er zijn een Stuurgroep Waterketen en een Werkgroep
Waterketen ingesteld. Onder leiding van de waterambassadeur onderzoeken de diverse waterpartners
(gemeenten, waterschappen, waterbedrijf) op welke wijze de samenwerking vorm gegeven kan
worden. Menterwolde heeft op bestuurlijk en ambtelijk niveau deelgenomen aan het overleg. Het
resultaat van dit overleg moet een bestuursakkoord worden, waarin de gezamenlijke visie wordt
vastgelegd voor de toekomstige inrichting van de waterketen.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor (afval)water is 886 uur. Gepland was 386 uur. Door de
vele bestuurlijke wisselingen hebben we meer tijd nodig gehad en is enige vertraging ontstaan
(vGRP). Daarnaast hebben we door extra berekeningen in het basis rioleringsplan een bezuiniging
kunnen realiseren.
Algehele conclusie
Inhoudelijk zijn de (afval)watertaken volgens planning uitgevoerd.
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AFVAL

Doelen uit het MUP voor afval
• Vaststellen afvalreductieplan.
• Voorbereiden/uitvoeren maatregelen afvalreductieplan.
• Via de reguliere vergunningverlening en handhaving bedrijven stimuleren meer aan afvalpreventie
en –scheiding te doen.
• Aanbestedingsprocedure nieuw brengstation.
• Het continueren van reguliere werkzaamheden zoals de afvalopruimactie, milieutelefoon,
containerbeheer, aparte inzamelroutes (takken, kerstbomen, chemokar), afvalregistratie enz.
Afvalreductieplan
Een ambtelijk concept van het Afvalreductieplan is in beperkte mate geactualiseerd. In verband met de
wisseling in het portefeuillehouderschap voor milieu hebben wij besloten het afvalreductieplan pas te
bespreken nadat een nieuw college is gevormd en ingewerkt. Wij verwachten het in de eerste helft van
2011 vast te stellen.
Bedrijven stimuleren via vergunningverlening en handhaving
Via de reguliere vergunningverlening en handhaving worden bedrijven, als daartoe aanleiding wordt
gevonden, aangespoord om meer aan afvalscheiding en preventie te doen.
Aanbestedingsprocedure afvalbrengstation
De aanbestedingsprocedure hebben wij opgeschort in afwachting van de discussies over het
Afvalreductieplan. Een aantal mogelijke maatregelen heeft grote consequenties voor de exploitatie van
het afvalbrengstation. Om dubbelwerk in de aanbestedingsprocedure te voorkomen willen wij nu eerst
het afvalreductieplan vaststellen.
SOZOG
Wij werken op afvalgebied samen met de andere gemeenten in zuidoost Groningen. Het SOZOG
(Samenwerkings Orgaan voor de afvalverwerking in Zuid Oost Groningen) beheert twee belangrijke
afvalcontracten: die voor de verwerking van huishoudelijk restafval en voor GFT. In SOZOG-verband
is een discussie gevoerd over het opzeggen van het contract voor huishoudelijk restafval.
Reguliere werkzaamheden
• De jaarlijkse zwerfvuilactie is uitgevoerd. Deze is voorbereid door de Stichting Welzijn
Menterwolde (SWM).
• De ondergrondse containers. Het gaat hierbij om storingen verhelpen, vragen beantwoorden en het
verstrekken nieuwe afvalpasjes).
• Contractbeheer. We hebben voor de inzameling van glas een nieuw contract gesloten met een
nieuwe inzamelaar. Dit levert ons een besparing op van ca. € 3.500 per jaar (35% van de
glaskosten).
• Vergoeding uit afvalfonds. Gemeenten krijgen een vergoeding uit het landelijk Afvalfonds voor de
gescheiden inzameling van glas, papier, kunststof en elektrische apparaten. Hiertoe worden in een
digitaal systeem declaraties ingediend. Op jaarbasis gaat het om ca. € 30.000.
• Containerbeheer (verstrekken nieuwe containers bij nieuwe woningen, omruilen e.d.).
• De voorbereiding en uitvoering van diverse routes (chemokar, takken, kerstbomen).
• Verwerken afvalregistraties.
• Administratie van afvaldump.
• Afvalbrengstation, beantwoorden diverse vragen.
• Huisvuilinzameling, wijziging inzameldag.
• Textielinzameling.
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Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor afval is 745 uur. Gepland was 998. De ingezette
capaciteit is dus minder dan gepland.
Algehele conclusie
Door de wisselingen in het portefeuillehouderschap voor milieu is er vertraging ontstaan in de
afhandeling van een tweetal belangrijke dossiers. Zo is het afvalreductieplan nog niet vastgesteld,
waardoor de aanbestedingsprocedure voor het afvalbrengstation is opgeschort. Daar tegenover staat
dat in SOZOG-verband een discussie is gevoerd over het eventueel opzeggen van het
afvalverwerkingscontract met de ARCG.
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GELUID

Doelen uit het MUP voor geluid
•
Actueel zonebeheer industrieterreinen.
•
Nieuwe bestemmingsplannen en bouwplannen worden getoetst aan de eisen van de Wet
geluidhinder. Alle benodigde akoestische onderzoeken worden uitgevoerd.
•
Actualiseren verkeersgeluidkaart.
•
Alle benodigde hogere waarden vaststellen.
Actueel zonebeheer industrielawaai
Rondom bepaalde industrieterreinen is een geluidszone worden vastgesteld. Dat zijn terreinen waarop
de zogenaamde “grote lawaaimakers” zijn of mogen worden gevestigd. De zone is een
aandachtsgebied rondom een industrieterrein, waarbuiten door de bedrijven op dat terrein gezamenlijk
geen hogere geluidbelasting dan 50 decibel mag worden veroorzaakt. De zone ligt tussen de grens van
het industrieterrein en de vastgestelde zonegrens.
De zones moeten beheerd worden. Dat houdt in dat voorkomen moet worden dat bedrijven te veel
geluid maken of dat woningbouw oprukt in de richting van het bedrijventerrein. Door goed beheer zal
de zone in de toekomst actueel gehouden worden. Nieuwe aanvragen om een bouw- of
milieuvergunning en nieuwe bestemmingsplannen zullen aan de zone worden getoetst.
In 2010 is het beheer op orde.
Bij het nieuwe bestemmingsplan voor de industrieterreinen bij Zuidbroek wordt beoordeeld in
hoeverre het zinvol is om de zone te behouden of te laten vervallen. Ook bij het nieuwe
bestemmingsplan bedrijventerrein Duurkenakker wordt stilgestaan bij het industrielawaai. De
betreffende uren zijn geregistreerd onder ruimtelijke plannen.
Wegverkeerslawaai
Langs de belangrijkste gemeentelijke wegen is een wettelijke geluidszone gelegen. Dit is het
aandachtsgebied waarbinnen de regels van de Wet geluidhinder van toepassing zijn. De gemeente
toetst bouwplannen, aanleg en reconstructie van wegen aan de Wet geluidhinder. De uitvoering van
het onderdeel verkeerslawaai vindt vooral plaats bij het toetsen van bouw- en bestemmingsplannen.
De betrokkenheid bij de uitvoering van verkeersplannen kan beter.
Actualiseren verkeersgeluidkaart
In 2008 is de verkeersgeluidkaart opgesteld. Van veel wegen is nu bekend hoeveel geluid ze
produceren. Voor nieuwbouw langs deze wegen is geen apart akoestisch onderzoek meer nodig om
vast te stellen hoe hoog de geluidsbelasting op de gevel is. Dit versnelt de bouw- en ruimtelijke
procedures. De verkeersgeluidkaart moet actueel gehouden worden. Bijvoorbeeld als er nieuwe
verkeerstellingen beschikbaar komen. De gemeente beschikt nog niet over verkeerstellingen van alle
wegen. De komende jaren worden tellingen uitgevoerd van de ontbrekende wegen.
De voorgenomen actualisatie heeft in 2010 geen prioriteit kunnen krijgen.
Railverkeerslawaai
Voor spoorwegen geldt een vergelijkbare regelgeving als bij wegverkeerslawaai. Voor de
verdubbeling van de spoorlijn Zuidbroek – Veendam is door de spoorbeheerder Prorail een akoestisch
onderzoek opgesteld en is een procedure gevolgd voor een hogere waarde. De betreffende uren voor
beoordeling en bespreking van de stukken zijn geregistreerd onder bouw- en bestemmingsplannen.
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Bouw- en bestemmingsplannen
Bouw- en bestemmingsplannen worden momenteel getoetst aan de Wet geluidhinder. Deze toetsing
spitst zich in de praktijk vooral toe op nieuwbouw van woningen.
Hogere waarden
In 2010 is het niet nodig gebleken om hogere waarden vast te stellen. In de gevallen waarin woningen
gebouwd worden waarbij de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet
geluidhinder, kan de bouwvergunning (omgevingsvergunning) pas verleend worden nadat B&W een
ontheffing hebben verleend tot een hogere grenswaarde.
Personele capaciteit
De geregistreerde personele capaciteit voor geluid is 4 uur. Gepland was 100. Het grootste deel van
het verschil komt doordat de verkeersgeluidkaart niet geactualiseerd is, hiervoor was 25 uur gepland.
Daarnaast bleek dat het zonebeheer minder tijd heeft gevraagd. De uren zijn bovendien geregistreerd
onder ruimtelijke plannen.
Algehele conclusie
Het taakveld geluid is niet geheel conform de planning uitgevoerd, doordat de verkeersgeluidkaart niet
geactualiseerd is.
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RUIMTELIJKE- EN BOUWPLANNEN

Doelen uit het MUP voor ruimtelijke- en bouwplannen
• Verbeteren van de samenhang tussen de beleidsvelden ruimtelijke ordening en milieu.
• Alle nieuwe bestemmingsplannen en grote projecten worden zo vroeg mogelijk integraal op
milieuaspecten beoordeeld. Dat houdt in dat milieuaspecten van wezenlijke invloed kunnen zijn
op de besluitvorming en te maken keuzes.
• Alle bouwaanvragen worden getoetst aan de (milieu-)eisen van het Bouwbesluit.
• Strijdigheid met de milieuwetgeving wordt voorkomen door alle relevante bouwplannen te
bespreken in het bouwplanoverleg
Verbeteren samenhang
De samenhang tussen de beleidsvelden ruimtelijke ordening en milieu vertoont een stijgende lijn. Bij
diverse ruimtelijke plannen wordt milieu inmiddels vroegtijdig betrokken. Veel kleinere projecten
worden vroegtijdig in het bouwoverleg besproken. Maar de eerlijkheid gebied ons ook te vermelden
dat nog niet alle plannen tijdig worden kortgesloten met milieu. Dit speelt met name bij
afdelingsoverstijgende projecten.
Specifiek voor het aspect externe veiligheid is in 2010 besloten om de verantwoording van het
groepsrisico expliciet te maken.
Bestemmingsplannen
Door een goede ruimtelijke ordening kunnen milieuproblemen worden voorkomen. Met een
bestemmingsplan geeft een gemeente sturing aan de functies van het grondgebied. Bij de ontwikkeling
van een nieuw bestemmingsplan is de inbreng van het taakveld milieu noodzakelijk.
Bestemmingsplannen moeten in brede zin beoordeeld worden op milieuaspecten zoals:
• Bodem
• Lucht
• Geluid
• Externe veiligheid
• Natuur
• Water
Een groot deel van deze milieuaspecten worden door de externe stedenbouwkundige en de ROcollega's in overleg met het cluster milieu in de plantoelichting opgenomen. We zien hier de laatste
jaren een verbetering in.
(Bestemmings)plannen die in 2010 de nodige aandacht van “milieu” hebben gekregen zijn:
• Bedrijventerreinen Zuidbroek, vooral het aspect geluid vraagt hier de nodige aandacht. Voor deze
bedrijventerreinen zijn de bedrijven geïnventariseerd op geluid, categorie en het gebruik.
• Bedrijventerrein Duurkenakker, vooral het aspect externe veiligheid en geluid, voor dit
bedrijventerrein worden in zowel Veendam als in Menterwolde de bestemmingsplannen
geactualiseerd. In 2010 is besloten om door een akoestisch onderzoek een beter inzicht te krijgen
in de geluidsituatie.
• Dorp Meeden.
• Verdubbeling N33 (geluid, lucht, externe veiligheid, landschap).
• Norgron-leiding. Een project van de NAM voor de aanleg van een nieuwe gas- en
watercondensaatleiding. Hiervoor is een mer-procedure opgestart. Uiteindelijk is dit project in
onze gemeente niet doorgegaan.
Bij de beide bedrijventerreinen is het aspect industrielawaai belangrijk. Bij beide bedrijventerreinen is
het zonebeheer industrielawaai gekoppeld aan het bestemmingsplan.
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Bouwaanvragen toetsen aan milieueisen Bouwbesluit
Alle bouwaanvragen worden getoetst aan het Bouwbesluit, dus ook aan de milieueisen (isolatie,
geluid). Getoetst wordt aan de meest belangrijke punten van het Bouwbesluit.
Bouwplanoverleg
Het bouwplanoverleg wordt vrijwel wekelijks gehouden. Hierin worden door de verschillende
werkvelden (bouw, RO, brandweer, milieu) de lopende projecten ingebracht en integraal getoetst.
Hierdoor voldoen inmiddels bijna alle projecten aan de betreffende wet- en regelgeving.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor bouw- en bestemmingsplannen is 624 uur. Gepland was
364. De overschrijding van het geplande aantal uren is te verklaren uit de niet geplande
bedrijfsinventarisatie voor de bedrijventerreinen Zuidbroek, het akoestisch onderzoek bedrijventerrein
Duurkenakker en het Norgron-project.
Algehele conclusie
Er zijn meer werkzaamheden voor bouw- en bestemmingsplannen uitgevoerd dan gepland, met name
de bedrijfsinventarisatie voor de bedrijventerreinen Zuidbroek en het akoestisch onderzoek voor het
bedrijventerrein Duurkenakker.
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VERKEER EN VERVOER

Doelen van het MUP voor verkeer en vervoer
• Verbeteren van de samenhang tussen de beleidsvelden verkeer en vervoer en milieu door
nieuwe plannen vroegtijdig met “milieu” kort te sluiten.
Samenhang verbeteren
Het gaat in zijn algemeenheid om het voorkomen of terugbrengen van milieuaspecten als geluid, stank
en luchtverontreiniging van verkeer en vervoer. In het huidige gemeentelijk verkeersbeleid en bij de
gemeentelijke reconstructies is de aandacht vooral gericht op verkeersveiligheid. Hier liggen kansen
op verbetering.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor verkeer en vervoer is 0 uur geweest. Gepland was
eveneens 0 uur. De gemaakte uren zijn geregistreerd onder ruimtelijke plannen.
Algemene conclusie
Verkeer en vervoer heeft beleidsmatig geen milieu-aandacht gekregen. Dit was ook zo gepland.
Sommige projecten, zoals de verdubbeling van de N33 en de verdubbeling van de spoorlijn Zuidbroek
- Veendam, zijn wel getoetst op milieuconsequenties.
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ENERGIE EN KLIMAAT

Doelen van het MUP voor energie/klimaat
• Vergunningaanvragen zullen worden getoetst aan de wettelijke eisen t.a.v. energiegebruik.
• Uitvoeren klimaatprojecten conform projectplan.
• Deelname in regionaal klimaatoverleg (Streekraad).
Vergunningen
Vergunningaanvragen milieu en bouw worden getoetst aan de wettelijke eisen voor energie en
klimaat. Specifiek voor bouw geldt dat de gemeente geen strengere eisen mag stellen dan in het
Bouwbesluit zijn gesteld.
Klimaatprojecten
Wij hebben eind 2008 een projectplan opgesteld en een aanvraag ingediend voor een SLOK-subsidie
(Stimulering Locale Klimaatinitiatieven). De Streekraad heeft een belangrijke rol vervuld bij de
voorbereiding en uitvoering van de projecten. De Streekraad heeft hiervoor speciaal een tijdelijk
medewerker aangesteld. Daarnaast is in Streekraadverband besloten om aanvullende energieprojecten
op te starten. Al deze projecten zijn opgenomen in het projectenplan Energiek met Energie. Het
projectenplan heeft een looptijd van vier jaar. Er zijn zowel individuele projecten als regionale
projecten. De gemeente is verantwoordelijk voor de planning van de individuele projecten. De
Streekraad coördineert de uitvoering van de regionale projecten en monitoort de voortgang. Van een
aantal regionale projecten is nog niet bekend wanneer die opgestart gaan worden. Het projectenplan is
op 10 december 2009 door het Bestuurlijk Overleg Milieu van de Streekraad geaccordeerd.
Hieronder is een opsomming gegeven van onze projecten:
• Het gymlokaal in Zuidbroek is voorzien van een zonneboilersysteem voor
warmtapwaterbereiding. De sporthal Menterne heeft een verbeterde temperatuurregeling,
waardoor energie-efficiënter gestookt kan worden
• In 2010 heeft de gemeente Menterwolde 100% groene stroom en groen gas ingekocht.
• Het hanteren van een strengere norm voor de energieprestatie (EPC) voor nieuwbouw, is
afgekeurd door het kabinet. Dit zal medio 2011 verder ontwikkeld worden
In 2010 zijn de volgende projecten opgestart:
• De realisatie van het multifunctioneel centrum Noordbroek is inmiddels opgestart. De bedoeling is
om een energieneutraal gebouw te realiseren.
• Het project binnenklimaat scholen Menterwolde loopt reeds enige tijd en is in het tweede kwartaal
2011 gereed en afgerond. In dit project worden alle basisscholen in onze gemeente beoordeeld op
binnenklimaat en energiebesparing. Maatregelen worden getroffen voorzover vallend binnen de
projectvoorwaarden en het budget.
• Er is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden voor duurzame energie in Oost
Groningen. Het idee om GFT-afval te vergisten wordt momenteel door het SOZOG uitgewerkt.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor energie en klimaat is 496 uur geweest. Gepland was 550
uur. De uitvoering van de projecten vergen enkele honderden uren. Deze laatste zijn niet opgenomen
in de registraties.
Algemene conclusie
Voor energie/klimaat is de uitvoering conform planning geweest.
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MILIEUCOMMUNICATIE

Doelen van het MUP voor milieucommunicatie
• Waar nodig informatie blijven geven.
• De Natuur- en milieueducatie continueren via de Streekraad en Heemtuin.
Informatie verstrekken
Informatie is verstrekt over nieuwe ontwikkelingen en veranderingen, bijvoorbeeld wijzigingen in de
afvalinzameling of openingstijden afvalbrengstation. De betreffende uren zijn veelal geregistreerd bij
de betreffende taak.
NME
De Heemtuin in Muntendam verzorgt de Natuur en Milieu Educatie (NME) voor de gemeente
Menterwolde. Het NME-centrum wordt daarin begeleid door de Streekraad. Gemeente Menterwolde
neemt jaarlijks voor ca. € 4.500 aan NME werk af. De doelgroepen van het NME centrum zijn de
basisscholen.
Jaarmarkt
In 2010 heeft de gemeente voor de tweede keer op de jaarmarkt in Muntendam gestaan. Dit keer met
een gemeente brede stand, waarin naast milieu ook de politie, sport, antidiscriminatie en het
jongerenwerk aanwezig waren. Het project is voorbereid door een stagiaire op bureau voorlichting.
Voor milieu lag de inzet op energie/klimaat, afval en hondenbeleid. De reacties van burgers waren op
milieugebied mager. De voorbereiding en de uitvoering van de jaarmarkt heeft van de gezamenlijke
medewerkers enkele honderden uren gekost, waarvan een groot deel door een stagiaire zijn ingevuld.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor milieucommunicatie is orde van grootte 120 uur geweest.
Gepland was 125 uur.
Algemene conclusie
Milieucommunicatie is uitgevoerd conform planning.
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LUCHT

Doelen uit het MUP voor lucht
• Toepassing van de regelgeving betrekken bij de bedrijfsgerichte milieutaken.
• Onderzoeken naar fijnstof beoordelen bij de vergunningverlening Wet milieubeheer. Er is
rekening gehouden met 3 gevallen.
• De relevante bouw- en bestemmingsplannen toetsen aan de luchtkwaliteitsnormen.
Bedrijfsgerichte milieutaken
Het gaat hier vooral om de milieuvergunningverlening voor veehouderijen, waar “lucht” een
belangrijk aandachtspunt is. Lucht heeft daar betrekking op fijn stof, geur en ammoniak. In 2010
hebben we een aantal bedrijfsontwikkelplannen van veehouderijen beoordeeld (voorheen
ammoniakreductieplannen). Zie bij het hoofdstuk vergunningverlening.
Bouw- en bestemmingsplannen
Bouw- en bestemmingsplannen worden beoordeeld op luchtaspecten. Het accent ligt daarbij op de
bestemmingsplannen voor nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld verdubbeling N33 en de
bedrijventerreinen).
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit voor lucht is 0 uur geweest. Gepland was eveneens 0 uur. Het
aspect lucht speelt niet zo in onze gemeente, omdat de luchtkwaliteit overwegend goed is. De
luchturen voor vergunningen en ruimtelijke plannen zijn bij die taakvelden geregistreerd.
Algemene conclusie
Geheel conform planning hebben we geen bijzondere aandacht besteed aan lucht, behalve in de
planvorming (bestemmingsplannen) en vergunningverlening.
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EXTERNE VEILIGHEID

Doelen van het MUP voor externe veiligheid
• Het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen.
• Actieve rol in de structuurvisie buisleidingen.
• Actueel houden van het risicoregister en de risicokaart.
• Via het bouwplanoverleg de bouwplannen toetsen op externe veiligheidsaspecten.
• Bij alle nieuwe milieuvergunningen wordt het aspect externe veiligheid betrokken.
• Bij alle nieuwe ruimtelijke plannen wordt het aspect externe veiligheid betrokken.
Nieuwe ontwikkelingen
Het steunpunt Externe Veiligheid bij de provincie Groningen organiseert regelmatig
voorlichtingsdagen, waar de nieuwe ontwikkelingen aangekaart worden. Hier is aan deelgenomen, ook
door de RO-collega's.
Actueel houden risicoregister en risicokaart
Op het moment dat nieuwe gegevens van bedrijven bekend worden, of als de wetgeving wijzigt, wordt
het risicoregister geactualiseerd. Menterwolde heeft het register voor meer dan 95% op orde.
Bouwplannen
Bouwplannen worden via het bouwplanoverleg getoetst op externe veiligheid. Over het algemeen is
dit niet zo spannend, omdat er weinig nieuwe woningen gebouwd worden.
Milieuvergunningen
Alle milieuvergunningen worden standaard beoordeeld op externe veiligheid. In 2010 zijn twee
vergunningen af gegeven voor gasreduceerstations die onder het BEVI vallen.
Ruimtelijke plannen
Uit provinciaal onderzoek blijkt dat de doorwerking van externe veiligheid in ruimtelijke plannen
provinciebreed onvoldoende is, ook in onze gemeente. Inmiddels hebben we intern afgesproken dat
alle ruimtelijke plannen voorgelegd worden aan het Steunpunt Externe veiligheid.
Een van de aandachtspunten is de bestuurlijke verantwoording van het groepsrisico. Uit een onderzoek
van het steunpunt in 2009 is gebleken dat in bijna alle gevallen in de provincie deze verantwoording
niet voldoet aan de wettelijke eisen. In 2010 hebben wij besloten deze verantwoording expliciet te
maken.
Het rijk wil een nieuwe structuurvisie opstellen voor de hogedruk aardgastransportleidingen. Dit
betreft het landelijk (c.q. Europees) buisleidingennet van Gasunie. Aangezien de helft van het
grondoppervlak van onze gemeente binnen het invloedsgebied ligt van dergelijke leidingen, spreekt
het voor zich dat wij hier hoge prioriteit aan toekennen. Ons uitgangspunt is dat in onze gemeente
geen nieuwe solitaire leidingen worden aangelegd en dat de risico’s voor de omgeving aanvaardbaar
zijn.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit is 90 uur geweest. Gepland was 100 uur. Overigens wordt een
deel van de bestede tijd geregistreerd onder de taakvelden vergunningverlening en bouw- en
bestemmingsplannen en worden de uren van de externe stedenbouwkundigen niet apart geregistreerd.
Algemene conclusie
De algehele conclusie is dat de werkzaamheden voor externe veiligheid conform planning zijn
uitgevoerd. Medio 2010 hebben wij afgesproken om de bestuurlijke verantwoording van het
groepsrisico bij ruimtelijke plannen expliciet te maken en in de besluitvorming te verankeren.
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GEMEENTELIJKE BEDRIJFSVOERING

Doelen uit het MUP voor de gemeentelijke bedrijfsvoering
• Bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten energie en binnenklimaat betrekken bij de
planvoorbereiding.
• Milieuzorg wordt meegenomen in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar krijgt geen bijzondere
prioriteit.
• Duurzaam inkopen meenemen in de dagelijkse uitvoering.
Gemeentelijke nieuwbouwprojecten
De mogelijkheden van energiebesparing bij bestaande gemeentelijke gebouwen zijn meegenomen bij
de SLOK-projecten. Het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen wordt jaarlijks gemonitoord.
Indien dit aanleiding geeft wordt er onderzocht of besparingsmogelijkheden zijn.
Bij nieuwbouwprojecten wordt energie en binnenklimaat betrokken bij de planvoorbereiding.
Bijvoorbeeld:
• Voorbereidend onderzoek naar de mogelijkheden van verbeteren binnenklimaat
(ventilatiesysteem) en energiebesparende verlichting.
• Voorbereidend onderzoek naar de mogelijkheden voor een goed binnenklimaat en
energieneutraal bouwen.
Milieuzorg
Milieuzorg krijgt geen specifieke aandacht meer. Het maakt deel uit van de dagelijkse routine.
Duurzaam inkopen
Gemeente Menterwolde heeft de intentieverklaring Duurzaam Inkopen ondertekend. De doelstelling is
dat in het jaar 2010 50% van alle aankopen (producten en diensten) duurzaam is. Verder is besloten
dat duurzaam inkopen één van de afwegingscriteria is bij de besluitvorming.
In 2010 heeft duurzaam inkopen geen structurele aandacht gekregen. Eén van de knelpunten is dat
duurzaam inkopen nog onvoldoende organisatorisch is ingebed. Daardoor is aandacht voor
duurzaamheid persoonsafhankelijk. Op ad hoc basis worden goede resultaten geboekt, bijvoorbeeld bij
de aanschaf van materiaal en materieel.
Personele capaciteit
De totale ingezette personele capaciteit is 217 uur geweest. Gepland was 99 uur.
Algemene conclusie
De algehele conclusie is dat de gemeentelijke bedrijfsvoering conform de planning is geweest, maar
dat deze wel meer tijd heeft gekost. Met name de monitoring van het energiegebruik en het beoordelen
van energiebesparende maatregelen in de eigen gebouwen.
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OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Het betreft hier de niet directe uren die door de diverse (milieu)medewerkers besteed zijn. Zie
onderstaande tabel.
onderwerp
vakliteratuur, jurisprudentie
applicatiebeheer, VGI info,
Powerforms
ondersteuning afdeling
aansturing management
diversen
forfatair indirect, 36%
ondernemingsraad
bureau overleg
personeelsbijeenkomsten
cursus, opleiding, info
bijeenkomsten
ziek, 2% van 1400
zon/feestdagen
verlof
som

geplande uren ingezette uren
178
107
50
126
70
150
985
0
341
86
18
156

107
0
30
1397
362
28
6
227

231
161
1070
3496

273
134,5
984
3780

Van de gemeentelijke medewerkers die niet fulltime met milieu bezig zijn, is een evenredig deel van
de bruto uren toegedeeld aan milieu. Deze fictieve uren zijn geregistreerd onder diversen. Van
externen is niet een evenredig deel toegerekend aan milieu.
Uit de tabel blijkt dat de overige werkzaamheden conform planning zijn geweest.
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INZET PERSONEEL

18.1

2010

In onderstaande tabel is in hoofdlijnen de ingezette personele capaciteit aangegeven voor de
milieutaken. Dit zijn de productieve uren. In de bijlage 1 is meer in detail de personele inzet
aangegeven. De externe uren zijn – waar mogelijk – gekwantificeerd en hebben betrekking op
beleidsvoorbereiding en coördinatie door de Streekraad en de inhuur voor de handhaving.
Uitbesteding aan (stedenbouwkundige) adviesbureaus is niet meegenomen, behoudens de inzet van
derden bij de handhaving.
Met de beschikbare capaciteit is geen rekening gehouden met de inzet van stagiaires. De
beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde stagiaires is namelijk niet gegarandeerd.
De benodigde personele capaciteit voor de reguliere/lopende werkzaamheden zit dicht tegen de
beschikbare capaciteit aan. Daardoor is de uitvoering kwetsbaar. Vanwege de beperkte capaciteit is in
het MUP geen capaciteit gereserveerd voor onvoorziene zaken.
Tabel 2, geplande inzet versus gerealiseerde inzet
Onderwerp/taak
Algemeen
Vergunningverlening
Handhaving
Bodem en waterbodem
(Afval)water
Afval projecten
Afval regulier
Geluid
Ruimtelijke- en bouwplannen
Verkeer en vervoer
Energie
Milieucommunicatie
Lucht
Externe veiligheid
gemeentelijke bedrijfsvoering

gepland
909
1105
1687
475
386
290
708
100
364
0
550
125
0
100
99

ingezet
931
824
1350
375
886
156
589
4
624
0
496
120
0
90
217

6898

6661

totaal milieu

afwijking %
2
-25
-20
-21
130
-46
-17
-96
71
0
-10
-4
0
-10
119
-3

De ingezette uren zijn inclusief uren van externen en collega’s van buiten het team milieu.
Uit deze tabel is te concluderen dat de totale geplande capaciteit gerealiseerd is, maar wel dat er
verschuivingen hebben plaats gevonden tussen de taakvelden.
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18.2

TREND

De afgelopen jaren is er een milieuverslag opgesteld. Op basis hiervan zou een mogelijk trend
gesignaleerd kunnen worden. De tijdbesteding voor de taakvelden over de afgelopen zeven jaar is in
onderstaande tabel weergegeven.
milieutaak
Algemeen
Vergunningverlening
Handhaving
Bodem en waterbodem
(Afval)water
Afval projecten
Afval regulier
Geluid
Ruimtelijke- en bouwplannen
Verkeer en vervoer
Energie
Milieucommunicatie
Lucht
Externe veiligheid
Gemeentelijke bedrijfsvoering
totaal milieu

2004
2005
2006
2007
2008
2009
verslag verslag verslag verslag verslag verslag
416
529
414
548
754 938
1.223
843
643
965
943 855
1.953
1.259
1.483
1.552
995 835
165
274
295
148
113 250
225
0
0
965
676 995
266
403
339
198
287 380
819
583
994
707
1.023 1008
101
50
105
84
212 175
246
531
745
480
302 405
0
0
0
0
0
0
380
173
156
124
0
83
85
73
50
90
79
321
0
0
0
0
0
3
46
62
76
90
65 125
153
156
116
297
325 141
5.859

4.896

5.424

6.113

6.102

6.572

Uit deze tabel is geen duidelijke trend te ontdekken. Alleen kan geconcludeerd worden dat de
tijdbesteding per taakveld over de jaren heen varieert.
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2010
verslag
931
823
1350
374
886
156
589
4
624
0
496
120
0
90
217
6660

Lijst met afkortingen
Op alfabetische volgorde.
amvb
B&W
BOA
BOM +
EPC
fte
GFT
GRP
GS
ICT
IPO
MUP
NME
OGD
RO
SWM
RUD
UvW
VGG
VNG
VROM
Wabo

algemene maatregel van bestuur
Burgemeester en wethouders
Bijzonder opsporings ambtenaar
Lokaal bestuurlijk handhavingsoverleg milieu
energie prestatie coëfficiënt
fulltime formatieplaats
groente-, fruit- en tuinafval
gemeentelijk rioleringsplan
Gedeputeerde staten
Informatie- en communicatie technologie
Inter Provinciaal Overleg
Milieu Uitvoerings Programma
Natuur- en milieueducatie
Oost Groningen Digitaal
ruimtelijke ordening
Stichting welzijn Menterwolde
Regionale Uitvoerings Dienst
Unie van waterschappen
Vereniging Groninger Gemeenten
Vereniging Nederlandse Gemeenten
voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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Bijlage 1,

Urenoverzicht

Algemeen
algemeen
mup, verslag, tussenrapportage, begroting,
jaarrekening, vragen
nota verwerking
contractbeheer
hondenbeleid
crisismanagement
overleg Streekraad (AMO, vrijdag)
bestuursondersteuning en PO
Regionale uitvoeringsdienst
milieubeleidsplan
Vergunningverlening
omgevingsvergunning implementatie en
beleid
afgifte Wm-vergunningen en behandelen
meldingen incl mest
contacten, informatie
meldingen (activiteitenbesluit, mest)
Waterwet
Handhaving
beleid en algemeen
kwalzorgsysteem
voortgangsrapportages
coordinatie (integrale) handhaving
actualisatie handhavingsplan
klachten, meldingen vrije veld,
afvalstortingen, CMO
centraal meldpunt overlast, milieudeel
controles inrichtingen
waarvan eigen inrichtingen
hercontroles
opleveringscontroles
landelijke/provinciale/regionale projecten
Bsb handhaving
buitengebied en bijzondere projecten
extern handhavingsoverleg
Bodem en waterbodem
onderhoud bodembeleid, actualisatie BBP
meldingen Besluit bodemkwaliteit
actieplan implementatie besluit
bodemkwaliteit
advisering collega's, grondtransacties
info voor makelaars
onderhoud bodeminformatiesysteem
(regionaal) bodemoverleg
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planning
planning
verslag
verslag
hoofdlijnen uitvoering
hoofdlijnen uitvoering
uren
uren
uren
uren
909
931
186
126
230
78
0
10
15
40
245
75
30
1105

824
625

241

330
50
0
100

487
74
10
12

1687

1.350
30
0
40
25
0

162
0
5
0
0

380
0
612
150
300
40
10
45
0
55

382
5
650
0
120
10
0
12
4
0

475

37

215
77
72
65
21
34
168
95
58

375
170
200

73
136

40
0
45
0
20

37
50
31
11
37

386

(Afval)water
onderhoud waterbeleid, kader richtlijn water
Opstellen verbreed gemeentelijk
rioleringsplan
actualiseren basis rioleringsplan
IBA project
uitvoering projecten GRP/uitbesteding
rioleringstaken
actualiseren gemeentelijk rioleringsplan
opstellen lokaal waterplan
uitvoeren maatregelen waterplan
uitbesteden rioleringstaken (waterketen)
onderwaterbodems/bagger
afkoppelen regenwater
Afval
projecten
evaluatie en afvalreductieplan met nieuwe
projecten
afvalreductieprojecten
aanbestedingsprocedure brengstation
inzameling textiel
reguliere afvalwerkzaamheden
onderhoud afvalbeleid, sozog
milieutelefoon
administratie van afval/grofafval/dump
containerbeheer
ondergrondse containers
containercontrole
afvalcommunicatie
containerregistratie (uitvoering)
glas, papier en textiel
afvalopruimactie, takken, kerstbomen, kca
brengstation regulier, contract, vragen,
overleg
Geluid
onderhoud geluidbeleid
verkeersgeluidkaart
zonebeheer
Ruimtelijke- en bouwplannen
grotere ruimtelijke plannen en projecten
kleinere ruimtelijke plannen
bouwoverleg
Verkeer en vervoer
nieuw beleid
onderhoud beleid
Energie
energieprojecten, SLOK
energie en binnenklimaat
nieuwbouwprojecten
verlichtingsplan
energiebeleid

Milieuverslag 2010, versie 17 maart 2011

886
50

25

110
0
0

56
120
40

0
85
0
56
75
0
10

365
170
0
0
80
20
10

290

156
50
95
145
0

708

137
0
19
0
589

110
88
57
96
40
20
37
63
119
78

93
46
66
86
1
10
30
62
107
68

0
100

20
4

25
25
50
364

4
0
0
624

240
84
40
0

435
163
26
0

0
0
550

38

0
0
496

550

424

0
0
0

32
16
24

125

Milieucommunicatie
voorlichting, communicatie, NME, jaarmarkt
Lucht
diversen
Externe veiligheid
actualiseren RRGS
buisleidingen
onderhoud beleid
Gemeentelijke bedrijfsvoering
gronddepot (advisering)
monitoring energie
energiebesparing eigen gebouwen
duurzaam inkopen/aanbesteden
interne milieuzorg
wel productief, niet direct
vakliteratuur, jurisprudentie
applicatiebeheer, VGI info, Powerforms
ondersteuning afdeling
aansturing management
niet productief
diversen
forfatiar indirect, 36%
ondernemingsraad
bureau overleg
personeelsbijeenkomsten
cursus, opleiding, info bijeenkomsten
ziek, 2% van 1400
zon/feestdagen
verlof

0

120
0

0
100

0
90

10
20
70
99

0
38
52
217

0
99
0
0
0
448

20
149
30
18
0
340

178
50
70
150
3048

107
126
107
0
3.440

985
0
341
86
18
156
231
161
1070
10394

totaal
totaal niet productief
% niet productief
totaal niet direct
% niet direct
totaal milieu productief
% milieu productief
fte
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120
125

39

30
1.397
362
28
6
227
273
135
984
10.441

3048
29
448
4
6898
66

3.440
33
340
3
6.661
64

5,4

5,2

