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1. Samenvatting
Het milieujaarprogramma, Plan Milieu en Water 2018, geeft een beschrijving van de activiteiten voor
2018. De beschreven taken worden uitgevoerd door of onder begeleiding van de afdelingen Beleid,
Beheer & Uitvoering en Dienstverlening. De activiteiten bestaan uit:
Wettelijke verplichtingen;

Voortzetting van activiteiten uit 2017;
Beleidsmatige onderwerpen.
De genoemde activiteiten zijn in grote lijnen al bekend bij u en daar waar nodig zijn verzoeken om
budget al voorgelegd. Indien budget nodig is voor de uitwerking, komt hiervoor een gedetailleerd
voorstel naar u toe.
Het aspect handhaving is evenals voorgaande jaren niet opgenomen in het Plan Milieu en Water 2018,
omdat u hebt gekozen voor integrale handhaving en dit via haar eigen route bij u terecht komt.

2. Inleiding
In februari 2014 heeft u besloten om jaarlijks een beknopt milieujaarprogramma ter informatie te willen
ontvangen zodat u op de hoogte bent van de belangrijkste activiteiten voor aankomend jaar.
Enkele activiteiten stonden al benoemd in het "Plan Milieu en Water 2017", maar zijn niet tot uitvoering
gekomen in 2017. Dit zijn:
"Uitvoering geven aan de wettelijke monitoringsrapportage van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voor de agrarische bedrijven". Deze activiteit is niet
uitgevoerd, omdat de monitoringstool voor de agrarische bedrijven in 2017 niet landelijk is
opengesteld, voor verkeer heeft de monitoring wel plaatsgevonden.
"Actualisatie van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart". In 2017 is gestart met de offerte om te
komen tot een actualisatie. De feitelijke uitvoering krijgt in 2018 zijn vervolg.
"Actualiseren van de Nota industrielawaai 2013". De actualisatie is in uitvoering en zal in januari
2018 aan u worden voorgelegd.

Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. Telos instituut
In het "Plan milieu en water 2017" was benoemt "Analyseren van de "Nationale Monitor Duurzame
Gemeenten" die door Telos is opgesteld. Afhankelijk van de analyse komen we bij u terug met een Plan
van Aanpak om Borneren "positiever" uit deze duurzaamheidsmonitor te laten komen". De analyse wordt
nu samengepakt met het milieujaarprogramma voor 2018. In het milieujaarprogramma van 2017 was
voorzien om de Telos versie van 2015 te analyseren. Op 29 september 2017 is echter de Nationale
Monitor Duurzame Gemeenten 2017 uitgekomen, deze is als bijlage toegevoegd. Dit betekent dat de
focus ligt op het rapport van 2017.
Analyse van het rapport
Het doel van de Nationale monitor Duurzame Gemeenten is een jaarlijkse "foto" van de combinatie van
de ecologische, sociaal-culturele en economische domeinen, op het grondgebied van alle gemeenten in
Nederland te geven. Daarbij is het ijkpunt een op lange termijn duurzaam Nederland. Gemeten wordt hoe
ver de gemeenten zijn voortgeschreden op weg naar dit ijkpunt met behulp van in totaal 109 indicatoren.
In de Nationale monitor 2017 is in het algemeen gekeken naar een totaalscore voor brede duurzaamheid,
naar de afzonderlijk milieu-, economie- en sociale domeinen en is ingezoomd op thema's zoals energie,
educatie of infrastructuur. Voor elk van deze indicatoren is eerst vanuit algemene duurzaamheidsoverwegingen een na te streven doel geformuleerd en vervolgens nagegaan in welke mate de actuele
situatie daarnaar op weg is.
De Nationale monitor van 2017 laat zien dat de algemene trend een verbetering is van de duurzaamheid
van gemeenten, ook wanneer naar de samenstellende ecologische, sociale en economische domeinen
afzonderlijk wordt gekeken. Hoog scorende gemeenten zijn doorgaans kleine gemeenten met een
welvarende bevolking die in het groen wonen aan de rand van grote steden waar de bevolking werk
vindt. Het jaar 2017 laat een stijgende lijn zien naar het bereiken van het lange termijn
duurzaamheiddoel. Zelfs de grootste jaarlijkse verbetering in de afgelopen vier jaar en een gevolg van
het doorzetten van het economisch herstel.
Beschreven is dat op milieugebied bijna alie gemeenten erop vooruit zijn gegaan de laatste jaren. De
energietransitie neemt vorm aan doordat de bijdrage van zonnestroom snel toeneemt, maar die van
windenergie op land kent relatief weinig dynamiek. Ook treedt er van jaar tot jaar een snelle groei op van
het aantal schone voertuigen en het aantal beschikbare laadpaien voor elektrische auto's.
Somerense situatie
Waar staan we nu als gemeente Someren. In 2015 op plaats nummer 255, nu in 2017 op plaats 220.
Dit is een positieve ontwikkeling! Uit het rapport is alleen lastig te herleiden of dit komt door de eigen
ontwikkelingen of juist doordat andere minder ontwikkelingsgericht zijn. Wat het ook nog lastig maakt is
dat de opbouw van de rapporten van 2015 en 2017 niet identiek zijn. Er komen namelijk ieder jaar
nieuwe data beschikbaar, voortschrijdend inzicht, die worden toegevoegd aan de monitor.
Uit de analyse van de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten is dan ook geen specifiek advies te geven
waarop we als gemeente moeten inzetten. Belangrijker is het om de ingezette koers op het gebied van
duurzaamheid voort te zetten en uit te rollen. In het Plan Milieu en Water 2018 staan diverse
ontwikkelingen gericht op duurzaamheid benoemt, die daar hun meerwaarde aan kunnen leveren.

3. Activiteiten 2018
Wet algemene bepalingen omaevinqsrecht fWabo):
Uitvoering geven aan de wetgeving door het behandelen van meldingen, vergunningen en
maatwerkvoorschriften voor het aspect omgevingsvergunning milieu. Door de steeds complexer
wordende wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de provincie vraagt dit een steeds verder gaande
afstemming.
Intrekken van vergunningen zowel ambtshalve als op verzoek.
In ODZOB verband (gemeenten, provincie en ODZOB) vervolg geven aan het opstellen van
uitvoeringsbeleid voor vergunningverlening. De planning is dat het beleid in 2018 is afgerond.
Omoevinaswet:
De omgevingswet treedt naar verwachting 1 januari 2021 in werking. Gestart wordt met een
implementatietraject voor de omgevingswet.
Conform toezegging aan u zal er in 2018 een Raad vraagt Raad bijeenkomst over dit onderwerp zijn.
Agrarische bedrijven:
Trekker van het regionale werkprogramma Gezonde leefomgeving en Agrofood. Hierin komen de
volgende onderwerpen aan bod:
o
o

Transitie naar een duurzame veehouderij;
Gezondheid vanuit de agrarische sector;

o

Veranderende agrarische wetgeving;

o Mestverwerking.
Deelname aan het Ondersteuningsteam Veehouderij en Volksgezondheid.
Uitvoering geven aan de stoppersregeling uit het Actieplan ammoniak in het kader van het Besluit
emissiearme huisvesting veehouderij (beter bekend als Besluit huisvesting).
Actueel houden van de geur, fijnstof en endotoxine kaarten.
Actueel houden van het Bestand Veehouderij Bedrijven (Web BVB).
Lucht:
Uitvoering geven aan de wettelijke monitoringsrapportage van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voor zowel verkeer als de agrarische bedrijven.
Water:
Uitvoeren van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2021, jaarschijf 2018.
Voorbereiden natte ecologische verbindingszones Moorsel en Goorloop in samenwerking met
Waterschap Aa en Maas en de gemeente Geldrop-Mierlo.
Herinrichting 't Aa Dal Zuid.
Klimaat adaptatie door voorbereiden en uitvoeren van maatregelen en gebiedsprocessen
samen met Waterschap Aa en Maas, waterschap de Dommel en alle andere
belanghebbenden.
Watersysteemanalyse opzetten met Waterschap Aa en Maas, waterschap de Dommel en de
gemeenten Asten en Deurne.

AfVal:
-

Actualiseren beleid per afvalstroom naar inzamelstructuur, -frequentie en serviceniveau om de
hoeveelheid restafval te verminderen tot maximaal 25% in 2020.
Handhavend optreden tegen illegale inzameling.
Herinrichten van de milieustraat.
Aandacht voor zwerfafval door het inzetten van de zwerfafvalvergoeding voor educatie, aanpak
hotspots en ondersteuning van vrijwilligers.

Geluid:
-

Vervolg geven aan de saneringsprogramma's op basis van de Wet geluidhinder van
saneringswoningen uit de B- en eindlijst voor de Kerkstraat en de Floreffestraat.

-

Beheren van het zonebeheermodel voor industrieterrein Sluis XI/Half Elfje.
Opstellen Hogere waarde besluiten op grond van de Wet geluidhinder.

-

Volgen van het proces omtrent de A67. De aanleg van het geluidscherm is geborgd in het
geluidregister en de middelen zijn gereserveerd, echter het project staat "on hold" in het kader van
de MIRT-verkenning naar oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming van de A67.

Bodem en Archeologie:
-

Uitvoering geven aan gemeentelijke bodem en archeologie taken conform de Nota's bodembeleid en

-

Continuering herontwikkeling voormalige stort Lierop middels het inrichten van een grootschalige

archeologiebeleid Someren.
bodemtoepassing. Afronding van het project staat gepland voor uiterlijk 2020.
-

Actualisatie van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart.
Mogelijke overstap naar een nieuw web-based bodeminformatiesysteem, binnen de Peelgemeenten
vindt hierover overleg plaats.

Externe Veiligheid:
-

Uitvoering geven aan het programma "Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018" van het Rijk en het
daarop gebaseerde provinciale programma "Risicobeleid Externe Veiligheid 2014-2018, naar een
maatschappelijke afweging van belangen".
Actueel houden van de risicokaart.

-

De Veiligheidsregio betrekken bij plannen zoals benoemd in het Besluit en de Regeling externe
veiligheid inrichtingen.

Klimaatbeleid:
-

Verdere verdieping op het gebied van geothermie. Dit is één van de belangrijkste pijlers van
de Energievalley aan de Oostzijde van ZO-Brabant. Someren ligt in deze Energievalley.
Voor Someren zijn daarin de glastuinders de stakeholders. Someren heeft in april 2016 de "Green
Deal Stimuleren Geothermie Brabant Breed" en "Green Deal Geothermie BV". Begin 2018 worden de
gegevens van het veldwerk van de 2D seismiek gevalideerd en kan de volgorde van de boorlocaties
in deze regio worden bepaald.

-

Onderzoek met Enpuls naar de duurzame warmtevoorziening voor alle woningen in de kernen.

-

Met lokale agrariërs en regionale/landelijke partijen onderzoeken naar de mogelijkheden ten aanzien
van het verduurzamen van de intensieve veehouderij in combinatie met opwekking van duurzame
energie.

Verder onderzoek naar de inbreng van biomassa uit de gemeentelijke bossen en GFT-afval
bij de verdere uitwerking van het biomassaplein in Deurne.
Ontwikkeling en vaststellen van beleid voor de realisatie van zonneparken.
Ondersteuning bieden aan ZummerePower voor het initiatief tot het oprichten van een windpark.
In samenwerking met de andere gemeenten langs de A67 opstellen van een roadmap voor
het realiseren van windturbines langs de A67.
Gezamenlijk met de andere gemeenten en de Metropoolregio werken aan de realisatie van
de Energietransitie.
Ontwikkeling ondersteunen voor de realisatie van een zonnepark op de locatie Groeneweg.
Verdere implementatie van "Someren Natuurlijk Duurzaam" als uitvoering van de roadmap.

4. Vervolg
Het Plan Milieu en Water 2018 is ter informatie voor u. Indien blijkt dat voor een onderdeel geen of
onvoldoende budget beschikbaar is, wordt dit met een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Someren,
de secretaris,

de burgemeester.

T.M.G. van Leeuwen

D. Blok
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