taakveld
bodem
P1.1

P1.2

P1.3
P1.4

P1.5

P1.6

P1.7

reguliere activiteit

P1.10
P.1.11

P2.2

P3.1

team

bestaande formatie VTH

VTH

bestaande formatie VTH

VTH

bestaande formatie VTH
De kwaliteit van het bodeminformatiesysteem verbeteren € 1.500,en via internet toegankelijk maken via SIBK-module
(2012- 2013)
bestaande formatie VTH

VTH
VTH

bestaande formatie ROE

ROE

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning structureel
aandacht besteden aan bodem(verontreiniging) en strikt
toezien op de naleving van deze voorschriften. Meldingen
in het kader van Barim beoordelen.
Uitvoeren programmatische saneringen.

Zorg dragen voor de verdere implementatie van het Besluit
bodemkwaliteit en met de bodemkwaliteitskaart stimuleren
van hergebruik van grondstromen binnen onze organisatie.
Per ruimtelijke ontwikkeling afwegen of archeologisch
onderzoek in een vroeg stadium al noodzakelijk is, of dat
dit in een later stadium kan wanneer meer zekerheid is
over het doorgaan van plannen (om de bodemopbouw te
beschermen).
Met de A2 gemeenten een nota bodembeheer opstellen
(2011-2012).

Een visie opstellen voor gebruik van de ondergrond voor
WKO.
Registreren van gesloten WKO systemen.
via te actualiseren bestemmingsplannen
ontheffingsmogelijkheden voor boren naar schaliegas
trachten uit te sluiten
actieve deelname aan regionaal overleg m.b.t.
ontwikkelingen rond schaliegas en opslag radio-actief
afval grensstreek
Het afkoppelen van het hemelwater van de riolering bij
huishoudens en bedrijven voortzetten (in combinatie met
woningbouwprojecten en grotere civieltechnische
projecten).
De gemeente zal de maatregelen uit het Verbreed-GRP
uitvoeren om wateroverlast te voorkomen en om de
kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.
Bij nieuw te ontwikkelen gebieden gebiedseigen water
zoveel mogelijk vasthouden door infiltratie.

VTH

€ 16.000,- (offerte SRE Milieudienst) VTH
Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart actualiseren,
indien mogelijk gezamenlijk met Heeze-Leende en/of
Cranendonck

P.1.12

water
P2.1

budget

Standaard onderzoek verrichten naar de bodemkwaliteit bij
de ontwikkeling van ieder ruimtelijk gebied, ook bij
investeringsbeslissingen.

P1.8

P1.9

extra activiteit

budget P.1.7

VTH

bestaande formatie VTH

VTH

bestaande formatie VTH
bestaande formatie ROE

VTH
ROE

bestaande formatie VTH

VTH

bestaande formatie ROE

ROE

bestaande formatie ROE

ROE

bestaande formatie ROE

ROE

taakveld
reguliere activiteit
Natuur en landschap
nr
P4.1
De uitvoering van geïntegreerd bosbeheer voortzetten.
P4.2
P4.3

nieuwe nota grondbeleid
Natuurbeheer

P5.1

Aan beide zijden van de Dommel ter hoogte van de nieuwe
wijk Lage Heide: aanbrengen
natuurinrichtingsmaatregelen, terugbrengen
kampenlandschap, aanleggen fietspad en ommetjes.
Dommelkwartier: aanbrengen
natuurinrichtingsmaatregelen en aanleggen ommetjes.
Ontwerp maken van de groene verbinding van het centrum
via de voormalige LTS en oude begraafplaats naar het
Dommeldal.
Een ecologische verbindingszone en faunapassage over de
Maastrichterweg aanleggen, gecombineerd met een
fietspad.

P5.2
P5.3

P5.4

P5.5

Een recreatieve poort bij de Venbergse Watermolen
realiseren ten behoeve van een betere recreatieve zonering.

P5.6

P5.7

P6.1
P6.2

P7.1

P7.2

De kwaliteit verbeteren van bestaande natuur door:
heideontwikkeling op de Malpie, venherstel en het
landschappelijke verbeteringen
Het LOP integreren in het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied.
Het LOP dient als input voor de inpassing van de
alternatieve N69 route en de visieontwikkeling voor
gehuchten (bijvoorbeeld omgeving Keersoppermolen).
Een groenbeheerplan opstellen; alleen wanneer strikt
noodzakelijk wordt chemische bestrijding gebruikt
(bijvoorbeeld bij invasieve uitheemse plantsoorten).
Een gedragscode voor het groenbeheer opstellen in 2011.

extra activiteit

budget

team

bestaand budget ROE

ROE

budget ROE
budget ROE + uren Vrbzo

ROE
ROE

Bouwgrondexploitatie Lage Heide

ROE

budget exploitatie Dommelkwartier

ROE

budget ROE

ROE

budget Reconstructie

ROE

budget Reconstructie

ROE

Een studie uitvoeren naar en eventueel realiseren van een budget Reconstructie
alternatief fiets- en wandelpad om de recreatiedruk op de
Malpie op te vangen.
budget Reconstructie

ROE

Een aankoopbeleid voor losse snippers bos opstellen.
Een calamiteitenplan opstellen met name gericht op
brandbestrijding op De Malpie.

ROE

budget ROE

ROE

budget N69, gebiedsimpuls

ROE/S&C

budget BOR

BOR

budget BOR

BOR

taakveld
verkeer
P8.1
P9.1

P9.2
P10.1

reguliere activiteit

P12.2

lucht
P13.1

P14.1

P14.4

team

budget Europalaan
budget Europalaan

ROE
ROE

Het koppelen van verkeersregelinstallaties.

onderhoudsbudget
budget Lage Heide

ROE
ROE

In 2012 afronden van het verhogen van bushaltes om de
toegankelijkheid van openbaar vervoer voor minder
validen te vergroten en daarmee het Maxima Medisch
Centrum in Veldhoven voor hen beter bereikbaar te
maken.

projectbudgetten (Europalaan/Lage
Heideweg)

ROE

budget Europalaan

ROE

budget Europalaan

ROE

BSL-subsidie

ROE/VTH

bestaande formatie VTH

VTH

Medewerkers opleiden zodat zij kunnen controleren bij de € 1.500,ingebruikname van luchtwassers.
bestaande formatie VTH

VTH
VTH

bestaande formatie VTH

VTH

Realiseren van de Lage Heideweg. De West-parallel is,
gelet op de intentieverklaring, pas aan de orde wanneer nut
en noodzaak onweerlegbaar aangetoond worden. Op 28
februari 2011 is een overeenkomst ondertekend door 25
belangenorganisaties waarin is vastgelegd welke varianten
er, naast de voorkeursvariant vanuit het perspectief van
Valkenswaard de “West Parallel”, nogmaals beoordeeld
worden op “nut en noodzaak”.

Bij reconstructie van de Europalaan veilige fietsstructuren
realiseren.
Bij reconstructie van de Europalaan een veilige oversteek
realiseren voor de scholieren van Were-Di op de kruising
Geenhovensedreef – Eindhovenseweg.

De acties en maatregelen uit het BSL en het
luchtkwaliteitsplan uitvoeren. Jaarlijkse monitoring en
evaluatie van acties en maatregelen middels een
rapportage.
Extra controleren op de naleving van geurbepalingen uit
wet- en regelgeving bij RO ontwikkelingen en bij
omgevingsvergunningen.

P14.2
P14.3

budget

Reconstructie van de Europalaan.
Onderzoek verrichten in samenwerking met
buurgemeenten, SRE, Provincie en Rijksoverheid naar
praktische oplossingen als een alternatief voor de N69
binnen de mogelijkheden van de overeengekomen
intentieverklaring in de regio.

P11.1

P12.1

extra activiteit

De “toets omgekeerde werking” uitvoeren bij ruimtelijke
plannen.
Controleren op het Besluit huisvesting (ammoniakemissie
veehouderij) en tot 2013 op de voorwaarden uit het
gedoogbeleid.

taakveld
geluid
P15.1
P15.2

reguliere activiteit

P16.1

Verzoeken voor ontheffingen voor nieuwe
geluidsgevoelige situaties bij ruimtelijke plannen
beoordelen en daarbij strikt toetsen aan het
ontheffingenbeleid.

P16.2

P18.1

budget

De sanering van woningen op de A-lijst uitvoeren.
Zeer Stil Asfalt in projecten toepassen.

ISV-gelden (via SRE)
ROE/VTH
budget Europalaan en VROM-subsidie ROE
Stille Wegdekken
bestaande formatie VTH
VTH

Bij beoordelingen van meldingen in het kader van het
Activiteitenbesluit de consequenties voor de
woonomgeving zorgvuldig afwegen, een zorgvuldige toets
uitvoeren op de noodzaak van akoestisch onderzoek en
waar nodig maatwerkvoorschriften opstellen.

P16.3

P16.4
P17.1

extra activiteit

In 2012 nagaan in hoeverre de regionale
verkeersmilieukaart bruikbaar is als geluidsniveaukaart.
Het uitvoeren van horeca lawaai (HOLA) metingen
Organisatoren van evenementen wijzen op
geluidsvoorschriften, structurele steekproefsgewijze
geluidscontroles en handhaven bij overtredingen.
Deelnemen aan de SRE consignatieregeling in 2012

team

bestaande formatie VTH

VTH

€ 1.000,-

VTH

budget evenementen 2011
bestaande formatie VTH

VTH
VTH

budget evenementen 2011

VTH

taakveld
klimaatbeleid
P19.1

reguliere activiteit
Bedrijfsbezoeken die in het kader van handhaving worden
uitgevoerd toespitsen op energiebesparing volgens het
Activiteitenbesluit.

P20.1
P.20.2
P21.1
P21.2
P21.3

extra activiteit

Bij vervanging of het plaatsen van nieuwe
verkeersregelinstallaties en plaatsen van nieuwe openbare
verlichting kiezen voor energiezuinige installaties (zie ook
P10.2).

budget

team

bestaande formatie VTH

VTH

Openbare verlichting met LED toepassen in de
projectbudget Lage Heide
nieuwbouwwijk Lage Heide .
Openbare verlichting in bestaande wijken aanpassen naar budget onderhoud BOR
aanbevelingen energiescan
Energiebesparing bij afval inzameling.
begroting CURE (via
afvalstoffenheffing)
Een promotieactie “Fietsen naar je werk” uitvoeren.
€ 3.000,via separaat raadsvoorstel team BOR

ROE
BOR
VTH
VTH
BOR

P22.1

Beleidsmatig vastleggen dat energiebesparende
bestaande formatie team BOR
maatregelen met een korte terugverdientijd (in ieder geval
tot 5 jaar) bij gemeentelijke gebouwen worden getroffen.

BOR

P22.2

Bij de nieuw te ontwikkelen kazerne en gemeentewerf
voorbereidingskrediet project
duurzame energie opwekking realiseren en energiezuinige nieuwbouw kazerne/werf
technieken toepassen.
Energiezuinige verlichting realiseren bij onderhoud en
onderhoudsbudget FAB
vervanging
budget Lage Heide

ROE

P22.3
P23.1

Zongerichte verkaveling en gebouwgebonden duurzame
energie opties realiseren in de nieuwbouwwijk Lage Heide.

P24.1

Burgers informeren via de regionale webportal
www.hoebespaarikenergie.info.
duurzame bouwen
P25.1
Als de gemeente optreedt als opdrachtgever en/of
uitvoerder van eigen projecten rekening houden met de
criteria van Duurzaam Inkopen, in het bijzonder bij
verbouwing van sportcentrum de Belleman in Dommelen
en bij vervanging van andere gemeentelijke
sportaccommodaties, en in het bijzonder bij
wegreconstructies.
P26.1
Bij gronduitgiftes afspraken maken over duurzaam
bouwen (middels GPR gebouw).
P27.1

Duurzaam klussen en energiebesparing bij particulieren
promoten via de webportal
www.hoebespaarikenergie.info (zie ook hoofdstuk 9
klimaatbeleid).

FAB
ROE

budget NME (zie P. 34.2)

VTH

separaat voorstel inkoop- en
aanbestedingsbeleid

AMO

bestaande formatie ROE

ROE

budget communicatie

VTH

taakveld
reguliere activiteit
extra activiteit
duurzame gem. organisatie
P28.1
Duurzaam inkopen criteria hanteren bij de productgroepen
waarvoor deze beschikbaar zijn. Onderweg naar een
doelstelling van 100%, monitoren in hoeverre de
duurzaamheidscriteria zijn opgenomen bij aanbestedingsen inkooptrajecten.
P29.1
Cradle to Cradle gerelateerde criteria opnemen bij
aanbestedings- en inkooptrajecten.
P30.1
Afspraken maken binnen de gemeentelijke organisatie om
duurzaamheid te verankeren.
afval
P31.1
Opstellen van het afvalbeleidsplan 2011-2020.
P31.2
Uitvoeren van het afvalbeleidsplan 2011-2020.
P31.3

P31.4

P33.3
NME/communicatie
P34.1

totaal

AMO

eigen formatie team AMO

AMO

€ 1.500,-

€ 10.000,- (budget 2011)
begroting CURE via
afvalstoffenheffing

VTH
VTH
VTH

BOR

Afronden beleid externe veiligheid en ter vaststelling aan provinciale subsidie (via SRE)
de raad voorleggen.

VTH

Risicokaart geactualiseerd houden. Communiceren over
externe veiligheid bij relevante ontwikkelingen bij
inrichtingen.

VTH/Vrbzo

€ 2000,-

ROE

Integreren van het besluit buisleidingen in RO;
aardgasleidingen verwerken in de structuurvisie.

vergunningverlening en handhaving
P33.1
Het Omgevingsbeleidsplan 2011-2014 vaststellen en
hieraan in beleidsmatige zin uitvoering geven vanaf juni
2011 (reeds vastgesteld in mei 2011)
P33.2

P35.1

separaat voorstel inkoop- en
aanbestedingsbeleid

In het weekend zwerfafval in het centrum verwijderen.

P32.2

P34.2

team

Actief voorlichting blijven geven over het onderwerp
huishoudelijke afvalstoffen in de periode 2011-2013.Naast
de praktische voorlichting over 'wat, waarom, wanneer',
regelmatig de bereikte resultaten in de plaatselijke bladen
publiceren.

externe veiligheid
P32.1

P32.3

budget

eigen formatie VTH

VTH

Jaarlijks een uitvoeringsprogramma bij het
eigen formatie VTH
omgevingsbeleid vaststellen, hieraan uitvoering geven en
het evalueren.
Lege agrarische vergunningen intrekken
eigen formatie VTH

VTH

Successen van het milieubeleid via de website, huis-aanhuisbladen en de lokale pers delen met inwoners,
bedrijven en organisaties.
Activiteiten ontplooien om bij inwoners, bedrijven en
organisaties draagvlak voor het milieubeleid en bij
kinderen milieubewustzijn te creëren.
Successen van het milieubeleid via intranet delen met
collega’s.

VTH

eigen formatie VTH en communicatie VTH

€ 15.000,-

VTH

eigen formatie VTH en communicatie VTH

€ 40.500,- (beschikbaar: € 68.000,-)

VTH

