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Leeswijzer
Het milieujaarverslag is gerelateerd aan het Milieuprogramma 2008-2011 en kent de volgende
opbouw:
- een algemene inleiding (hoofdstuk 1);
- in hoofdstuk 2 “vergunningen en handhaving” wordt verslag gedaan van de uitvoering van de
verplichte taken ingevolge de Wet milieubeheer. De relevante cijfers van de gemeente EttenLeur worden in tabelvorm gepresenteerd en van commentaar voorzien. In dit hoofdstuk
wordt ook ingegaan op de capaciteit die binnen de gemeente voor deze taken beschikbaar
is;
- in het themagerichte hoofdstuk 3 is een tabel opgenomen waarin de activiteiten staan die in
2008 waren gepland. Deze tabel is ontleend aan de tabel van het milieujaarprogramma
2008-2011. In dit hoofdstuk is aangegeven hoe de uitvoering daadwerkelijk is verlopen.
Tevens zijn activiteiten vermeld die niet waren gepland voor 2008, maar wel zijn uitgevoerd;
- in hoofdstuk 4 zijn de meest opvallende constateringen verzameld.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING

In de Wet milieubeheer is voorgeschreven dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag
doen aan de gemeenteraad over hun beleid met betrekking tot de uitvoering van de volgende
hoofdstukken uit de Wet milieubeheer:





hoofdstuk 8
hoofdstuk 13
hoofdstuk 18
paragraaf 14.1

Inrichtingen
Procedures voor vergunningen en ontheffingen
Handhaving
Coördinatie bij aanvragen om een beschikking

Daarbij dient in ieder geval vermeld te worden:
• het aantal malen dat in de periode waarop het verslag betrekking heeft, de termijnen voor
het geven van het definitieve besluit zijn overschreden. Tevens dienen de oorzaken hiervan
te worden aangegeven, alsmede de maatregelen die zijn getroffen of zullen worden
getroffen om het overschrijden van de termijnen zoveel mogelijk te voorkomen;
• de wijze waarop de hiervoor genoemde hoofdstukken van de Wet milieubeheer zijn
uitgevoerd ten aanzien van inrichtingen die geheel of gedeeltelijk worden gedreven door de
gemeente.
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt uitvoering gegeven aan de verplichte verslaglegging.
Het wettelijk verplichte gedeelte van deze rapportage vormt een beknopte afspiegeling van alle
activiteiten van de gemeente Etten-Leur op milieugebied. Daarom wordt in hoofdstuk 3 ook
verslag gedaan van de inspanningen die de gemeente voor een aantal specifieke milieuthema’s
heeft gedaan.
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HOOFDSTUK 2
VERGUNNINGEN EN HANDHAVING
2.1 Vergunningen en meldingen
In het milieujaarverslag dient verslag te worden gedaan van het door het gemeentebestuur
gevoerde beleid met betrekking tot de uitvoering van de vergunningverlening ingevolge de Wet
milieubeheer.
2.1.1 Vergunningverlening Wet milieubeheer
De volgende werkzaamheden worden hieronder verstaan:
- het behandelen van vergunningaanvragen in verband met nieuwe vestigingen en
veranderingen of uitbreidingen van bedrijven. Aanvragen kunnen spontaan worden
ingediend, maar ook als gevolg van afwijkingen die bij controles zijn geconstateerd;
- het actueel houden van het inrichtingen-/vergunningenbestand (het ambtshalve of op
verzoek intrekken van vergunningen wanneer activiteiten zijn beëindigd of wanneer de
vergunningplicht is vervallen);
- het behandelen van meldingen van wijziging van een vergunningplichtige inrichting (artikel
8.19 Wm);
- het behandelen van meldingen van inrichtingen die onder de werkingssfeer van een
Algemene Maatregel van Bestuur ingevolge de Wet milieubeheer vallen (AMvB-meldingen).
Burgemeester en wethouders zijn ten aanzien van de meeste inrichtingen in haar gemeente het
bevoegde gezag ingevolge de Wet milieubeheer. In Etten-Leur waren per 31 december 2008
940 inrichtingen geregistreerd (176 vergunningplichtig en 764 meldingsplichtig (AMvB)) waarvoor
burgemeester en wethouders het bevoegde gezag zijn. Daarnaast zijn hier nog 8 bedrijven
gevestigd waarvoor Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant het bevoegd gezag zijn.
Op basis van de potentiële bedreiging voor het milieu en/of gevaar en/of hinder voor de
omgeving worden alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen
ingedeeld in een milieucategorie van 0 tot en met 4. Bedrijven met een milieurelevantie die lager
is dan categorie 0 vallen niet onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer en blijven in dit
verslag verder buiten beschouwing. Tot categorie 0 behoren bedrijven met een minimale
milieubelasting. Daarbij kan gedacht worden aan pompgemalen en kleinschalige
detailhandelsbedrijven. Deze bedrijven vallen, voor wat betreft de milieuregels, allemaal onder
een AMvB.
Van categorie 1 tot categorie 4 neemt de milieubelasting van de bedrijven toe. Gevolg daarvan
is dat tot categorie 1 met name meldingsplichtige bedrijven, en tot categorie 4 vrijwel alleen
vergunningplichtige bedrijven behoren. In onderstaande tabel is dat verschil duidelijk te zien.
Bedrijven die onder de bevoegdheid van de provincie vallen worden door de gemeente niet
ingedeeld, maar zijn altijd vergunningplichtig en zullen veelal tot categorie 4 behoren.
Tabel 2.1: Inrichtingenbestand per 31-12-2008
Vergunningplichting
Categorie 0
0
Categorie 1
27
Categorie 2
86
Categorie 3
44
Categorie 4
19
Totaal gemeente
176
Provinciaal
8

Meldingsplichtig
100
298
301
60
5
764
0

Totaal
100
325
387
104
24
940
948
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De in 2001 in werking getreden landelijke operatie Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit (MDW-operatie) had als doel om ten minste 75% van het totale aantal
inrichtingen onder de werkingssfeer van een AMvB te brengen.
Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008 is voor nog meer bedrijven
de vergunningplicht komen te vervallen. Naar verwachting zal landelijk gezien 90 tot 95 % van
de bedrijven meldingsplichtig zijn.
Begin 2009 zullen wij inventariseren welke vergunningplichtige bedrijven onder het
Activiteitenbesluit gaan vallen. Deze bedrijven zullen, voor zover dat nog niet is gebeurd naar
aanleiding van controlebezoeken in 2008, begin 2009 door ons van deze verandering schriftelijk
op de hoogte worden gebracht. In onderstaande grafiek zijn de percentages opgenomen zoals
dat op de peildatum is geregistreerd in het bedrijvenbestand van de gemeente Etten-Leur.
Figuur 2.2: Percentage meldingsplichtige bedrijven in Etten-Leur.
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Met de daling van het aantal vergunningplichtige bedrijven treedt een verschuiving op in de
werkzaamheden in het kader van de Wet milieubeheer. Het aantal verleende vergunningen en
behandelde meldingen op grond van art. 8.19 Wm zal dalen, en het aantal meldingen op grond
van artikel 8.41 (AMvB-meldingen) zal toenemen. In figuur 2.3 zijn de gegevens van de laatste 9
jaar verwerkt.
Figuur 2.3: Overzicht verleende vergunningen en behandelde meldingen.
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Een vergunning dient geweigerd te worden wanneer het niet mogelijk is om, via het verbinden
van voorschriften aan die vergunning, het milieu voldoende te beschermen.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt in bestemmingsplannen vastgesteld
welke activiteiten in een plangebied zijn toegestaan. Bovendien worden plangebieden in
verschillende zones ingedeeld, en wordt per zone aangegeven welke categorieën (zwaarte) van
bedrijven zich daar mogen vestigen. De gewenste afstand tussen bedrijven en gevoelige
objecten is daarmee over het algemeen gewaarborgd. Hierdoor is het in de meeste gevallen
mogelijk om een verzoek om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te honoreren. In 2008
zijn geen vergunningen geweigerd.
2.1.2 IPPC.
De Europese Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, oftewel
de IPPC-richtlijn (afkorting van Integrated Pollution Prevention and Control, 96/61/EG), verplicht
de Europese lidstaten om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren met een integrale
vergunning voor alle mogelijke soorten van vervuiling, op basis van Best Beschikbare
Technieken (BBT). In Nederland is de richtlijn sinds 1 december 2005 geïmplementeerd in de
Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Alle vergunningen
op basis van deze wetten en alle installaties van bedrijven waarop de IPPC-richtlijn van
toepassing is moesten uiterlijk op 31 oktober 2007 IPPC-proof zijn, maar door de late
implementatie van de Europese richtlijn in Nederlandse wetgeving is dat in veel gevallen niet
haalbaar gebleken.
In Etten-Leur vallen 4 inrichtingen onder de IPPC-richtlijn. Daarvan zijn:
o volledig IPPC-proof: 2 bedrijven;
o bedrijf IPPC-proof maar vergunning nog niet: 1 bedrijf;
o nog niet IPPC-proof: 1 bedrijf.
Begin 2009 zullen beide bedrijven volledig IPPC-proof worden gemaakt.
2.1.3 Coördinatiebepalingen Wet milieubeheer
In paragraaf 14.1 van de Wet milieubeheer zijn algemene coördinatiebepalingen opgenomen.
Doel is om op een aantal momenten in de besluitvorming tot een betere afstemming van de
verschillende vergunningaanvragen te komen. Het betreft de synchronisatie van de
ontvangstdata, het vooroverleg, de terinzagelegging en het horen van belanghebbenden. GS
dienen op grond van paragraaf 14.1 de coördinatie waar nodig te bevorderen.
In de praktijk vindt coördinatie direct tussen de verschillende bevoegde gezagen plaats en
hebben GS hierin geen actieve rol. De volgende gevallen van coördinatie doen zich voor:
- aanvragen om milieuvergunning, voor welke activiteiten tevens een vergunning ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) vereist is, worden gecoördineerd behandeld.
In beide wetten zijn hiervoor afzonderlijke bepalingen opgenomen.
In 2008 zijn geen vergunningen verleend waarvoor de coördinatieplicht van toepassing was;
- coördinatie tussen aanvragen om milieuvergunning en de aanvragen om bouwvergunning.
Bij de behandeling van een aanvraag om bouwvergunning wordt nagegaan of voor een
inrichting tevens een milieuvergunning nodig is. Wanneer dat inderdaad zo is, dan wordt de
bouwvergunning aangehouden totdat de milieuvergunning is verleend.
Naar verwachting treedt overigens per in 1 januari 2010 de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) of, in de volksmond, de omgevingsvergunning in werking. Dit is een
vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.
In deze wet worden diverse regelingen (vergunningen, meldingsplichten, toestemmingen e.d.)
samengevoegd. De hierboven genoemde coördinatiebepalingen zullen daarmee vervallen.
2.1.4 Overige beschikkingen ter uitvoering van de Wet milieubeheer
Naast de hiervoor omschreven werkzaamheden met betrekking tot vergunningverlening, worden
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ter uitvoering van de artikelen 8.22 tot en met 8.26 van de Wet milieubeheer tevens besluiten tot
wijziging of intrekking van een vergunning genomen (ambtshalve en op verzoek).
Deze werkzaamheden hebben dus geen betrekking op inrichtingen die onder een AMvB vallen.
In het diagram hieronder is aangegeven hoeveel beschikkingen op grond van deze artikelen er
de laatste jaren zijn genomen.
Figuur 2.4: Overzicht beschikkingen tot wijziging en intrekking Wm-vergunningen.
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Doordat de gemeente de bedrijven actief controleert, is er nagenoeg geen sprake meer van
verouderde vergunningen of vergunningen die niet meer gebruikt worden omdat de inrichtingen
niet meer in werking zijn. Om die reden worden nauwelijks besluiten op grond van de artikelen
8.22, 8.24 en 8.25 genomen. Beschikkingen ingevolge de artikelen 8.23 en 8.26 van de Wet
milieubeheer blijven bestaan als gevolg van gewijzigde inzichten respectievelijk de vestiging van
een andersoortig bedrijf in een bepaald pand. In dat laatste geval dient de op het pand rustende
milieuvergunning eerst te worden ingetrokken alvorens een nieuwe vergunning kan worden
verleend.
2.1.5 Vergunningverlening gemeentelijke inrichtingen
Voor bepaalde gemeentelijke inrichtingen is het gemeentebestuur zelf het bevoegde gezag
ingevolge de Wet milieubeheer. Van de wijze waarop daarbij aan de bepalingen in de Wet
milieubeheer uitvoering wordt gegeven dient verslag te worden gedaan.
In 2008 zijn drie meldingen op grond van het Activiteitenbesluit ingediend waarbij gemeente
Etten-Leur zowel eigenaar als bevoegd gezag is. Het betreft drie meldingen voor de uitvoering
van bodemsaneringen (tijdelijke inrichtingen).
2.1.6 Overschrijding termijnen vergunningaanvragen Wet milieubeheer
Ingevolge de Wet milieubeheer dient jaarlijks in elk geval gerapporteerd te worden over de
termijnoverschrijdingen bij vergunningprocedures.
De procedure voor vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer is opgenomen in de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Daarnaast is in de Wet milieubeheer nog een aantal bijzondere
bepalingen met betrekking tot de vergunningprocedure opgenomen.
De beslissing op een aanvraag om vergunning (definitieve beschikking) dient uiterlijk 6 maanden
na ontvangst van de aanvraag genomen te zijn.
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Figuur 2.5: Termijnoverschrijding bij in 2008 verleende Wm-vergunningen.

Overschrijding wettelijke termijn

aantal

40

33

29

30

24

21

23

20
10

4

4

2

8

13

10
2

7

12
4

1

4 2

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

jaar
verleende vergunningen
overschrijding termijn definitieve beschikking

In 2008 zijn twee vergunningen buiten de wettelijke termijn verleend. Dat heeft onder andere te
maken met zienswijzen die tijdens de procedure zijn ingebracht.
2.2 Handhaving
2.2.1 Algemeen
Het bestuursorgaan dat bevoegd is om voor een inrichting een milieuvergunning te verlenen,
dan wel het orgaan is waaraan een melding wordt gedaan, heeft de taak zorg te dragen voor de
bestuursrechtelijke handhaving, preventief en repressief, van de regels die voor die inrichtingen
gelden. Zij dient daarnaast klachten te behandelen die betrekking hebben op de naleving van de
milieuregels door inrichtingen. In hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer is e.e.a. geregeld.
Het grootste gedeelte van de inrichtingen in Etten-Leur valt voor wat betreft de milieuregels
onder de gemeentelijke bevoegdheid. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de activiteiten
die wij op dit gebied in 2008 hebben verricht.
Voor nadere gegevens over handhaving in de gemeente Etten-Leur verwijzen wij naar het
“Verslag integraal handhavingsprogramma 2008”, dat in het eerste kwartaal van 2009 wordt
vastgesteld.
2.2.2 Regionale samenwerking
In 1999 heeft Etten-Leur, samen met andere handhavingspartners in de provincie NoordBrabant, de bestuursovereenkomst milieuwethandhaving ondertekend. Het doel van deze
bestuursovereenkomst luidt: het realiseren en instandhouden van een gewenste milieu-, wateren omgevingskwaliteit door het bevorderen en vasthouden van structureel, systematisch en
samen handhaven door de verschillende instanties bij de uitvoering van de toezicht- en
handhavingstaken bij of krachtens de regelgeving op het gebied van milieu, natuur, water en
bouwregelgeving. Uit de bestuursovereenkomst zijn in Brabant drie Servicepunten Handhaving
(hierna SEPH) voortgekomen. Aan deze SEPH’s zijn de volgende drie taken opgedragen: het
faciliteren van handhavingsprocessen, het faciliteren van informatieuitwisseling en het fungeren
als kenniscentrum.
Na een onderbreking van twee jaar heeft Etten-Leur op 29 juni 2007 de bestuursovereenkomst,
voor een periode van twee jaar, opnieuw ondertekend.
Op basis van deze overeenkomst vindt ook met andere organisaties steeds afstemming plaats
over het toezicht en de handhaving. Zo wordt gewerkt met een stappenplan dat bepaalt op
welke momenten er met de politie en het Openbaar Ministerie wordt samengewerkt. In
10

voorkomende gevallen worden controles in samenwerking met waterschap Brabantse Delta
uitgevoerd.
2.2.3 Preventieve handhaving
Hieronder verstaan wij het actieve toezicht op naleving van algemene milieuregels en vergunningen zonder dat dit direct gebeurt met het oog op concrete gevallen waarin het
vermoeden bestaat dat de voorschriften zijn overtreden.
In Etten-Leur worden daarbij de volgende vormen van preventieve handhaving onderscheiden:
o Controle op basis van een vaste controlefrequentie
Periodiek worden bedrijven en instanties onderworpen aan een milieucontrole. De frequentie
waarmee dat gebeurt is afhankelijk van de categorie waar een bedrijf onder valt. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën. Deze indeling berust op de mate waarin deze
bedrijven het milieu belasten, oplopend van categorie 0 (minst belastend) tot categorie 4
(potentieel zwaarste milieubelasting). Over het algemeen geldt: hoe zwaarder de (potentiële)
milieubelasting, hoe hoger de controlefrequentie. Jaarlijks wordt een controleprogramma
vastgesteld op basis van de categorie-indeling van de bedrijven in Etten-Leur.
o Opleveringscontrole
Een opleveringscontrole wordt uitgevoerd bij alle nieuwe bedrijven en bij bestaande
bedrijven die een revisievergunning hebben gekregen. Het betreft feitelijk de vaststelling van
de nulsituatie op milieugebied bij aanvang van de activiteiten van een bedrijf.
o Risicovolle bedrijven
Een speciale groep wordt gevormd door de bedrijven met een zodanige hoeveelheid
gevaarlijke stoffen in opslag dat daarbij, wanneer zich hier een ongeval voordoet, acuut
ernstig lichamelijk letsel kan worden veroorzaakt aan personen die zich buiten de
erfafscheiding van het bedrijf bevinden.
o Eigen selectie
Dit betreft bedrijven die volgens de reguliere planning niet gecontroleerd zouden worden,
maar vanwege bijzondere omstandigheden wel. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer
het bedrijf in het verleden heeft bewezen het niet zo nauw te nemen met de regels. Door het
verhogen van de controlefrequentie worden overtredingen eerder geconstateerd en wordt
het signaal afgegeven dat de gemeente het toezicht serieus neemt.
o Hercontrole
Wanneer bij een controle is gebleken dat milieuvoorschriften niet worden nageleefd dan
wordt het bedrijf later, nadat de bevindingen van de eerste controle aan het bedrijf zijn
meegedeeld, nog eens bezocht. Wordt bij een hercontrole geconstateerd dat nog steeds
overtreding van milieuvoorschriften plaatsvindt, dan wordt het bestuurlijk handhavingstraject
opgestart.
o Overig toezicht
Toezichthouders zijn bij de uitvoering van hun taak vaak buiten. Daarbij signaleren zij
regelmatig situaties die bij de gemeente niet bekend zijn en aanleiding geven om ter plaatse
een nader onderzoek in te stellen. Daarbij kan gedacht worden aan opvallende
milieuovertredingen en nieuwe bedrijven of wijzigingen bij bestaande bedrijven die niet zijn
gemeld.
o Administratief toezicht
Aan milieuvergunningen worden regelmatig voorschriften verbonden op grond waarvan
bedrijven rapportages aan ons college moeten overleggen. De beoordeling van deze
rapportages dienen door ons te worden beoordeeld. In 2009 zal specifiek aandacht worden
besteed aan het administratief toezicht bij categorie 4-bedrijven.
o Besluit bodemkwaliteit
De hiervoor genoemde controles hebben betrekking op inrichtingen (bedrijven en instanties).
De milieuregelgeving strekt zich ook uit tot activiteiten of handelingen die buiten inrichtingen
11

plaatsvinden, de zogenaamde niet-inrichtinggebonden activiteiten. Met name het Besluit
bodemkwaliteit is in dat verband relevante wetgeving. Dit besluit vormt het milieuhygiënische
kader voor het transport en de toepassing van grond en bouwstoffen.
o Toezicht met andere partners
Om toezichtslasten bij ondernemers trachten te beperken en in het kader van slim en
efficiënt handhaven wordt afstemming gezocht met andere overheidsinstellingen.
In dat kader wordt samengewerkt met de Algemene Inspectie Dienst (AID) en het
Waterschap Brabantse Delta (WBD).
In onderstaande diagram wordt een overzicht gegeven van het totaal aantal controles dat de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Het betreft controles bij individuele bedrijven.
Figuur 2.6: Overzicht uitgevoerde controles in 2008.
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In 2008 is, bij een ongewijzigde personele bezetting, het totale aantal uitgevoerde controles wat
gedaald ten opzichte van 2007. Dat heeft te maken met het feit dat het aantal klachten (zie tabel
2.8) in 2008 is toegenomen. Klachtenbehandeling en controles worden door dezelfde
ambtenaren uitgevoerd.
2.2.4 Handhaving gemeentelijke inrichtingen.
Bij de gemeentelijke inrichtingen die onder de gemeentelijke bevoegdheid vallen worden
natuurlijk ook controles uitgevoerd. In 2008 is de gemeentelijke brandweerkazerne door een
eigen medewerker gecontroleerd. Daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd.
In het kader van de samenwerking met de gemeente Moerdijk worden ook controles bij elkaars
inrichtingen uitgevoerd.
2.2.5 Repressieve handhaving
In het kader van preventieve handhaving wordt met bedrijven overleg gevoerd en worden
tekortkomingen schriftelijk meegedeeld. Een bedrijf wordt een periode gegund om een
tekortkoming ongedaan te maken. Wanneer deze werkwijze niet leidt tot het gewenste resultaat
kan worden overgegaan tot repressieve handhaving. Bij repressieve handhaving wordt
onderscheid gemaakt in bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke handhaving. In
specifieke gevallen kan een overtreding (tijdelijk) worden gedoogd.
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Bestuursrechtelijk optreden is erop gericht een einde te maken aan een verboden toestand
en de overgang te maken naar de gewenste toestand. Het bevoegde gezag heeft hiertoe een
aantal middelen tot zijn beschikking, variërend van het opleggen van een dwangsom tot het
intrekken van een vergunning en het sluiten van een inrichting (bestuursdwang).
Strafrechtelijk optreden komt in aanmerking als complement op bestuursrechtelijke
handhaving, onder andere bij opzet of grove schuld van de dader, bij recidive/hardnekkigheid
van de dader of wanneer ernstige milieuschade kan ontstaan. Strafrechtelijk optreden maakt de
gevolgen van een overtreding meestal niet ongedaan. Het is primair gericht op vergelding van
het aan de samenleving aangedane onrecht en op het voorkomen van herhaling.
Bestuursrechtelijk optreden en het optreden van Politie en Justitie zijn aanvullend ten opzichte
van elkaar bij de handhaving van de milieuwetgeving, met dien verstande dat het primaat ligt bij
het bestuursrecht.
Gedogen is het ‘niet handhavend optreden’. Voor gedogen zijn door het Ministerie van VROM
richtlijnen (circulaires) uitgevaardigd. Het is toegestaan in overgangs- en overmachtsituaties niet
te handhaven. De invulling van het gedoogbeleid staat de gemeente vrij, mits de rijksregels in
acht worden genomen. In Etten-Leur wordt, behoudens hoge uitzondering, niet gedoogd.
In tabel 2.7 is het overzicht van repressieve handhaving in de laatste jaren gegeven.
Tabel 2.7: Overzicht van door Etten-Leur opgelegde sancties vanaf 2000.

Sanctie
Vooraankondiging
Bestuursdwang
Dwangsom
Intrekken vergunning
Gedoogbeschikking

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2
1
0
0

0
1
0
2

0
2
0
0

1
2
0
0

0
7
0
0

0
4
0
1

0
1
0
0

2007
3
0
2
0
0

In de tabel is te zien dat de vooraankondigingen van een sanctie in de meeste gevallen
voldoende prikkel zijn geweest om de overtreding(en) op te heffen.
2.2.6 Klachtenbehandeling
De wijze van afhandeling van milieuklachten is gestandaardiseerd. Door de gemeenteraad is
bepaald dat klachten altijd dienen te worden behandeld.
Tot 2008 werden twee groepen onderscheiden:
- klachten die betrekking hebben op inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer en
waarvoor burgemeester en wethouders het bevoegde gezag zijn;
- overige klachten (niet-inrichtingen). Bij overige klachten moet bijvoorbeeld gedacht worden
aan geluidsoverlast van een knalapparaat, auto’s die olie lekken enz.
Voor een deugdelijke registratie en bewaking van klachten en meldingen heeft de gemeente
Etten-Leur organisatiebreed het systeem KSM in gebruik. Bij de registratie van een klacht wordt
in de huidige situatie niet meer aangetekend of deze betrekking heeft op een inrichting of niet.
Voor het indienen van klachten is het gemeentelijke algemene telefoonnummer (076-5024000)
7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Tijdens kantooruren zullen de gemeentelijke handhavers de klacht onderzoeken. Buiten
kantooruren worden klachten aangenomen door een extern callcentrum. In specifieke gevallen,
waarbij onmiddellijke actie gewenst is, worden de klachten doorgeven aan de Regionale Milieu
Dienst (RMD) zodat onmiddellijk een onderzoek kan worden ingesteld. Van dergelijke specifieke
gevallen is het callcentrum altijd vooraf door de afdeling Vergunning en Handhaving
geïnformeerd. Buiten kantoortijd wordt de RMD ook ingeschakeld wanneer voor eenzelfde geval
binnen één uur 3 of meer klachten worden ingediend.
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2008
5
0
2
0
0

Tabel 2.8: Overzicht klachten vanaf 2000.

Klachten
Inrichtingen Wet milieubeheer
Overig
Totaal

2000
95
78
173

2001
131
46
177

2002
152
54
204

2003
144
33
177

2004
164
138
202

2005
175
41
221

2006
151
66
217

2007
95
25
120

2008

155

In het “Verslag integraal handhavingsprogramma 2008” worden deze cijfers nader beschouwd.
2.3 Personele capaciteit vergunning en handhaving
2.3.1 Vergunningverlening inclusief beoordelen van meldingen.
In het afdelingsplan van de afdeling Vergunning en Handhaving was in 2008 voor deze taken
3.486 uur geraamd. Vanwege een verschuiving van taken is door de vaste medewerkers van de
afdeling slechts 2.500 uur aan deze taken besteed kunnen worden. Het laatste kwartaal van
2008 is daarom capaciteit ingehuurd bij een extern bureau (de Regionale Milieu Dienst).
In totaal zijn er in 2008 3.377 uur aan deze taken besteed.
Overigens is op de afdeling Brandweer ook nog 256 uren voor deze taken beschikbaar.
2.3.2 Handhaving en klachtenbehandeling.
Voor de bepaling van het adequaat handhavingsniveau neemt de gemeente het meerjarenplan
“Naar een adequaat handhavingsniveau in Etten-Leur, integraal handhavingsplan 2003-2006”
van Mandaat BV en het “Handhavingsplan milieu” als uitgangspunt.
De werkzaamheden die daarbij onder handhaving worden begrepen zijn:
- preventieve handhaving: dossieronderzoek, controle in het veld, rapportage en
aanschrijving;
- repressieve handhaving: hercontrole, rapportage, aanschrijving;
- sanctiebeschikkingen: verwerken zienswijze, opstellen beschikking;
- bezwaar en beroep;
- handhaving Bouwstoffenbesluit/Besluit bodemkwaliteit.
In het afdelingsplan van de afdeling Vergunning en Handhaving was in 2008 voor deze taken
4.740 uur geraamd. Omdat een openstaande vacature in 2008 nog niet is ingevuld, is (door
eigen medewerkers van de afdeling Vergunning en Handhaving) slechts 3.866 uren aan deze
taken besteed.
De werving voor deze vacature is gestart zodat de functie in de loop van 2009 kan worden
ingevuld. Om in 2009 aan de planning voor handhaving te kunnen voldoen worden 50 controles
uitbesteed.
Op de afdeling Brandweer is 80, en op de afdeling Stadsbeheer 5 uur voor deze taken
beschikbaar.
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HOOFDSTUK 3
THEMAGERICHTE AANPAK

3.1 Algemeen
Het ‘milieu’ is een omvangrijk vakgebied waaronder vele thema’s kunnen worden geschaard.
Een korte toelichting maakt duidelijk waarom ieder thema in Etten-Leur op de agenda staat.
Geluid

Lucht

Bodem

Afval

De gemeente stelt zich tot doel om haar inwoners tegen geluidsoverlast te
beschermen. Bij nieuwbouwplannen wordt al in het ontwerpstadium met geluid
rekening gehouden, enerzijds door nieuwe gebieden zo gunstig mogelijk in te
richten, anderzijds door het scheppen van mogelijkheden door middel van het
aanbrengen van akoestische maatregelen in nieuwe en bestaande situaties.
Ter uitvoering van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verder ook nog de
taak om bedrijven aan de geluidsnormen te houden.
De Europese luchtkwaliteitsgrenswaarden voor onder andere benzeen, NO2, SO2
en fijnstof zijn door Nederland vertaald in de Wet luchtkwaliteit. Genoemde stoffen
worden met name door het gemotoriseerd verkeer uitgestoten. Vooral NO2 en
fijnstof leiden tot overschrijdingen. De grenswaarde voor fijnstof is al van kracht,
voor NO2 gaat die in 2010 gelden. Nederland voldoet niet aan de grenswaarde
voor fijnstof, momenteel loopt in Brussel een verzoek om uitstel. De
mogelijkheden van een gemeente zijn beperkt. De grote winst moet komen van
schonere motoren. Hierbij is Nederland afhankelijk van de eisen die Brussel stelt
aan motoren. Wel dient een gemeente driejaarlijks te rapporteren.
De Wet milieubeheer biedt mogelijkheden om de uitstoot bij bedrijven te
beperken. Periodiek voert de gemeente metingen naar de luchtkwaliteit rond het
industrieterrein uit.
De gemeente Etten-Leur heeft uiteenlopende taken en bevoegdheden op het
gebied van bodembeheer. De inspanningen zijn erop gericht om ernstige
verontreiniging van de bodem te voorkomen en waar nodig te (laten) saneren.
Een uitdaging vormt de opgave om zo efficiënt mogelijk met grondstromen om te
gaan. Een derde belangrijk onderdeel van de werkzaamheden betreft het
adviseren aan interne en externe partijen.
Om al deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren is het essentieel dat de
beschikbare informatie op een zorgvuldige manier wordt beheerd.
De gemeenteraad heeft de doelstelling geformuleerd om 56 % van het
ingezamelde afval te hergebruiken. Met het hergebruik van afval wordt de
milieubelasting verlaagd (minder verbranding en dus minder CO2-uitstoot) en er
worden minder grondstoffen verbruikt. Daarbij is hergebruik van afval ook nog
eens financieel aantrekkelijk.
Om het hergebruik te stimuleren is een aantal maatregelen getroffen, zoals het
ondergronds brengen van glas- en textielcontainers. Door het grotere
gebruiksgemak zal het gebruik ervan naar verwachting toenemen. Positief effect
is ook dat het straatbeeld aanzienlijk verbeterd wordt. In 2008 is ook gestart met
de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval . Ook hiervoor zijn
ondergrondse containers aangebracht.
In 2009 zal de communicatie over het beperken van de hoeveelheid afval meer
aandacht krijgen.
Met ingang van 16 maart 2009 start een proef in Schoenmakershoek fase 2,
waarbij drie monocontainers ingezet worden in plaats van de duobak en een
papiercontainer. De verwachting is dat de afvalscheiding hierdoor gaat
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verbeteren. Op basis van de ervaringen wordt door de gemeenteraad in 2010 een
besluit genomen over het al dan niet opschalen van de proef.
Water
Het rijksbeleid "Anders omgaan met water (waterbeleid in de 21e eeuw)" en de
Europese Kaderrichtlijn water (KRW) raken ook gemeenten. Dit leidt tot nieuwe
gemeentelijke wateropgaven. Een gemeente heeft van oudsher een zorgplicht
voor de inzameling van afvalwater. Per 1 januari 2008 zijn zorgplichten voor de
inzameling van regenwater en de zorgplicht om structureel overlast van
grondwater te voorkomen daar bijgekomen. Vanwege de onderlinge samenhang
van waterkwaliteit en waterkwantiteit maar ook vanwege de samenhang van het
thema water met andere beleidsvelden (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening) is een
goede samenwerking met het waterschap noodzakelijk. Dit heeft ondermeer
geresulteerd in de Notitie Stedelijke Wateropgave Etten-Leur.
Energie
Om onze economie draaiende te houden is veel energie nodig. Deze is met name
afkomstig van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Het verbranden van
deze stoffen heeft echter ook een keerzijde: de emissie van stoffen die schadelijk
zijn voor de volksgezondheid en het milieu en die bovendien bijdragen aan het
broeikaseffect. Bovendien zijn fossiele brandstoffen niet onbeperkt voorradig.
Energiebesparing is dan ook zowel op nationaal als op internationaal niveau een
belangrijk thema en zal via verschillende maatregelen moeten worden bereikt.
Om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen zal steeds meer
gekozen worden voor duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water,
biomassa en aardwarmte.
Flora- en faunawet Deze wet biedt het kader voor de bescherming van dier- en
plantensoorten in Nederland. Het uitgangspunt van deze wet is het in stand
houden van de diverse soorten alsmede het voorkomen van versnippering van
leefgebieden. Om overtreding van de Ff-wet te voorkomen moet bij ruimtelijke
ontwikkelingen en bij beheer- en onderhoudswerkzaamheden tijdig worden
onderzocht of sprake is van verstoring van beschermde soorten. Mede op basis
van deze onderzoeken ontstaat geleidelijk een beter beeld van de aanwezige
beschermde soorten in voornamelijk het stedelijke gebied.
Externe veiligheid
Doel van het externe veiligheidsbeleid is om burgers in hun
woonomgeving een voldoende bescherming tegen de risico’s van de opslag, het
gebruik en het transport over weg of spoor van gevaarlijke stoffen te bieden.
Om deze doelstelling te kunnen realiseren is een compleet en actueel beeld
nodig van de aard en omvang van risico’s. De uitvoering van externe
veiligheidstaken dient structureel bij de gemeente te zijn ingebed.
Natuur en milieu educatie (NME)
Het slagen van het milieubeleid is mede afhankelijk van de
medewerking van diverse groepen (bedrijven, verenigingen, scholen etc.) in de
gemeente. Om het milieubewustzijn van burgers te vergroten wordt structureel
aandacht besteedt aan NME.
3.2 Uitvoering
In het Milieuprogramma 2008-2011 is opgenomen welke milieugerelateerde activiteiten de
gemeente op milieugebied in de jaren 2008 tot en met 2011 wil uitvoeren. In dit hoofdstuk wordt
verslag gedaan van de activiteiten die op basis van dit programma zijn uitgevoerd in 2008.
De inhoud van tabel 3.1 komt, met uitzondering van het onderdeel ‘vergunning en handhaving’
omdat daarover in hoofdstuk 2 al verslag is gedaan, overeen met de activiteitenlijst zoals die is
opgenomen in het milieuprogramma.
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Tabel 3.1: uitvoering milieugerelateerde activiteiten in 2008.

Activiteit

Afdeling Uitgevoerd Opmerkingen/toelichting

Algemeen
1. Wijkplannen

GO

Ja

2. Vastleggen milieuvisie

VH

Nee

3. Implementatie Verdrag van
Aarhus

VH

Nee

Geluid
4. Bezien wenselijkheid opzetten
algemeen geluidbeleid

VH

Nee

5. Actualiseren verkeersmodel

TU

In
uitvoering

6. Uitvoeringsprogramma’s
GVVP

GO

7. Project VERA/ROBEL/GOS

GO

8. Sanering woningen raillijst

VH

Volgens planning zijn de wijkplannen
Centrum-Oost en Grauwe Polder inclusief
uitvoeringsprogramma’s in 2008
vastgesteld. Het wijkplan voor het
buitengebied is doorgeschoven naar 2009.
In 2008 zijn gesprekken gevoerd met
externe partijen. In januari 2009 beslist de
gemeenteraad over de verdere aanpak
van dit project. Getracht wordt de visie
eind 2009 gereed te hebben.
In 2009 zal het verdrag worden
geïmplementeerd voorzover dat nog nodig
is.

Wordt meegenomen in de milieuvisie

De ontwikkeling van een nieuw regionaal
verkeersmodel is in regionaal verband (
GGA-Model Breda ) in 2007 opgestart.
Etten-Leur participeert in dit verband.
Begin 2009 zal dit afgerond worden en de
formele overdracht en ingebruikname vindt
dan plaats.
In
Buiten de uitgevoerde projecten zijn er ook
uitvoering projecten pas eind 2008 in voorbereiding
of in uitvoering genomen. De uitvoering
van deze projecten vindt in de eerste helft
van 2009 plaats of worden op basis van
argumenten in tijd doorgeschoven. Bij de
evaluatie van het uitvoeringsprogramma
2008, medio 2009, wordt hierover
verantwoording afgelegd.
Gedeeltelijk Dit project bestrijkt verschillende jaren en
is één van de projecten op basis van het
Ontwikkelingsprogramma West-Brabant
dat regionaal is opgepakt. Afronding ervan
is in de komende jaren nog niet aan de
orde.
Jaarlijks is voor gevelsanering in EttenLeur circa € 250.000,= beschikbaar. In
2008 zijn 3 projecten aanbesteed (9, 11 en
41 woningen). De eerste twee projecten
zijn gereed en het derde project is nog in
uitvoering. Eind 2008 heeft de provincie
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Activiteit

Lucht
9. Emissiemetingen bij bedrijven
10. Medewerking aan landelijk
Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL)
11. Uitvoering Besluit luchtkwaliteit
2005, bewaken luchtkwaliteit
ivm ontwikkeling verkeer en
ruimtelijke ontwikkelingen
12. Invoering Wet geurhinder en
veehouderij
Bodem
13. Verder ontwikkelen/invullen
gemeentelijk bodembeleid
Bouwstoffenbesluit
14. Keuze beleid grondverzet

Afdeling Uitgevoerd Opmerkingen/toelichting
aan Etten-Leur, onder voorwaarden, een
extra ISV-subsidie van € 350.000,= voor
gevelsanering in 2009 aangeboden.

VH
VH

Nee
Ja

VH

Ja

Standaard worden plannen getoetst.

VH

Ja

De Wet geurhinder wordt gehanteerd

VH

Nee

VH

15. Herziening Bouwstoffenbesluit

VH

16. Realiseren vast gronddepot
Zeedijk

SB

17. Uitwerking grondcoördinatie

VH

Afval
18. Uitvoeren maatregelen
Gemeentelijk Afvalbeheer Plan

SB

De gevraagde informatie m.b.t. plannen,
maatregelen, verkeersintensiteiten is
verstrekt.

Wordt meegenomen in milieuvisie.

Gedeeltelijk Ambtelijk wordt in regionaal verband
bekeken of er een gezamenlijk beleid
wenselijk en mogelijk is.
Nee
Niet meer van toepassing want in 2008 is
het Bouwstoffenbesluit komen te vervallen
en vervangen door het Besluit
bodemkwaliteit.
In
De milieuvergunning voor het gronddepot
uitvoering is definitief. Er is al gesproken over de
inrichting van het depot. Eind 2008 is door
de raad budget beschikbaar gesteld. In
2009 zullen de nodige werkzaamheden
uitgevoerd worden.
Gedeeltelijk Er is een begin gemaakt met inventarisatie
van grondstromen. Kan pas definitief
worden vormgegeven wanneer het
gronddepot aan de Zeedijk is ingericht.

Gedeeltelijk - De containers voor glas, textiel en
plastic verpakkingsafval zijn
ondergronds gebracht.
- Er is gestart met de inzameling van
plastic verpakkingsafval.
- Er heeft een proef voor een vergaande
afvalscheiding plaatsgevonden bij een
aantal huisgezinnen.
- De raad heeft het besluit genomen om
een experiment uit te voeren in de wijk
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Activiteit

Water
19. Uitvoeren maatregelen GRP
2004-2008

Afdeling Uitgevoerd Opmerkingen/toelichting
Schoenmakershoek waarbij 3
monocontainers worden gebruikt
(uitvoering proef is in 2009). Doel is o.a.
het verbeteren van de afvalscheiding.
Daarnaast heeft de raad besloten een
nieuwe milieustraat te realiseren aan de
Verschuurweg. De voorbereidingen
hiervoor zijn inmiddels gestart.

SB

20. Besluitvorming over KRWmaatregelen

VH

21. Opstellen (verbreed) GRP
2009-2013
22. Gevolgen nieuwe regelgeving
water

SB

Energie
23. Uitvoeren klimaatbeleidsplan

VH

VH

24. Bezinning en vorming nieuw
klimaatbeleid (BANS2)

VH

25. Realisatie windenergie
industrieterrein Vosdonk

VH

Gedeeltelijk Een aantal maatregelen uit dit GRP zijn
uitgevoerd, een aantal maatregelen zijn
opgenomen in het vastgestelde plan
“Operatie Water Weg” en zullen in de
periode tot 2010 worden uitgevoerd.
Ja
Het college heeft een besluit genomen
over de maatregelen die Etten-Leur gaat
treffen
Ja
Het VGRP is op 15 december 2008 door
de gemeenteraad vastgesteld.
Ja
De gevolgen zijn opgenomen in het
VGRP.

Gedeeltelijk De BANS-periode is voorbij. De gemeente
maakt in 2009 een evaluatie van de
uitvoering van de geplande projecten.
Ja
Om gemeenten te steunen bij hun
klimaatbeleid heeft het Rijk op 8 juli 2008
de circulaire Stimulering van Lokale
Klimaatinitiatieven (SLoK) vastgesteld. In
dat kader heeft het MARB een aantal
projecten geformuleerd voor de periode
van 4 jaar. Eind 2008 heeft Etten-Leur de
zich aangemeld om in gezamenlijkheid
met de andere gemeenten van het MARB
het projectenprogramma uit te gaan
voeren.
Nee
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Activiteit
26. Minimaal 30% woningen
energieneutraal in
Schoenmakershoek

Duurzaam bouwen
27. Evaluatie nota Duurzaam
Bouwen
28. Uitvoeren subsidieregeling
duurzaam bouwen bij
particuliere zelfbouw

Landschap
29. Herziening bestemmingsplan
buitengebied

30. Ontwikkeling/herstructurering
gebied Handelsweg en Oude
Kerkstraat i.k.v. zuinig
ruimtegebruik
31. Basisinventarisatie en
opstellen gedragscode i.k.v.
Flora- en faunawet mede in
relatie tot Groenbeleidsnota
Externe veiligheid
32. Toepassing in Etten-Leur van
in regelgeving omgezette
actiepunten van de
rijksoverheid:
- Externe Veiligheid algemeen
- Uitvoering Besluit externe
veiligheid inrichtingen

Afdeling Uitgevoerd Opmerkingen/toelichting
VH
Nee
Om de wijk energieneutraal te maken is
het nodig om warmtepompen te
combineren met een andere energiebron.
In het oorspronkelijke plan is uitgegaan
van het gebruik van biomassa als
brandstof. De aanbesteding daarvan is
niet gelukt. Om woningen toch
energieneutraal te laten zijn zou het nodig
zijn om iedere woning van zonnepanelen
te voorzien. Er is in het uiteindelijke plan
wel een zongerichte verkaveling gemaakt,
maar aan eigenaren is niet de verplichting
opgelegd om zonnepanelen aan te
schaffen. In de praktijk zal geen 30% van
de woningen in Schoenmakershoek
energieneutraal zijn.
VH

Nee

VH

Ja

GO

Nee

GO

Continu
proces

VH

Wordt gecombineerd met de vorming van
nieuw duurzaamheidsbeleid. In 2009 zal
daarmee worden begonnen.
Aanvragen op grond van de ‘Verordening
stimulering duurzaam en veilig bouwen
particuliere bouwkavels gemeente EttenLeur, plan Schoenmakershoek fase 2’
konden tot uiterlijk 31 december 2008
worden ingediend. Alle aanvragen zullen
worden afgewerkt.

In 2007 is een aanvang gemaakt met de
opstelling van een nieuw
bestemmingsplan Buitengebied.
Vaststelling is voorzien eind 2010.
Dit is een geleidelijk proces en ondermeer
afhankelijk van de natuurlijke momenten
die zich voordoen.

Gedeeltelijk Diverse natuurtoetsen zijn uitgevoerd,
door aanpassing wetgeving is de
noodzaak voor een gedragscode kleiner

VH

Ja

-

De beleidsvisie externe veiligheid is
door de gemeenteraad vastgesteld.
De risicokaart is bijgewerkt.
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Activiteit
structureel
- Beheer risico
informatiesysteem
- Risicocommunicatie
- Beleidsvisie externe
veiligheid inclusief vervoer
gevaarlijke stoffen
- Gevolgen invoering landelijk
Basisnet vervoer gevaarlijke
stoffen voor Etten-Leur

Overig
33. Uitvoering geven aan notitie
natuur- en milieueducatie
(NME).

Afdeling Uitgevoerd Opmerkingen/toelichting

-

EW

Vaststelling van het Basisnet
vervoer gevaarlijke stoffen is al
enkele keren uitgesteld. Naar
verwachting wordt deze wet in
2009 vastgesteld.

Ja

In 2007 is een uitvoeringsnotitie NME
geschreven. Ter uitvoering daarvan zijn in
2008 diverse lesmaterialen aan scholen
beschikbaar gesteld, subsidies verstrekt
en activiteiten georganiseerd.
Tevens is een bijdrage verleend aan het
ontwikkelen van een toeristische
fietsroute.
34. Duurzaam inkopen
Alle
Gedeeltelijk Ad hoc.
(doorlopend proces)
afdelingen
Bij de afdeling Stadsbeheer wordt daar
waar mogelijk rekening gehouden met het
aspect duurzaam inkopen. Verder is het
wagenpark in 2008 voorzien van roetfilters
om de uitstoot aan schadelijke stoffen te
verminderen.
Structureel.
De gemeente heeft nog geen eigen
doelstellingen voor duurzaam inkopen
gesteld.
35. Uitwerking energielabel als
GO/VH
Nee
In 2008 is gewacht op duidelijkheid van
onderdeel van de woonvisie (in
het ministerie van VROM over het
de toekomstregulier item van
label, daardoor heeft de geplande
lokaal klimaatbeleidsplan)
aanbesteding niet plaats gevonden.
36. Milieumaatregelen bij
SB
Ja
Bij het beheer van het openbare gebied
werkzaamheden in het kader
wordt voldaan aan de reguliere wettelijke
van beheer openbaar gebied.
eisen en normen. Op enkele vlakken wordt
een “stapje extra gedaan” zoals bij de
bestrijding van onkruid dat op een
milieuvriendelijke manier wordt uitgevoerd.
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HOOFDSTUK 4
TOT SLOT
Tot slot zetten wij in dit hoofdstuk de meest opvallende constateringen nog eens op een rij.
Vergunningen en handhaving:
• als gevolg van de MDW-operatie is het percentage meldingsplichtige inrichtingen
toegenomen ten koste van het percentage vergunningplichtige inrichtingen. Het aantal
vergunningplichtige inrichtingen is nog verder afgenomen als gevolg van de inwerkingtreding
van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008. Begin 2009 zullen de betreffende bedrijven
daarover worden geïnformeerd;
• als gevolg van het niet opvullen van een vacature wordt het adequate niveau (volgens het
meerjarenplan van Mandaat) niet gehaald. Het tekort aan personele capaciteit voor de
handhaving van milieuregelgeving wordt in 2009 opgelost.
Milieuthema’s:
• met het opstellen van een milieuvisie voor de gemeente Etten-Leur wordt in 2009 gestart;
• in 2008 zijn geen emissiemetingen bij bedrijven uitgevoerd. In 2009 zullen wel metingen
worden verricht;
• eind december 2008 hebben wij subsidie aangevraagd en gekregen op grond van de SLoKregeling (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). Aan het MARB is opdracht gegeven om de
projecten, gezamenlijk met andere gemeenten in de regio, uit te voeren;
• de nieuwe milieuvergunning voor het composteringsterrein en het gronddepot aan de
Zeedijk is van kracht geworden. Wanneer het terrein van het gronddepot is ingericht kan er
werk worden gemaakt van de coördinatie van grondstromen in Etten-Leur.
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Bijlage 1:

Verzendlijst

Dit milieujaarverslag is verzonden naar:
• VROM Inspectie Regio Zuid
• Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
• Politieteam Etten-Leur
• Alle afdelingen (inclusief Brandweer) van de gemeente Etten-Leur (digitaal)
• Regeling Milieu en Afval regio Breda
• Alle wijkverenigingen in Etten-Leur
• Industriële Kring Etten-Leur (IKE)
• Midden en Klein Bedrijf Etten-Leur
• Milieucommissies van wijkverenigingen Centrum West, De Grient en Grauwe Polder
• ZLTO, afdeling Etten-Leur
• Waterschap Brabantse Delta
• KHN afdeling Etten-Leur
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Bijlage 2:

Lijst met gebruikte afkortingen

AMvB
APV
BANS
BEVI
BO
BOOT
CPR
DE
Dubo
Eindbeeldonderzoek Robel
EPA
EV
FO
fte
GRP
GS
GVVP
HUM
IBA
IPPC-richtlijn
KSM
LCCM
MARB
MDW-operatie
MEC
MER
MIG
MILO
Ministerie van VROM
MOLO
NME
OM
PV
RMD
RO
SAM
SEPH
TNO-MEP

VERA
VROM-Inspectie
Wm
Wvo

Algemene Maatregel van Bestuur
Algemene Plaatselijke Verordening
Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Backoffice
Besluit opslaan in ondergrondse tanks
Commissie Preventie Rampen
duurzame energie
duurzaam bouwen
goederenvervoer per spoor tussen Rotterdam en België
Energie Prestatie Advies
externe veiligheid
Frontoffice
fulltime equivalent (formatieplaats), 1.550 uren productief
Gemeentelijk rioleringsplan
Gedeputeerde Staten
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
Handhaving-uitvoerings-methode
Individuele behandeling van afvalwater
Richtlijn van de Raad van de Europese Unie inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
Klanten service management
Landelijke coördinatie commissie milieuwethandhaving
Milieu en Afval Regio Breda
Operatie inzake marktwerking, deregulering en
wetgevingskwaliteit
Milieu educatief centrum
Milieu effect rapportage
Modernisering instrumentarium geluidbeleid
Handreiking milieukwaliteit in de leefomgeving
Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
Milieu overleg lagere overheden
Natuur en milieu educatie
Openbaar Ministerie
Proces verbaal
Regionale Milieudienst West-Brabant
ruimtelijke ordening
Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering
Servicepunt handhaving
Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Instituut Milieu,
Energie en Procesinnovatie
Capaciteitsuitbreiding spoorverbinding Roosendaal –
Antwerpen
Inspectie van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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