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1. Inleiding
Jaarlijks legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de
doelmatigheid van de milieutaakuitvoering. Zo kan de gemeenteraad zijn controlerende rol
ten opzichte van het college vervullen. De gemeenteraad kan zich met het verslag ook
richting externen ( burgers, milieubewegingen) legitimeren.
Het jaarverslag spiegelt de geleverde prestaties aan de geplande prestaties. De geplande
prestaties zijn opgenomen in het milieuprogramma 2013 dat op 18 december 2012 door de
gemeenteraad is vastgesteld.
1.1 De gemeente Rozendaal
In Rozendaal zijn vijfentwintig bedrijven/instanties/verenigingen vergunning- of
meldingsplichtig op grond van de Wet milieubeheer. Daarnaast is er een aantal bedrijven
gevestigd op huisadressen. Dit betreft voornamelijk adviesbureaus en eenmanszaken die op
grond van de Wet milieubeheer niet vergunning- of meldingsplichtig zijn.
De gemeente is te karakteriseren als een zeer extensief bebouwde gemeente zonder industrie.
Ruim 90 % van het grondgebied is buitengebied. Binnen de gemeentegrenzen is een
waterwingebied gelegen en een groot deel van het buitengebied is aangewezen als
stiltegebied t.b.v. de aanwezige flora en fauna.
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1.2 Bedrijvenbestand
De bedrijven in de gemeente Rozendaal die in 2013 vergunning/meldingsplichtig waren in
het kader van de Wet milieubeheer zijn in tabel 1 opgenomen:
Tabel 1 bedrijvenbestand Rozendaal
Bedrijf
Adres
1
Vitens Gelderland - DVI
Genestetlaan-Rosendaalselaan
2
Hoveniersbedrijf Rozendaal
De Moestuin 18
3
De alliantie Rhedense st. voor kunst & cultuur
(Openluchttheater De Pinkenberg)
Kluizenaarsweg 2
4
Dorpsschool Rozendaal
Steenhoek 1
5
Garage Jelsma
Ringallee 104
6
Gemeente Rozendaal (werkplaats)
De Moestuin 6a
7
Gemeentehuis Rozendaal
Kerklaan 1
8
Schildersbedrijf Vincent Jansen
Schelmseweg 2
9
Leger des Heils, Hospice Rozenheuvel
Rosendaalselaan 20
10
Loodgietersbedrijf H. Steffen
Ringallee 82
11
MediNova (Kliniek Klein Rozendaal)
Rosendaalselaan 30
12
Oranjerie Rosendael (incl. kasteel)
Rosendael 1
13
R.S.G. Het Rhedens
Kleiberglaan 1
14
Hunting Lodge
Beekhuizenseweg 1
15
Rozendaalse Schutters Sociëteit
Rosendael 1
16
Sportclub Veluwezoom
De Pinkenberg 3
17
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2
18
Vitens - Drinkwaterpompstation De Pinkenberg
Kluizenaarsweg 2
19
Voetbalvereniging D.V.O.V.
De Pinkenberg 5
20
Voetbalvereniging V.V.O.
De Pinkenberg 4
21
Helicon (Propaan)
Kluizenaarsweg 2
22
Het Regthuys
Kerklaan 3
23
NUON (gasdrukregelinstallaties) GDRM 10774 N 403
Baron van Pallandtlaan
24
NUON (gasdrukregelinstallaties) GDRM 10784 N 202
P. van Hoornstraat
25
NUON (gasdrukregelinstallaties) GDRM P 127
Kleiberglaan
Bovenstaande lijst is een overzicht van de actuele vergunningen en meldingenbestand.
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2. Vergunningverlening en handhaving
2.1 Vergunningverlening
In 2013 zijn er, conform het milieuprogramma 2013, twee controles uitgevoerd om enerzijds
te bepalen of de meldingen nog actueel waren en anderzijds te controleren of de van
toepassing zijnde regels nageleefd werden.
Zoals in het milieuprogramma 2013 is aangegeven is de (wijzigings)procedure van de
vergunning voor Kliniek Klein Rosendael in 2013 afgerond.
Deze vergunning staat geen nieuwe activiteiten toe maar is een actualisering van de oude
vergunning. Waarmee de kliniek aan de laatste wet en regelgeving voldoet.
2.2 Handhaving
De bedrijfscontroles zijn uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Rheden. In tabel 2
wordt een overzicht gegeven van het aantal gecontroleerde bedrijven.
Tabel 2 Gecontroleerde bedrijven
Bedrijf
Geldersch Landschap en Geldersche kastelen
Hunting Lodge

Straat
Rosendael 1
Beekhuizenseweg 1

Nalevingsbeeld
Bij het uitvoeren van de controles zijn door onze controleurs onvolkomenheden
geconstateerd die bij nacontrole opgelost bleken te zijn.
2.3 Klachten
Er is in 2013 geen milieuklacht binnengekomen.
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3. Overige Milieutaken
3.1 Gemeentelijke Interne Milieuzorg (GIM)
In het kader van de Interne Milieuzorg zijn in het verleden diverse maatregelen getroffen die
ten goede komen van het milieu.
In het gemeentehuis worden waar mogelijk spaarlampen gebruikt en bij de vervanging van
elektrische apparatuur wordt gelet op het stroomverbruik.
Voorts gaan de computers op de standby stand indien deze niet gebruikt worden. Verder
wordt het interne afval gescheiden binnen het gemeentehuis. In het verhuurde deel van ons
gemeentehuis ( ’t Regthuys ) is HR++ glas aangebracht.
In regionaal verband (MRA) is enkele jaren geleden het project gemeentelijke interne
milieuzorg opgepakt. Ten behoeve hiervan is een plan van aanpak opgesteld en is de
implementatie van interne milieuzorg ter hand genomen.
Door BAM is in het kader van ‘Green LIZ’ eind 2012 een scan uitgevoerd met betrekking tot
het verduurzamen van de gebouwen:
- Torckschool
- Gemeentehuis
Uit deze scan zijn een aantal aanbevelingen naar voren gebracht ten aanzien van LEDverlichting, vervanging glas en plaatsing van zonnepanelen. Deze aanbevelingen zullen in
2014 verder worden uitgewerkt.
3.2 Lucht, geluid en Externe veiligheid
In het Milieujaarprogramma is aangegeven dat Rozendaal streeft naar een aanvaardbare
kwaliteit van de leefomgeving waarin voldaan moet worden aan de eisen van de Wet
Milieubeheer, de Wet Geluidhinder en het Besluit Externe Veiligheid. In het
milieujaarprogramma zijn hiervoor geen concrete werkzaamheden aangegeven.
3.3 Bodem
In aansluiting op landelijke en regionale ontwikkelingen is de bodemkwaliteit en het
bodemgebruik van het gemeentelijk grondgebied in kaart gebracht.
Hierin participeert de gemeente Rozendaal in het vakberaad bodem van het regionaal
samenwerkingsverband en het Gelders bodemberaad. Het doel van deze overlegstructuren
is kennisuitwisseling en beleidsafstemming tussen de deelnemende gemeenten.
De bodemonderzoeksrapporten die worden ingediend bij de gemeente worden door de
gemeente Rheden beoordeeld en geregistreerd.
Implementatie Besluit Bodemkwaliteit
Op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is er in regionaal verband een bodemfunctiekaart
opgesteld. Binnen de MRA is besloten om een bodembeheernota op te stellen waar de
bodemfunctiekaart onderdeel van is. Deze nota is op 20 maart 2012 door de raad vastgesteld.

Zoals in het Milieujaarprogramma is aangegeven is een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden om warmte- en koude opslag toe te passen in de nieuwe woningen op de Del.
Uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn voor het toepassen van individuele
installaties, middels een aantal voorbeeldberekeningen is inzichtelijk gemaakt welke extra
investeringen nodig zijn en welke besparingen gerealiseerd kunnen worden.
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Op basis hiervan is het voor toekomstige eigenaren inzichtelijk gemaakt wat de
mogelijkheden zijn voor een dergelijke installatie. De rapportage is in concept afgerond en zal
definitief worden gemaakt nadat de bestemmingsplanprocedure weer is opgestart. De
bestemmingsplanprocedure zal in de 2e helft van 2014 opgestart worden.
Bodemverontreiniging voormalige stortplaats Kluizenaarsweg
In 2013 heeft er een onderzoek plaatsgevonden, op de in 2009 aangetroffen vervuiling aan de
Kluizenaarsweg. Dit onderzoek was nodig om een afweging te kunnen maken of het zinvol
is om vervolgonderzoeken uit te voeren, of dat zonder vervolgonderzoek de keuze gemaakt
kan worden of er wel of geen noodzaak is voor sanerings- en beheersmaatregelen.
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de verontreiniging niet tot
onaanvaardbare humane, ecologische en verspreidingsrisico’s leidt. De provincie heeft hierin
nu het voortouw.
3.4 Huisvuil
Ten aanzien van huisvuil zijn er geen bijzonderheden te melden. In 2012 is vanwege het
succes besloten om het plaatsen van de extra container voor het inzamelen van plastic afval
te blijven voortzetten. Daarnaast wordt eens per maand huis-aan-huis plastic afval
ingezameld.
3.5 Hondenpoep
Er zijn in 2013 twee zakjesdispensers geplaatst ( in het totaal zijn nu 12 hondenpoepbakken
en zakjesdispensers in Rozendaal geplaatst).
Verder zijn er door BOA’s controles uitgevoerd en zijn er ingeval van overtredingen
bekeuringen uitgedeeld.
3.6 Rioleringsplan
Op basis van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht om een gemeentelijk
rioleringsplan vast te stellen. Hiertoe is het rioleringsplan 2003 t/m 2072 opgesteld.
In 2008 is het GRP voor de periode 2008 – 2014 geactualiseerd.
Dit plan is de praktische vertaling van het gemeentelijk beleid ten aanzien van aanleg,
onderhoud, verbetering en vervanging van riolering. Hiermee wordt voldaan aan de
taakstelling zoals deze is vermeld in het provinciale GMP (Gelders Milieuplan).
Het vGRP ( verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) zal in 2014 worden geactualiseerd, met
een nieuwe looptijd tot 2019.
3.7 Subsidieregeling klimaataanpak woningisolatie
De provincie heeft wederom in 2013 vanuit het klimaatprogramma ‘Aanpakken en
Aanpassen’, een bedrag beschikbaar gesteld voor het continueren van de regeling subsidie
isolatie bestaande bouw. Rozendaal is één van de 22 gemeenten in Gelderland die aan dit
project deel neemt.
De subsidie is bedoeld voor eigenaar-bewoners van woningen van voor 1980 De isolatie
geldt voor begane grondvloeren, buitenmuren, daken en HR++ glas.
In 2013 hebben zeventien huishoudens een subsidie ontvangen voor het aanbrengen van
woningisolatie.

7

3.8 Asbestinventarisatie

In 2013 zijn er geen asbestinventarisaties uitgevoerd.
3.9 Ongediertebestrijding

In 2013 zijn m.b.t. tot de overlast van ratten minder klachten gemeld dan in 2012. De
bestrijding van ratten is voor een deel op een preventieve wijze uitgevoerd ( bestrijding in de
riolen) en bestrijding op basis van klachten.
Inwoners die klachten melden van ratten worden erop gewezen dat als er aanwijsbare
onvolkomenheden bestaan aan de woning, deze op korte termijn verholpen dienen te worden.
In 2013 zijn er twee meldingen binnen gekomen betreffende overlast door steenmarters. We
zijn daarop een overeenkomst aangegaan met een bureau dat gespecialiseerd is op het gebied
van steenmarters. Dit bureau constateert in eerste instantie of er sprake is van overlast door
steenmarters, vervolgens geven zij advies voor wering en kunnen zij ontheffing aanvragen om
de steenmarter te kunnen vangen en te verwijderen.
3.10 Eikenprocessierups
In 2013 is er wederom een preventieve bestrijding uitgevoerd op eiken. Het betreft hier de
straten Schelmseweg , Ringallee en Kleiberglaan.
Deze preventieve bestrijding en het koude voorjaar van 2013 hebben er toe geleid dat de
overlast door de eikenprocessierups aanzienlijk is afgenomen ten opzichte van de
voorgaande jaren. Dit is een landelijk beeld.
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4. Personele inzet
4.1 Beschikbare middelen
Door samenwerking met andere gemeenten en inhuren van deskundigen bereikt het college
het gestelde doel. De volgende middelen heeft de gemeente hierbij tot haar beschikking:
• Gemeentelijke samenwerking vindt plaats in MRA-verband (milieuregio Arnhem). De
dienst stadsbeheer van de gemeente Arnhem voert het secretariaat. Met het geld, dat
door elke gemeente afgedragen wordt aan het MRA, wordt door Arnhem personeel
ingezet dat de regiogemeenten ondersteunt bij het tot uitvoer brengen van het
gemeentelijk milieubeleid d.m.v. specifieke projecten.
Opheffen gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking regio Arnhem
In de vergadering van 19 juni 2013 van het GO is besloten de MRA te beëindigen. Naar
aanleiding daarvan is door het GO een voorstel voor een doorstart van de MRAactiviteiten opgesteld waarbij is bepaald welke activiteiten worden ondergebracht bij
de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA).
In de raadsvergadering van 17 december jl. heeft de raad ingestemd met het opheffen
van de MRA.
•

Met de invoering van de ODRA zijn de milieutaken van de afdeling Bouwen en Milieu
van de gemeente Rheden overgenomen. Het betreft de volgende werkzaamheden:
1. vergunningverlening of acceptatie van meldingen (artikel 8.40 Wm).
2. uitvoering van controles (handhaving).
3. behandelen van milieuklachten over de bedrijven.
Daarnaast kan sprake zijn van algemene advisering op het gebied van
milieuvraagstukken.
De taken op het gebied van bouwen worden uitgevoerd door de gemeente Rheden op
basis van een Service Level Agreement (SLA).
Voor zowel de werkzaamheden die de ODRA als de gemeente Rheden voor de
gemeente Rozendaal uitvoert geldt dat alle correspondentie vanuit de gemeente
Rozendaal wordt verzonden.

•

Door gebruik te maken van de piketdienst van de ODRA is een 24 uurs bereikbaarheid
bij milieu-incidenten en milieuklachten gewaarborgd.

•

Aan de Dienst stadsbeheer van de gemeente Arnhem is opgedragen om namens de
gemeente Rozendaal de “component” Rozendaal van de regionale verkeersmilieukaart
(rvmk) actueel te houden.

•

Naast het dienstverleningscontract met de gemeente Rheden is een
handhavingsconvenant in regionaal verband ondertekend onder regie van de
provincie.
In dit verband worden gezamenlijk projecten opgepakt en uitgevoerd die ten goede
dienen te komen aan milieuhandhaving.

Met deze ondersteuning voor milieuaangelegenheden, is het mogelijk gebleken om een
inhaalslag te maken op het gebied van milieu en wordt het milieubeleid goed uitgevoerd.
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4.2 Planning en inzet
Zowel in- als extern zijn uren ingezet ten behoeve van het uitvoeren van de milieutaken. In
tabel 3 wordt aangegeven hoeveel uren zijn ingezet in 2013 om de milieutaken uit te voeren.
Tabel 3
Taakgebied
Milieu algemeen
- project interne
milieuzorg
Riolering
Huishoudelijk- en
restafval

Intern ingezette uren
Planning 2013
Werkelijk 2013
150
142

Extern ingezette uren*
Planning 2013
Werkelijk 2013
120

0
160

99

---

---

245

253

--

--

555
494
120
Totaal
* uren gemeente Rheden/ODRA voor de uitvoering van de milieutaken (vergunningverlening,
toezicht, handhaving en beleidszaken)

Uit deze tabel blijkt dat in 2013 in totaal 494 uur zijn ingezet.
Met deze ingezette uren is het mogelijk gebleken invulling te geven aan de door de gemeente
Rozendaal uit te voeren milieutaken.
Overzicht financiën
De beschikbare middelen en de in- en externe uren worden hier vertaald in bedragen in
euro’s.
Tabel 4 gaat in op de rekening van eerdere jaren en de in de begroting opgenomen gelden
voor de uitvoering van de milieutaken.
Tabel 4
Begroting 2013
Huishoudelijk- en restafval
Riolering
Ongediertebestrijding
Milieu algemeen
hieronder vallen onder andere:
- kosten uitvoering en
handhaving
milieuwetgeving
- Overige kosten

Rekening 2013

129.100
126.680
4.555
25.175

125.283
105.739
4.765
20.193

10.000

6.238

850

0
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5. Voortgang en conclusie
Milieu blijft in onze gemeente een belangrijke plaats innemen. Dit is vertaald in de begroting
en komt tot uitdrukking in de vast te stellen milieuprogramma’s en jaarverslagen.

Na de inhaalslag van de afgelopen jaren dienen de milieutaken wel op het behaalde niveau
gehouden te worden. Dit gebeurt door de ontwikkelingen in de ODRA te volgen en het
jaarlijks opstellen van een milieuprogramma en milieujaarverslag. Daarnaast wordt er op het
gebied van toezicht en handhaving gewerkt met de Risicomodule handhaving
omgevingsvergunning. Deze is in overleg met de provincie Gelderland vormgegeven en geeft
op basis van de thema’s fysieke veiligheid, hinder/ leefbaarheid, nalevingtabel en
ervaringscijfers de prioritering aan met betrekking tot toezicht en handhaving.
Per thema’s zijn er verschillende variabelen welke in overleg met de provincie zijn
ingevuld. In het milieujaarverslag 2013 is hier op een uitgebreide toelichting gegeven.
Mede door de samenwerking met de ODRA en omliggende gemeenten is Rozendaal in staat
de vergunningverlening, controle en handhaving op een adequaat niveau uit te voeren.
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