Milieu uitvoeringsprogramma 2012—2013
1. Inleiding
In het milieubeleidsplan 2012-2013 is aangegeven wat de landelijke, provinciale, regionale of lokale
ontwikkelingen zijn op milieugebied. Per milieuthema is aangegeven wat de focus is van het
beleidsveld, welke taakstellingen hieruit volgen en met welke producten en projecten deze worden
gerealiseerd. Bij het milieubeleidsplan is dit uitvoeringsprogramma 2012-2013 opgesteld. Hierin is
een selectie van producten en projecten uit het milieubeleidsplan opgenomen. Leidend bij de selectie
zijn de uitgangspunten uit het coalitieprogramma en de realiseerbaarheid van de doelstellingen.
2. Personele capaciteit en financiële middelen
Het college van b en w heeft in het milieubeleidsplan extra aandacht gevraagd voor een duurzame
gemeentelijke organisatie, o.a. duurzaam inkopen, klimaatbeleid, duurzaam bouwen, duurzaam
ondernemen en Cradle to Cradle (C2C). Dit betekent het opstellen en uitvoeren van nieuw
milieubeleid en intensivering van bestaand beleid. Dat is niet haalbaar met de bestaande formatie.
Binnen team VTH is geen formatie voor beleidstaken beschikbaar. Er is echter wel budget
beschikbaar voor milieubeleidsuitgangspunten (structureel € 34.000,- per jaar). In dit
uitvoeringsprogramma wordt daarom een beroep gedaan op (een gedeelte van) dit budget.
De uren die worden ingezet voor de uitvoering van de reguliere –wettelijke- milieutaken (zoals
vergunningverlening, handhaving en de afhandeling van milieuklachten) en de uren voor de
uitvoering van bestaand milieubeleid zijn niet in dit uitvoeringsprogramma opgenomen, omdat
daarvoor binnen de bestaande formatie reeds uren en financiële middelen zijn geraamd en beschikbaar
gesteld.
Voor de financiering van de producten en projecten die in dit uitvoeringsprogramma worden
genoemd, is dekking aanwezig in de meerjarenbegroting. In tabel 1 staan de benodigde budgetten per
jaar. In tabel 2 zijn de specifieke budgetten uitgesplitst naar projecten. Indien in tabel 2 geen middelen
worden vermeld betekent dit dat de genoemde producten/projecten binnen de reguliere budgetten
kunnen worden uitgevoerd, of dat geen budget benodigd is.
Tabel 1 Raming benodigde budgetten en uren voor uitvoering Milieubeleidsplan
Jaar
2012

Benodigd
budget
€ 30.500

Structureel
beschikbaar
€ 34.000

2013

€ 10.000

€ 34.000

Totaal benodigd budget

€

€ 68.000

40.500
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Tabel 2 Uitvoeringsprogramma
Product
of
project
nummer

P1.5

P1.9

Product of project per
beleidsterrein

Bodem
De kwaliteit van het
bodeminformatiesysteem
verbeteren en via internet
toegankelijk maken.

Bodembeheerplan en
bodemkwaliteitskaart
actualiseren, bij voorkeur
gezamenlijk met de A2
gemeenten.

P.1.11

P.1.12

P4.2

P4.3

Natuur en landschap
Een aankoopbeleid voor losse
snippers bos-/natuurgebied
opstellen.
Een calamiteitenplan opstellen
voor de Malpie.

Omschrijving

Type
activiteit
incidenteel
/structureel

Uitvoeringsperiode

Uitvoerend
team

Financiële
middelen

Het actualiseren van de bodeminformatie en
deze via internet toegankelijk maken voor
raadpleging. Het opstellen van een protocol en
daarmee mogelijk maken van digitaal
uitwisselen van gegevens tussen de gemeente en
adviesbureaus en gemeentes onderling.
Het maken van een nieuwe
bodemkwaliteitskaart op basis van de huidige
aangepaste wetgeving.

structureel

2012-2013

VTH

€ 1.500,-

Incidenteel

2012

VTH

€16.000

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 radioactief afval grensstreek

Incidenteel

2012-2013

ROE

Bestaande
Formatie ROE

incidenteel

2012-2013

VTH

Bestaande
Formatie VTH

Incidenteel

2012

ROE

Budget ROE

Incidenteel

2012

Brandweer
en ROE

Budget ROE en
ureninzet Vrbzo

Beleidsmatig vastleggen hoe met grond wordt
omgegaan die ter verkoop aan de gemeente
wordt aangeboden (nieuwe nota grondbeleid)
In samenwerking met de brandweer een
calamiteitenplan opstellen met name gericht op
brandbestrijding.
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Product
of
project
nummer
P5.6

P9.2

P11.1

P14.2

Product of project per
beleidsterrein

Het realiseren van een
alternatief fiets- en wandelpad
om de recreatiedruk op de
Malpie op te vangen.
Verkeer
Het koppelen van
verkeersregelinstallaties
(VRI’s).
In 2011 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.
Lucht
Medewerkers opleiden zodat zij
kunnen controleren bij de
ingebruikname van
luchtwassers.

Omschrijving

Type
activiteit
incidenteel/
structu-reel
Een studie uitvoeren naar en eventueel realiseren Incidenteel
van een alternatief fiets- en/of wandelpad om de
recreatiedruk op de Malpie te zoneren.

Uitvoeringsperiode

Uitvoerend
team

Financiële
middelen

2012

ROE

Budget
reconstructie

Het softwarematig aanpassen van de VRI’s
waardoor ze gekoppeld kunnen worden.

Incidenteel

2012-2013

ROE

Busperrons worden verhoogd aangebracht
waardoor een gelijkvloerse instap met de bus
gemaakt kan worden. Dit is met name voor
ouderen, gebruikers van rollators of rolstoel
gebruikers een positieve aanpassing. Tevens
worden de perrons voorzien van blinden
geleidetegels.

Incidenteel

2012

ROE

Regulier
onderhoudsbudget
Projectbudgetten
(Europalaan,
Lage Heide)

Twee medewerkers laten deelnemen aan een
externe cursus welke door het SEPH verzorgd
kan worden.

Incidenteel

2012

VTH

€ 1.500,-
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Product
of
project
nummer

P15.1

P15.2

P20.1

P.20.2

Product of project per
beleidsterrein

Omschrijving

Type
activiteit
incidenteel
/structureel

Uitvoeringsperiode

Uitvoerend
team

Financiële
middelen

Geluidsbelaste woningen isoleren, waarbij in
2011 een deel van de woningen aan de
Eindhovenseweg gesaneerd wordt. De sanering
van andere woningen aan de Eindhovenseweg
en de Europalaan hangt samen met
besluitvorming rondom de reconstructie van de
Europalaan.
Zeer Stil Asfalt bij
Bij reconstructie van de Europalaan wordt asfalt
reconstructie van de Europalaan toegepast waarmee 4 DB geluidsreductie tov
toepassen.
regulier asfalt wordt behaald. De planning is
afhankelijk van de besluitvorming rondom de
Europalaan.
Klimaatbeleid
Openbare verlichting met LED Het toepassen van LED verlichting onderzoeken
toepassen in de nieuwbouwwijk in Lage Heide en dit opnemen in het
Lage Heide.
inrichtingsplan. Vaststellen van het
inrichtingsplan en uitvoeren.
Openbare verlichting in
Het aanpassen van openbare verlichting in
bestaande wijken
bestaande wijken bij vervanging of groot
onderhoud naar aanbevelingen energiescan

Incidenteel

2012

SRE
milieudienst

ISV-gelden

Incidenteel

2012-2013

ROE

Budget
Europalaan en
projectsubsidie
VROM stille
wegdekken

Incidenteel

Plan in 2012 en
uitvoering vanaf
2013

ROE/BOR

Projectbudget
Lage Heide

structureel

2012-2013

BOR

Budget
onderhoud
BOR

Geluid
De sanering van woningen op
de A-lijst uitvoeren.
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Product
of
project
nummer

Product of project per
beleidsterrein

P21.1

Energiebesparing bij afval
inzameling.

P21.2

P22.1

P22.2

Omschrijving

Type
activiteit
incidenteel/
structu-reel

Uitvoeringsperiode

Uitvoerend
team

Financiële
middelen

In samenwerking met Cure energie besparen bij
de afvalinzameling, door ondermeer het
wagenpark te verduurzamen. Onderzoeken of
een centraal overslagpunt voor Valkenswaard,
Geldrop en Cranendonck CO2 reductie oplevert
door minder vervoersbewegingen. Bij positieve
resultaten in samenwerking met Cure een plan
hiervoor maken en uitvoeren.
Een promotieactie “Fietsen naar Deelnemen aan de landelijke campagne fietsen
je werk” uitvoeren.
scoort en een eigen gemeentelijke prijs hieraan
verbinden.
Beleidsmatig vastleggen dat
Middels een dossier vastleggen en opnemen in
energiebesparende maatregelen de meerjaren onderhoudsprogramma’s dat
met een korte terugverdientijd
energiebesparende maatregelen met een korte
(in ieder geval tot 5 jaar) bij
terugverdientijd (in ieder geval tot 5 jaar) bij
gemeentelijke gebouwen worden getroffen.
gemeentelijke gebouwen
worden getroffen.
Bij de nieuw te ontwikkelen
Energiedoelstellingen opnemen in het
gemeentewerf duurzame
programma van eisen voor de kazerne en
energie opwekking realiseren
gemeentewerf.
en energiezuinige technieken
toepassen.

Incidenteel

2012

VTH en
Cure

Begroting
CURE via
afvalstoffenheffing

Incidenteel

VTH

€3.000

Incidenteel

Jaarlijks in
mobiliteitsweek
in september
2012

BOR

bestaande
formatie team
BOR

Incidenteel

2012

ROE

Voorbereidings
budget project
kazerne/
gemeentewerf
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Product
of
project
nummer

P27.1

P29.1

P30.1

Product of project per
beleidsterrein

Omschrijving

Duurzaam bouwen
Duurzaam klussen en
Op de gemeentelijke website verwijzen naar de
energiebesparing bij
regionale webportal.
particulieren promoten via de
webportal
www.hoebespaarikenergie.info
(zie ook hoofdstuk 9
klimaatbeleid).
Duurzame gemeentelijke organisatie
Cradle to cradle gerelateerde
Bij aanbestedings- en inkooptrajecten
criteria opnemen bij
gunningscriteria opnemen die zijn gebaseerd op
aanbestedings- en
cradle to cradle.
inkooptrajecten.
Afspraken maken binnen de
Een sessie organiseren met collega’s van
gemeentelijke organisatie om
verschillende beleidsterreinen om op
duurzaamheid te verankeren.
onderwerpen zoals aansturing, inbedding in
ander beleid, externe samenwerking, financiën,
communicatie af te spreken wat de gewenste
aanpak is, acties te formuleren en deze uit te
voeren.
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Type
activiteit
incidenteel
/structureel

Uitvoeringsperiode

Uitvoerend
team

Financiële
middelen

Incidenteel

2012

VTH

Budget
communicatie

Structureel

2012-2013

AMO

bestaande
formatie team
AMO

Incidenteel

Begin 2012

VTH

€1.500

Product
of
project
nummer

P31.1

P31.2

P32.1

P32.2

P33.1

Product of project per
beleidsterrein

Afval
Opstellen van het
afvalbeleidsplan 2011-2020.

Uitvoeren van het
afvalbeleidsplan 2011-2020.

Omschrijving

Type
activiteit
incidenteel
/structureel

Uitvoeringsperiode

Uitvoerend
team

Financiële
middelen

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente
Valkenswaard de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen vorm kan geven, rekening houdend
met de uitkomsten van de in 2009 en 2010
uitgevoerde inwonerenquêtes en de LAPdoelstellingen.
In samenwerking met Cure uitvoeren van het
afvalbeleidsplan. Cure stelt voor hun deel van de
werkzaamheden jaarlijks een plan op.

Incidenteel

2012

VTH

€ 10.000
(budget 2011)

Structureel

2012-2013

VTH ism
Cure

Begroting
CURE via
afvalstoffenheffing

Incidenteel

Begin 2012

VTH

Incidenteel

2012-2013

RO/VTH/
Communicatie

Uitvoering SRE
via provinciale
subsidie
€ 2.000

Structureel

2012-2013

VTH

Externe veiligheid
Afronden beleid externe
veiligheid en ter vaststelling
aan de raad voorleggen.
Risicokaart geactualiseerd
Jaarlijks de risicokaart actualiseren. Bij
specifieke ontwikkelingen bij inrichtingen waar
houden. Communiceren over
externe veiligheid bij relevante externe veiligheid speelt hierover communiceren
ontwikkelingen bij inrichtingen. met burgers.
Vergunningverlening en handhaving
Het Omgevingsbeleidsplan
Vaststellen omgevingsbeleidsplan 2011-2014
2011-2014 vaststellen en
(reeds geschied op 17 mei 2011)
hieraan in beleidsmatige zin
uitvoering geven vanaf juni
2011.
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Bestaande
formatie team
VTH

Product
of
project
nummer

Product of project per
beleidsterrein

P33.2

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

P33.3

P34.1

P34.2

Omschrijving

Type
activiteit
incidenteel/
structu-reel

Uitvoeringsperiode

Uitvoerend
team

Financiële
middelen

Een jaarlijks uitvoeringsprogramma opstellen
met daarin prioriteiten voor vergunningverlening
en handhaving, dit vast laten stellen en
evalueren voor eventuele aanpassingen in
prioriteiten voor het navolgende jaar.
Wanneer blijkt uit reguliere agrarische controles
of uit bedrijfsontwikkelingsplannnen dat er geen
agrarische activiteiten (meer ) plaatsvinden,
ambtshalve of op verzoek vergunningen
intrekken.
Communicatie, informatie en educatie
Successen van het milieubeleid Na vaststelling van het milieubeleidsplan en het
via de website, huis-aanuitvoeringsprogramma een interne sessie
huisbladen en de lokale pers
organiseren om het plan en programma bekend
delen met inwoners, bedrijven
te maken onder collega’s. Collega’s uitdagen om
en organisaties.
successen extern te communiceren (met een
afschrift aan VTH).
Activiteiten ontplooien om bij
Deelnemen aan een landelijke themadag, zoals
inwoners, bedrijven en
Make a Difference day, wereldmilieudag, Nacht
organisaties draagvlak voor het van de Nacht. Het project Mijn en Dijn op
milieubeleid en bij kinderen
scholen uitvoeren. Meewerken aan
milieubewustzijn te creëren.
maatschappelijke stages. Een/twee maal per jaar
een nader te bepalen activiteit met scholen
uitvoeren. Deelnemen aan de boomfeestdag in
samenwerking met het IVN. Deelnemen aan de
landelijke opschoondag.

Structureel

2011-2013

VTH

Bestaande
formatie team
VTH

Structureel

2011-2013

VTH

Bestaande
formatie team
VTH

Structureel

2012-2013

VTH

Bestaande
formatie team
VTH en budget
NME (zie p.
34.2)

Incidenteel

2012-2013

VTH

€15.000
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Product
of
project
nummer

Product of project per
beleidsterrein

Omschrijving

Type
activiteit
incidenteel/
structu-reel

Uitvoeringsperiode

Uitvoerend
team

Financiële
middelen

P35.1

Successen van het milieubeleid
via intranet delen met collega’s.

Na vaststelling van het milieubeleidsplan en het
uitvoeringsprogramma een interne sessie
organiseren om het plan en programma bekend
te maken onder collega’s. Collega’s uitdagen om
successen intern te communiceren via de
nieuwsberichten op intranet.

Structureel

2012-2013

VTH

Budget NME
(zie p. 34.2)

9

