Product/
Projectnr.
P1.1

P1.2
P1.3
P1.4

P1.5
P1.6

P1.7
P1.8

doelstelling

uitvoeringsjaar

Structureel/
incidenteel
structureel

Uitvoerend
team

budget

Standaard onderzoek verrichten naar de
bodemkwaliteit bij de ontwikkeling van ieder
ruimtelijk gebied, ook bij investeringsbeslissingen.
Toezicht op grondstromen uitvoeren.
Uitvoeren programmatische saneringen.
De kwaliteit van het bodeminformatiesysteem
verbeteren d.m.v. actualisatie naar SquitXO en via
internet toegankelijk maken (2014).
stimuleren van hergebruik van grondstromen m.b.v.
bodemkwaliteitskaart
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).
Een visie opstellen voor gebruik van de ondergrond
voor WKO
Registreren van gesloten WKO systemen via SquitXO

2014-2015

2014-2015
2014-2015
2014

structureel
incidenteel

VTH
VTH
VTH

Basistaken ODZOB
Bestaande formatie VTH
€ 2.500,-

2014-2015

structureel

VTH

Bestaande formatie VTH

2014-2015

structureel

VTH

Verzoektaken ODZOB

structureel

VTH

€ 2.500,-

2014
2014

Product/
Projectnr.
P1.9

P1.10

P2.1

P2.2

P3.1
P4.1
P4.2

doelstelling

uitvoeringsjaar
2014-2015

Structureel/
incidenteel
structureel

Uitvoerend
team
ROE

Via te actualiseren bestemmingsplannen trachten
boren naar Schaliegas en het boren in functie van de
opslag van voor mens en milieu schadelijke stoffen
alsmede het bovengronds opslaan van radioactief
afval te verbieden en ontheffingsmogelijkheden voor
deze activiteit geheel uit te sluiten.
Actieve deelname aan het Kempenoverleg m.b.t de
ontwikkelingen rond schaliegas en de ondergrondse
opslag van radio-actief afval in de 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 VerbreedGRP 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.
De uitvoering van geïntegreerd bosbeheer voortzetten.
Een calamiteitenplan opstellen met name gericht op
brandbestrijding op De Malpie.

budget
Bestaande formatie ROE

2014-2015

structureel

VTH

Bestaande formatie VTH

2014-2015

structureel

ROE

Budget GRP

2014-2015

structureel

ROE

Budget GRP

2014-2015

structureel

ROE

Budget GRP

2014-2015
2014

structureel
incidenteel

ROE
ROE

Budget ROE
Budget ROE en uren
Vrbzo

Product/
Projectnr.
P5.1

P5.2
P5.3

P5.4

P5.5

P5.6

doelstelling

uitvoeringsjaar
2014-2015

Structureel/
incidenteel
Incidenteel

Uitvoerend
team
ROE

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.
Een recreatieve poort bij de Venbergse Watermolen
realiseren ten behoeve van een betere recreatieve
zonering.
De kwaliteit verbeteren van bestaande natuur door:
heideontwikkeling op de Malpie, venherstel en het
landschappelijk inpassen van twee oude stortplaatsen.

budget
Budget reconstructie

2014-2015

incidenteel

ROE

Budget Dommelkwartier

2014-2015

incidenteel

ROE

Budget reconstructie

2014

incidenteel

ROE

Budget reconstructie

2014-2015

incidenteel

ROE

Budget reconstructie

2014-2015

incidenteel

ROE

Budget reconstructie

Product/
Projectnr.
P6.1

P7.1
P8.1

P8.2
P9.1

doelstelling

uitvoeringsjaar
2014-2015

Structureel/
incidenteel
incidenteel

Uitvoerend
team
ROE

Het LOP dient als input voor de inpassing van de
alternatieve N69 route en de visieontwikkeling voor
gehuchten (bijvoorbeeld omgeving
Keersoppermolen).
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 (studie
tracé W-P)
Het koppelen van verkeersregelinstallaties.
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”.

budget
Budget reconstructie

2014
2014

incidenteel
incidenteel

ROE
ROE/SC

Budget Europalaan
Budget N69

2014-2015
2015

incidenteel
incidenteel

ROE
ROE

Onderhoudsbudget ROE
Budget ROE

Product/
Projectnr.
P10.1

P11.1

P11.2
P12.1

P12.2
P12.3/12.4

doelstelling

uitvoeringsjaar
2014-2015

Structureel/
incidenteel
structureel

Uitvoerend
team
ROE

Bij werkzaamheden aan bestrating en/of riolering deze
werkzaamheden direct gebruiken om de infrastructuur
voor het langzame verkeer te verbeteren. (continu
onder de aandacht)
De acties en maatregelen uit het BSL en het
luchtkwaliteitsplan uitvoeren. Jaarlijkse monitoring en
evaluatie van acties en maatregelen middels een
rapportage (berekeningen)
Besluiten om het verzoek van de provincie NoordBrabant tot verlenging van het BSL te ondersteunen
Extra controle op geurwet- en regelgeving bij RO
ontwikkelingen en vergunningen (via werkprogramma
ODZOB)
De “toets omgekeerde werking” uitvoeren bij
ruimtelijke plannen
Controleren op het Besluit huisvesting
(ammoniakemissie veehouderij) en tot 2017 op de
voorwaarden uit het gedoogbeleid incl.
“Stoppersregeling” (via ODZOB)

budget
Onderhoudsbudget ROE

2015-2015

incidenteel

VTH

Verzoektaken ODZOB

2014

incidenteel

VTH

Verzoektaken ODZOB

2014-2015

structureel

VTH

Basistaken ODZOB

2014-2015

structureel

ROE

Bestaande formatie ROE

2014-2015

structureel

VTH

Budget basistaken
ODZOB

Product/
Projectnr.
P13.1

P13.2
P13.3
P13.4
P14.1
P14.2
P14.3
P14.4

P15.1

P15.2

doelstelling

uitvoeringsjaar
2014-2015

Structureel/
incidenteel
structureel

Uitvoerend
team
ODZOB

De sanering van woningen op de A-lijst uitvoeren. De
uitvoering van het convenant door de ODZOB
nauwlettend volgen.
Onderzoeken mogelijkheden BSV-subsidie B- en
eindmeldingswoningen
Zeer Stil Asfalt in projecten toepassen waar mogelijk.
Subsidieaanvraag BSV Europalaan indienen
Strikte toetsing hogere waarde beleid
Nagaan noodzaak tot stellen maatwerkvoorschriften
bij milieumeldingen
Geluidklachten door horeca, evenementen en industrie
wordt met 50% verminderd ten opzichte van 2012
De geluidkaart opgesteld door de ODZOB met
peiljaar 2013 en 2023 gebruiken als
geluidsniveaukaart bij ruimtelijke projecten.
Het uitvoeren van horeca lawaai (HOLA) metingen bij
(nieuwe of gewijzigde) horecagelegenheden in het
centrum en uitvoering geven aan de uitkomsten
daarvan.
Organisatoren van evenementen wijzen op
geluidsvoorschriften, structurele steekproefsgewijze
geluidscontroles en handhaven bij overtredingen.

budget

2014

incidenteel

ODZOB

2014-2015
2014
2014-2015
2014-2015

Structureel
incidenteel
structureel
structureel

ROE
VTH/ROE
VTH
VTH

Budget verzoektaken
ODZOB + subsidie BSV
Budget ROE
Budget Europalaan
Verzoektaken ODZOB
Reguliere formatie VTH

2014

incidenteel

VTH

Reguliere formatie VTH

2014

Structureel

ROE/VTH

Reguliere formatie ROE

2014-2015

structureel

VTH

Reguliere formatie VTH

2014-2015

structureel

VTH

Reguliere formatie VTH

ISV-budget via convenant

Product/
Projectnr.
P16.1
P17.1
P18.1
P18.2
P19.1
P19.2

P20.1

P21.1

doelstelling

uitvoeringsjaar
2014-2015

Structureel/
incidenteel
structureel

Uitvoerend
team
VTH

Deelnemen aan de consignatieregeling ODZOB in
2014 en 2015
Controle energiebesparing bij milieucontroles
Openbare verlichting met LED toepassen in de
nieuwbouwwijk Lage Heide .
Beleidsplan openbare verlichting actualiseren.
Energiebesparing bij afval inzameling via het
uitvoeringsprogramma afvalbeleidsplan
Bij vervanging of het plaatsen van nieuwe
verkeersregelinstallaties en plaatsen van nieuwe
openbare verlichting kiezen voor energiezuinige
installaties.
Energiebesp. in gem. gebouwen door 20% dakoppvl
van PV-panelen te voorzien, 5% energiezuinige
openbare verlichting en 20% groen gemeentelijk
wagenpark in 2016 te realiseren ten opzichte van
2012
Bij gemeentelijke nieuwbouw, verbouwing of
renovaties bij de aanbesteding duurzame
energievoorzieningen opnemen

budget

2014-2015

structureel

VTH

2014

incidenteel

ROE

2014-2015
2014-2015

structureel
structureel

BOR
VTH

2014-2015

structureel

ROE

2014-2015

incidenteel

BOR

Onderhoudsbudget BOR
en separaat voorstel PV
panelen

2014-2015

structureel

ROE/AMO

Reguliere formatie AMO

collectieve taken ODZOB
Basis- en verzoektaken
ODZOB
Budget Lage Heide
Onderhoudsbudget BOR
CURE via
Afvalstoffenheffing
Onderhoudsbudget ROE

Product/
Projectnr.
P22.1
P23.1
P24.1

P25.1

P25.2
P26.1/27.1

P28.1

doelstelling

uitvoeringsjaar
2014-2015

Structureel/
incidenteel
stuctureel

Uitvoerend
team
VTH

Burgers informeren via de regionale webportal
www.hoebespaarikenergie.info.
Criteria van Duurzaam Inkopen toepassen (incl.
Cradle to cradle). Ondersteuning van projectleiders.
Duurzaamheid promoten en stimuleren bij
particulieren, ondernemingen, verenigingen en
maatschappelijke organisaties. Duurzaam klussen en
energiebesparing bij particulieren promoten via de
webportal www.hoebespaarikenergie.info
Toepassing van zonne-energiesystemen bij
particulieren stimuleren met aanvullende subsidie
van max. 100 euro per adres voor maximaal 25
aanvragen.
Het gratis aanbieden van een TL-bespaarkit voor
sportverenigingen
doelstelling van 100% duurzaam inkopen (incl. C2C)
in 2015 monitoren door i.s.m. Centrale Inkoop het
beoordelen van MVO-aanbestedingscriteria
Printen en plotten met 25% reduceren in 2014 en
50% in 2015 bij vergunningverlening, toezicht &
handhaving door de invoering en inrichting van
SquitXO en de koppeling aan een gemeentebreed
DMS (monitoren door controle facturen)

budget
Budget SRE

2014-2015

structureel

AMO/Sport/ROE

Reguliere formatie AMO

2014-2015

structureel

VTH

Budget SRE

2014

incidenteel

VTH

€ 2.500,-

2014

incidenteel

VTH

€ 2.500,-

2015

incidenteel

AMO

Reguliere formatie AMO

2014-2015

incidenteel

VTH
- € 750,- in 2014
- € 1.500,- in 2015
(= besparing)

Product/
Projectnr.
P29.1
P29.2

P29.3

P29.4
P30.1
P30.2

P30.3
P31.1

doelstelling

uitvoeringsjaar

De gemeentelijke werkgroep MVO/duurzaamheid
ten minste 4 maal per jaar bijeen te laten komen;
Samen te werken in ten minste twee projecten op het
gebied van duurzaamheid met partners zoals
projectontwikkelaars en Woningbelang en Verenigd
Industrieel Contact.
Het organiseren van themabijeenkomsten over
duurzaamheid voor inwoners (i.s.m. wijkraad) en
bedrijven (i.s.m. bedrijfscontactfunctionaris)
Het opzetten van een duurzaamheids/energieloket
voor burgers en bedrijven
Uitvoeren van het afvalbeleidsplan 2012-2020.
Actief voorlichting blijven geven over het
onderwerp huishoudelijke afvalstoffen in de periode
2014-2016. Naast de praktische voorlichting over
'wat, waarom, wanneer', regelmatig de bereikte
resultaten in de plaatselijke bladen publiceren.
Aandacht geven aan afval in NME-projecten
Monitoren brandstof- en materiaalkosten gewijzigde
inzamelstructuur

2014-2015

Structureel/
incidenteel
structureel

Uitvoerend
team
VTH

budget
Reguliere formatie VTH

2014-2015

structureel

VTH/ROE

Reguliere formatie VTH

2014-2015

2014

VTH/AMO

Reguliere formatie VTH
+ € 1.000,-

2014-2015

2014

VTH

2014-2015

structureel

VTH

2014-2015

structureel

VTH i.s.m. GR
CURE

Reguliere formatie VTH
+ € 1.000,GR CURE per
1-1-2014
CURE via
afvalstoffenheffing

2014-2015
2014-2015

structureel
incidenteel

Sport
VTH

Budget NME
Begroting CURE

Product/
Projectnr.
P32.1
P32.2

P32.3
P32.4
P33.1

P33.2
P33.3

P33.4
P34.1
P34.2
P34.3

doelstelling

uitvoeringsjaar
2014

Structureel/
incidenteel
incidenteel

Uitvoerend
team
VTH/ODZOB

De noodzaak voor actualiseren Externe
Veiligheidsbeleid nagaan en zonodig actualiseren
Risicokaart geactualiseerd houden. Communiceren
over externe veiligheid bij relevante ontwikkelingen
bij inrichtingen.
Integreren van het besluit buisleidingen in RO;
aardgasleidingen verwerken in de structuurvisie.
Toetsen van externe veiligheid bij te actualiseren
bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen.
Een nieuw Omgevingsbeleidsplan vaststellen voor de
periode 2014-2018 en hieraan in beleidsmatige zin
uitvoering geven
Een nieuwe milieubeleidsplan opstellen voor de
periode 2016-2017
Jaarlijks een uitvoeringsprogramma bij het
omgevingsbeleid vaststellen, hieraan uitvoering geven
en het evalueren
Terugdringen overtredingen van milieuregels in 25%
van de uitgevoerde inspecties ten opzichte van 2012
Een verbeterplan opstellen voor 2015 voor
kwaliteitscriteria 2.0
Inrichtingenbestand actueel houden (SquitXO)
Lege agrarische vergunningen intrekken

budget

2014-2015

structureel

VTH i.s.m.
ODZOB

Basistaken ODZOB

2014

Incidenteel

ROE

Reguliere formatie ROE

2014-2015

Incidenteel

VTH

verzoektaken ODZOB

2014

incidenteel

VTH

Bestaande formatie VTH

2015

incidenteel

VTH

€ 10.000,-

2014-2015

incidenteel

VTH

Reguliere formatie VTH

2014

incidenteel

2014

incidenteel

VTH i.s.m.
ODZOB
VTH

basis- en verzoektaken
ODZOB
€ 2.500,-

2014-2015
2014-2015

structureel
structureel

VTH
VTH

Reguliere formatie VTH
basistaken ODZOB

Verzoektaken ODZOB

Product/
Projectnr.
P35.1

P35.2
P35.3

doelstelling

uitvoeringsjaar
2014-2015

Structureel/
incidenteel
structureel

Uitvoerend
team
VTH i.s.m. AMO

Successen van het milieubeleid via Intranet, website,
huis-aan-huisbladen, de lokale pers en social media
delen met inwoners, bedrijven en organisaties.
Duurzaamheidskrant uit 2013 herhalen in digitale
vorm.
NME-activiteitenprogramma opstellen

Budget NME

2014-2015

incidenteel

VTH i.s.m. AMO

Gratis door advertenties

2014-2015

€ 7.500,- per jaar

Tabel 1 Raming benodigde budgetten en uren voor uitvoering Milieubeleidsplan
Jaar
Benodigd
Structureel
restant
budget
beschikbaar
€ 21.250,€ 34.000
€ 12.750
2014
2015

€ 20.500,-

€ 34.000

budget

€ 13.500

