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1. Inleiding
Algemeen
In dit milieuprogramma worden de structurele milieutaken van onze gemeente zoveel mogelijk in
beeld gebracht. Voor de opzet van dit milieuprogramma 2011 - 2014 is aansluiting gezocht bij het
milieuprogramma 2009-2012. In dit programma zijn de wettelijke voorgeschreven milieutaken, zoals
genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet milieubeheer, opgenomen.
Uit artikel 4.20 van de Wet milieubeheer blijkt dat de gemeenteraad jaarlijks een milieuprogramma
dient vast te stellen met tenminste:
Een overzicht van de in de betrokken periode te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij
wettelijke voorschrift met oog op de bescherming van het milieu aan het geme entebestuur
opgedragen taken.
Een overzicht van de financiële gevolgen van de onder het voorgaande punt bedoelde
activiteiten.
Het milieuprogramma bestrijkt de jaren 2011 tot en met 2014 en heeft een voortschrijdend, flexibel
karakter. Ieder jaar zal een herijking plaatsvinden. Daarnaast wordt ieder jaar het eerstvolgende jaar
nader geconcretiseerd en wordt een nieuwe jaarschijf aan het programma toegevoegd. Zo zal het
volgende milieuprogramma de periode 2012 - 2015 beslaan
Bij dit milieuprogramma hoort een Bijlagenboek Milieuprogramma 2011 – 2014 gemeente Bergen. In
dit boek is per product aangegeven welke prestaties geleverd moeten worden. Indien er keuze
mogelijkheden zijn is aangegeven aan welke taken wij prioriteit zullen geven. Met de invoering van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in oktober 2010 is er veel veranderd in de
gemeentelijke milieutaken. Verwacht wordt dat medio 2012 het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer op intensieve veehouderijbedrijven van toepassing wordt.
Het programma is voor 2011 concreet. Op basis van de beschikbare formatie is aangegeven welke
taken kunnen worden uitgevoerd. In het bijlagenboek is een prognose opgenomen van het aantal te
investeren uren.
Functies van het programma
Het milieuprogramma is in eerste instantie bedoeld als een sturingsinstrument in de uitvoering van
onze gemeentelijke milieutaken. Dit programma is geen doel op zich, maar is verbonden aan de
begroting, het milieujaarverslag, het handhavingsuitvoeringsprogramma en dergelijke.
Bij het opstellen van het milieuprogramma zijn de volgende twee voorwaarden van belang geweest:
Streven naar een adequaat niveau handhaving en vergunningverlening.
Uitvoering van de wettelijke taken staat voorop.
Daarnaast is bij het opstellen van het milieuprogramma uitgegaan van de bestaande personele
capaciteit.
Bovenstaande betekent dat het uitgangspunt voor ons primair het verder ontwikkelen van het
uitvoeren van de wettelijke taken is. Binnen alle wettelijke taken die uitgevoerd moeten worden,
worden vergunningverlening en handhaving gezien als de belangrijkste taken die uitgevoerd dienen
te worden.
Overigens betekent dit niet dat indien een wettelijke basis ontbreekt, de milieutaak niet uitgevoerd
hoeft te worden. Vaak zijn er afspraken gemaakt in het verleden of heeft er lokale besluitvorming
over deze taken plaatsgevonden.
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Naast een sturingsinstrument kunnen ook andere functies aan het milieuprogramma worden
toegekend. Door ons worden de volgende functies aan het milieuprogramma toegekend:
Bestuurlijk sturingsinstrument.
Voor bestuurders is het milieuprogramma een instrument aan de hand waarvan bepaald kan
worden welke middelen er nodig zijn voor de uitvoering van het beleid voor het komende jaar.
Het programma geeft een overzicht van en inzicht in de totale uitvoering van het gemeentelijke
milieubeleid. Hierdoor wordt het voor bestuurders eenvoudiger door middel van prioritering en
programmering concrete beslissingen te nemen over wat er de komende tijd gedaan moet
worden. Immers, het zal niet altijd mogelijk zijn om alle geplande activiteiten te verwezenlijken,
zodat keuzes gemaakt moeten worden.
Ambtelijk managementinstrument.
Het milieuprogramma geeft een samenhangend beeld van het milieubeleid en de daaruit
volgende milieutaakuitvoering. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke taken er de komende jaren
worden uitgevoerd en wie belast is / zijn met de uitvoering van de taken. Vanwege het
onderscheid in basistaken en beleidstaken kan bij veranderende prioriteiten het
milieuprogramma eenvoudig worden bijgesteld. Door deze eigenschappen is het programma als
managementinstrument te gebruiken. Door de heldere presentatie en duidelijkheid over
milieutaakuitvoering wordt planmatig en programmatisch werken mogelijk gemaakt.
Beheersfunctie.
Met het milieuprogramma is een randvoorwaarde ingevuld voor de beheersing van de uitvoering.
Onder beheersing van de uitvoering wordt verstaan: het toetsen of de kwantiteit en kwaliteit van
de producten die worden geleverd en activiteiten die worden uitgevoerd in een juiste verhouding
staan tot de beschikbare tijd.
Informatiefunctie.
De informatiefunctie bestaat uit een interne en een externe component. Onder de interne
component wordt verstaan dat andere disciplines en medewerkers in de gemeente op de hoogte
gesteld kunnen worden welke activiteiten op milieugebied plaatsvinden. Onder de externe
informatiefunctie wordt verstaan dat voor externe belanghebbenden en doelgroepen duidelijk
wordt hoe de geformuleerde ambities en doelstellingen gerealiseerd worden.
Om het bestuur en management van voldoende informatie te voorzien moet het programma zo goed
mogelijk aansluiten bij de bestaande gemeentelijke beheersstructuur. Tegelijkertijd hebben wij
geprobeerd om het programma gedetailleerd genoeg te maken om als adequaat plannings- en
beheersingsinstrument geschikt te maken. Het milieuprogramma moet dus op verschillende
detailniveaus toegang geven tot informatie.
De activiteiten zijn een verdere concretisering van de beheerstaken en producten. Activiteiten
kunnen slechts aan één product worden gekoppeld, maar producten kunnen meerdere activiteiten
bevatten.
Taken
De inventarisatie van het aantal benodigde uren is gemaakt op activiteitenniveau. Op deze manier is
van onderaf de benodigde capaciteit per product in beeld gebra cht. Omdat de activiteiten via de
producten zijn gerelateerd aan de beheerstaken van de begroting wordt goed aangesloten bij de
bestaande en gemeentebrede beheersstructuur.
Voor iedere activiteit (zie bijlage) is op basis van de voorgaande jaarprogramma’s, de aanwezige
kengetallen en daar waar deze niet aanwezig zijn op ervaringscijfers, een inschatting gemaakt
hoeveel tijd de uitvoering van de betreffende activiteit jaarlijks kost. Hierbij is rekening gehouden met
de stand van zaken en met nieuwe ontwikkelingen op het betreffende gebied. Een optelling van deze
uren levert de totale capaciteit voor het Bergense gemeentelijk milieubeleid op.
Voor iedere activiteit zijn alle gegevens over de betreffende activiteit op een informatieblad
verzameld. In de milieubeleidscyclus hebben de activiteitenbladen een centrale rol in de
informatievoorziening. De bladen geven inzicht in de planning- en beheersinformatie van een
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activiteit. Daarbij gaat het onder meer om de geplande en gerealiseerde productie, de geplande en
gerealiseerde uren inzet enz.
De activiteitenbladen zijn in een apart bijlagenboek opgenomen. De beschrijving geeft duidelijkheid
in de grenzen (afbakening) van de activiteit. De activiteitenbladen dienen als:
Hulpmiddel bij de tijdverantwoording.
Naslagwerk bij het maken van afspraken.
Informatie bij het maken van planningen.
Referentiekader voor medewerkers over de totstandkoming van het product.
De informatiespil op basis waarvan de begroting of een ander planningsinstrument kan worden
opgesteld.
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2. Producten
Algemeen
Deze producten zijn in het huidige Milieuprogramma 2011 – 2014 gemeente Bergen omschreven als:
Bedrijven.
Bodem- en waterbodembeheer.
Afval.
Ruimtelijke ordening en milieu.
Duurzame ontwikkeling.
Verkeer.
Organisatie.
Communicatie.
In het bijlagenboek is uitgebreid informatie te vinden over de producten, beheerstaken, prioritering,
alle deelactiviteiten en de tijdsbesteding. Hieronder wordt ingegaan op de voornaamste
veranderingen ten opzichte van het vorige programma.
Bedrijven
Er bestaat geen specifiek gemeentelijk beleid voor bedrijven. De gemeente voert wet- en regelgeving
uit. Voor de vergunningverlening en handhaving betekent dit o.a. dat de bedrijven periodiek worden
gecontroleerd op adequaatheid van de vergunning (dekt de verg unning alle bedrijfsactiviteiten) en op
de toereikendheid van de voorschriften (voldoen de voorschriften aan de huidige inzichten).
Naast de uitvoer en handhaving van de wettelijke taken komen klachten binnen die te maken hebben
met milieuoverlast van bedrijven. Het in ontvangst nemen en afhandelen van klachten is een wettelijk
vastgelegde taak. De klachten worden afgehandeld zoals is omschreven in de Handhavingsnotitie
Milieu gemeente Bergen.
Vanaf 2011 wordt een forse toename verwacht van het aantal aanvragen om een
omgevingsvergunning voor inrichtingen ten behoeve van veehouderij bedrijven. Het Actieplan
Ammoniak en Veehouderij verplicht veel bedrijven namelijk om voor 1 juli 2011 de be nodigde
vergunning aan te vragen. Anders kan niet gedoogd worden dat stallen in bedrijf zijn met het Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderij.
Daarnaast is de verwachting is dat er ook meer tijd per aanvraag nodig zal zijn. Dit omdat er vaker
een MER-beoordeling moet plaatsvinden en door een toename van het aantal juridische procedures.
Vanaf 2012 is er wellicht een afname van het aantal aanvragen te verwachten. Enerzijds omdat
veranderingen van inrichting waarvoor een vergunning vereist vaak zullen zijn meegenomen in de
aanvraag om vergunning voor het aanpassen van stallen om te gaan voldoen aan het Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Anderzijds omdat voor veel nu vergunningplichtige
inrichtingen de vergunningplicht zal komen te vervallen omdat intensieve veehouderij bedrijven onder
de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
zullen worden gebracht.
Vanaf 2012 wordt wel verwacht dat er meer tijd besteed moet worden aan meldingsplichtige
inrichting. Meer inrichtingen en complexer inrichtingen worden meldingsplichtig. De behandeling van
een melding van een intensieve veehouderij zal aanzienlijk meer tijd vergen dan de melding van de
bedrijven waar nu het Activiteitenbesluit op van toepassing is. In 2012 wordt tijdelijk een extra
belasting gevraagd in verband met de noodzaak om maatwerkvoorschriften op te stellen.
Het gemeentelijke handhavingsbeleid is aan een update toe. Noodzakelijk is dat het toezicht en de
handhaving op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, bouwen, brandveilig
gebruik en ruimtelijke ordening geïntegreerd worden. De handhavingsnotitie zal in 2011 samen met
de handhavingsprogramma’s van de andere VROM-taken tegen het licht worden gehouden. Het doel
is om toe komen tot een integraal handhavingsbeleid voor alle VROM-taken. Daarnaast zullen ook
de sturingsinstrumenten worden aangepakt. Voorafgaand daaraan zal er een nieuwe
probleemanalyse over alle taakvelden moeten worden uitgevoerd. Een en ander leidt tot een tijdelijke
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toename van de benodigde tijd voor het ontwikkelen van handhavingsbeleid in 2011. Verder moet in
2011 het beheerssysteem voor de omgevingsvergunning (SQUIT XO) worden geïmplementeerd.
hierbij zal ook een nieuwe toezichtstrategie gebaseerd op de Wabo worden ingevoerd.
In 2006 hebben wij besloten het bestuursconvenant Handhavingssamenwerking Limburg 2006 -2010
niet te ondertekenen. Sinds 2009 neemt de gemeente echter wel het basispakket af van de
samenwerkingsknooppunt (SKP) Limburg. Deelname aan het basispakket geeft o.a. recht op
ondersteuning bij calamiteiten, bij onderzoeken, bij de ontwikkeling van integrale
handhavingsconcepten. Verder biedt het basispakket mogelijkheden voor het bijwonen van
cursussen en bijeenkomsten en de landelijke handhavingsdag. Tot slot geeft het basispakket
aansluiting bij de milieuklachtentelefoon,
Bodem en waterbodembeheer
In het kader van actief bodembeheer worden in 2011 een bodemfunctieklassekaart, een
bodembeheersnota en een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Dit leidt tot een eenmalige verhoging
van het aantal begrote uren.
Ruimtelijke Ordening en Milieu
De Wro verplicht wel dat ruimtelijke plannen eens in de 10 jaar worden geactualiseerd.
Bestemmingsplannen die voor 2003 zijn vastgesteld, moeten uiterlijk 1 juli 2013 actueel zijn. Het
betreft in onze gemeente de plannen voor; het buitengebied, bedrijventerrein De Flammert en de
kommen Nieuw Bergen, Well, Siebengewald en Tuindorp. Gestreefd wordt om deze plannen voor 1
juli vast te stellen. De afstemming met milieu zal met name in de voorbereiding van de plan nen aan
de orde zijn. Er zijn milieu-uren gereserveerd om de gemeentelijke structuurvisie te laten voldoen
aan de eisen van de Wet ruimtelijke ordening.
Geluid wegverkeer
Wij willen beleid opstellen voor het vaststellen van hogere waarden. Omdat hiervoor met de
bestaande formatie geen tijd beschikbaar is in 2011 hebben wij hiervoor uren begroot in 2012.
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3. Vraag en aanbod
Inleiding
In het milieuprogramma (bijlagenboek) is per activiteit aangegeven welke personele capaciteit nodig
is. Als uitgangspunt voor de doorrekening van het programma wordt gebruik gemaakt van de
landelijke kentallen, die zijn neergelegd in het Kaderplan Gemeentelijk Milieubeleid. Bij bepaalde
taken geeft het Kaderplan geen kentallen aan; in deze situaties is gebruik gemaakt van de
ervaringscijfers.
Daarnaast is uitgegaan van 1.354 productieve uren per formatieplaats, wat een standaard kengetal
is in de gemeente Bergen.
Capaciteit
De milieuwerkzaamheden in de gemeente Bergen worden uitgevoerd binnen de Ruimtelijk Beheer.
Het milieuprogramma geeft de totale inspanning voor ons milieubeleid weer, dus de inspanningen
van beide afdelingen bij elkaar. Voor de afdeling geldt dat de in dit plan genoemde capaciteit alleen
de uren betreffen die aan de uitvoering van milieutaken worden bestee d.
Momenteel bedraagt de structurele formatie 5,57 plaatsen. In de genoemde structurele formatie is
geen rekening gehouden met de uren die eventueel nodig zijn voor werkzaamheden buiten milieu om
zoals OR, BHV, personeelsvereniging en dergelijke. Dit overigens momenteel ook niet aan de orde.
Tabel 1: Voor milieutaken beschikbare formatieplaatsen binnen de gemeentelijke organisatie

Functie
Beleidsmedewerker milieu
Beleidsondersteunend medewerker (adm. Juridisch)
Technisch beleidsmedewerker
Technisch beleidsondersteunend medewerker
Technisch beleidsondersteunend medewerker
Technisch beleidsondersteunend medewerker

Structurele capaciteit
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,57
5,57 (7.542 uur)

Financiën
De financiële aspecten van het milieujaarprogramma zijn opgenomen in de begroting over 2011.
De overige werkzaamheden worden in principe verricht binnen de beschikbare ambtelijke capacite it.
Optioneel is het uitbesteden van werkzaamheden.
Conclusie
Voor de programmaperiode 2011-2014 is de benodigde capaciteit en de beschikbare capaciteit
bepaald. Deze gegevens zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 2: benodigde capaciteit (in fte) voor uitvoering van het milieuprogramma ten opzichte van de beschikbare
capaciteit.

2011
Beschikbaar
5,57
Vereist jaarprogramma
5,57
(*) Nodig volgens het opgestelde jaarprogramma en het

2012
5,57
5,57
bijlagenboek.

2013
5,57
5,57

2014
5.57
5.57

Voor zover nu ingeschat kan worden, kunnen alle taken uitgevoerd worden met de aanwezige
bezetting. Indien het werkaanbod toeneemt, moet werk uitbesteed worden of zal de prioriteit anders
gelegd moeten worden waardoor werkzaamheden niet of later uitgevoerd worden.
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