Raadsvergadering 5 september 2013
Voorstel B 7
Heinkenszand, 20 augustus 2013
Onderwerp:
voorstel tot het vaststellen van het milieujaarverslag 2012
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Voorstel
Wij zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag vast te stellen. Dit jaarverslag
moet een weergave geven van alles wat er in het betreffende jaar op het gebied van milieu
heeft plaatsgevonden. Wij stellen u bij deze voor kennis te nemen van het milieujaarverslag
2012.
Voorgeschiedenis
Zoals wettelijk verplicht brengen wij jaarlijks een milieujaarverslag uit. Dit milieujaarverslag
geeft een weergave van alle activiteiten die wij op het gebied van milieu hebben uitgevoerd.
Zowel de wettelijk verplichte activiteiten (vergunningverlening, toezicht en handhaving) als de
niet verplichte activiteiten.
Argumenten
Op basis van hoofdstuk 21 van de Wet Milieubeheer zijn wij verplicht om jaarlijks verslag te
doen aan uw raad, provinciale staten en de Staten-Generaal en de inspecteur Infrastructuur
en Milieu (voorheen VROM-inspectie) over het door ons gevoerde beleid met betrekking tot
de uitvoering van de hoofdstukken 8, 13,18 en paragraaf 14.1 van deze wet.
Resultaten
We kunnen stellen dat er in 2012 weer veel is gebeurd op milieugebied. Op beleidsmatig
niveau lijkt dit iets minder te zijn. Ontwikkelingen als de RUD vragen achter de schermen
echter veel tijd en aandacht. Uit dit jaarverslag valt ook op te maken hoe breed onze inzet op
milieugebied is en dat er koppelingen zijn te leggen met veel andere beleidsvelden. Het
wordt hierbij ook steeds meer duidelijk dat aandacht voor het milieu en dan specifiek
duurzame ontwikkeling, een meerwaarde vormt voor onze gemeente. Het beste voorbeeld
hiervan is wel het project Duurzaam Diekendamme dat vanuit de stichting Land van Borsele
is ontwikkeld. Binnen dit project komen onderwerpen als leefbaarheid, economische
ontwikkeling, milieu en sociale samenhang centraal naar voren in de ontwikkelde projecten.
Communicatie
Met het milieujaarverslag kunnen wij, naast uw raad en de inspectie, ook de Borselse
inwoners en bedrijven voorlichten. Juist aan hen moeten we laten zien wat we in het
afgelopen jaar ondernomen hebben. Het milieujaarverslag zal dan ook op de website worden
geplaatst. Via de sociale media zullen inwoners en bedrijven hierop worden geattendeerd.
We brengen een persbericht uit naar aanleiding van de vaststelling van het jaarverslag. We
lichten de verschillende media ook in over de behandeling van het jaarverslag in de
gemeenteraad.
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Besluit
Het college van Burgemeester en Wethouders:
1) stemt in met het milieujaarverslag 2012
2) legt dit ter vaststelling voor aan de gemeenteraad
Bijlage(n)
 Milieujaarverslag 2012
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J.Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.
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