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Voorstel

Het Milieuprogramma 2018 vaststellen.
Inleiding
Op grond van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer (Wm) stelt de gemeenteraad jaarlijks een
gemeentelijk programma vast. Op grond van artikel 4.21 Wm wordt het gemeentelijk
milieuprogramma voorbereid door burgemeester en wethouders en deze leggen het programma voor
aan de gemeenteraad. Als het milieuprogramma is vastgesteld wordt hiervan mededeling gedaan
door toezending van het programma aan Gedeputeerde Staten en aan het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.
Argumenten
Het milieuprogramma bevat het programma van door het gemeentebestuur te verrichten activiteiten.
Na een korte inleiding geeft hoofdstuk 2 de ontwikkelingen weer op het gebied van milieu.
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van milieutaken op het gebied van de relevante beleidsthema’s.
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt inzicht gegeven in het benodigd aantal uren en de beschikbare
formatie en de kosten zoals opgenomen in de begroting van 2018.
Tot slot is in bijlage I is een overzicht gevoegd van de het bedrijvenbestand Rozendaal.
Financiële gevolgen
De gemeente Rozendaal heeft een samenwerking met de gemeente Rheden en de ODRA op het
gebied van Bouw- en Woningtoezicht en Milieu. In principe verrichten de gemeente Rheden en de
ODRA alle werkzaamheden tegen een overeengekomen vergoeding.
Zoals uit het programma valt op te maken is de planning dat de gemeente Rheden en de ODRA in
2018, maximaal 120 uur inzet leveren ten behoeve van de gemeente Rozendaal.
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Dekkingsplan
De uitgaven welke gemoeid zijn met de uitvoering van de milieutaken worden gedekt in de
begroting 2018.
Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp
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