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VERGAD ERING GEMEENTERAAD 2008 
 

 
Pre-adviesnr. 9 
Agendapunt  
Onderwerp Milieujaarverslag 2006 en 2007, 

Milieuprogramma 2008 
 

Middenbeemster, 29 februari 2008 
 
Aan de raad 
 

> voorstel 
Wij verzoeken u het Milieujaarverslag 2006 en 2007 annex Milieuprogramma 2008 conform vast te 
stellen. 
 

> toelichting 
Op grond van artikel 21.1 lid 1 Wet milieubeheer moeten wij u jaarlijks verslag uitbrengen over het 
gevoerde beleid met betrekking tot de uitvoering van de hoofdstukken 8 (inrichtingen), 13 (procedures 
voor vergunningen en ontheffingen), 18 (handhaving) en paragraaf 14.1 (coördinatie bij aanvragen 
om een beschikking) van genoemde wet. Ook schrijft de Wet milieubeheer (paragraaf 4.7) jaarlijks een 
milieuprogramma voor, waarin op hoofdlijnen de wettelijke en niet-wettelijke taken zijn opgenomen 
waaraan in dat jaar invulling zal worden gegeven. 

 
Voor u ligt het Milieujaarverslag 2006 en 2007, gecombineerd met het Milieuprogramma 2008. (N.B. 
Het jaarverslag 2006 en 2007 met betrekking tot de uitvoering van de controle- en handhavingstaken 
hebben wij u separaat voorgelegd). 
 
Zowel in 2006 als in 2007 is veel werk verzet. We mogen concluderen dat Beemster haar milieuzaken 
goed op orde heeft. In 2008 is een hoop te doen. Met ingang van 1 januari jl. is veel wet- en 
regelgeving in werking getreden. Denk hierbij aan het Activiteitenbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en 
het Besluit lozing afvalwater huishoudens. De implementatie van één en ander zal veel tijd en energie 
vragen. Daarnaast moeten voorbereidingen worden getroffen om de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (in de volksmond: de omgevingsvergunning) op 1 januari 2009 te ‘verwelkomen’.  
 
Nadat u dit verslag annex programma heeft vastgesteld, zullen wij het voorleggen aan de VROM-
Inspectie en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Ook zal het op de gebruikelijke wijze openbaar 
worden gemaakt.  
 

> juridische consequenties 
Hiermee wordt aan de wettelijke verplichtingen voldaan. 
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> financiële consequenties 

Niet van toepassing. 
 

Burgemeester en wethouders van Beemster, 
de burgemeester, de secretaris, 

 
 

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks 


