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Voorstel 
 

De tweede tussenrapportage over het Milieuprogramma 2021-2025 vaststellen. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Op 10 december 2020 stelde u het Milieuprogramma 2021-2025 vast. Bij de vaststelling werd 
vermeld dat het college jaarlijks een rapportage opstelt, waarin u wordt geïnformeerd over de 
tussentijdse resultaten. Deze tweede tussenrapportage over het Milieuprogramma 2021-2025 
blikt terug op de activiteiten uit 2022 en kijkt vooruit naar 2023.
 
Argumentatie 
Met het vaststellen van deze tweede tussenrapportage, in het bijzonder het jaarplan voor 2023, 
stelt uw raad het college in staat om ook in 2023 uitvoering te geven aan het beleid op het 
gebied van milieu en duurzaamheid. Daarnaast schetst de rapportage een beeld van de 
uitgevoerde activiteiten in 2022. 
 
Alle activiteiten voor 2023 volgen uit eerder door u vastgestelde beleidsplannen, zoals het 
Milieuprogramma 2021-2025 zelf, maar ook de warmtevisie, de Regionale Energiestrategie, de 
beleidsvisie verduurzaming gemeentelijk vastgoed, de grondstoffenvisie en de strategienota voor 
elektrisch vervoer en publieke laadinfrastructuur. Er is dus uitgegaan van het huidige 
ambitieniveau.  
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing. 

 



 
Alternatieven 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn 
Er geldt geen wettelijke beslistermijn. Behandeling van deze tussenrapportage in de raad van 
maart geeft de mogelijkheid om volledig verslag te doen van de in 2022 uitgevoerde activiteiten 
en het eventueel bijstellen van plannen voor 2023. 
 
Financiële paragraaf 
De begrote lasten voor de activiteiten in 2023 zijn € 227.000. Dit bestaat uit een budget van € 
160.000 ten behoeve van de warmtetransitie en € 67.000 ten behoeve van de ruimtelijke 
milieutaken. Ten behoeve van deze activiteiten is in de decemberactualisering 2022 reeds een 
bedrag van € 90.000 doorgeschoven uit 2022 naar 2023. Dat betekent dat een additionele 
onttrekking uit de reserve milieubeleid zal plaatsvinden voor een bedrag van € 137.000.  
 
Voorafgaand aan de additionele onttrekking van € 137.000 voor 2023 resteerde een bedrag van 
€ 364.776 in de reserve milieubeleid. Na onttrekking van € 137.000 resteert een saldo van  
€ 227.776. 
 
Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 wordt de reserve milieubeleid aangevuld voor een 
bedrag van € 2.000.000. Na de dotatie van € 2.000.000 resteert een bedrag van  
€ 2.227.776 in de reserve milieubeleid.   
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
De bevoegdheid voor de vaststelling van het gemeentelijke milieubeleidsplan ligt op grond van 
artikel 4.16 van de Wet milieubeheer bij de gemeenteraad. De vaststelling van deze 
tussenrapportage door de raad is daarmee in lijn. 
 
Collegeprogramma 
Paragraaf 3.10 Duurzaamheid 
 
Begroting 
De rapportage heeft betrekking op het onderdeel ‘Ruimtelijke en economische ontwikkeling’ van 
de programmabegroting. 
 
Eerdere besluiten 
Raadsbesluit vaststelling Milieuprogramma 2021-2025 d.d. 10 december 2020. 
Raadsbesluit vaststelling Eerste tussenrapportage Milieuprogramma 2021-2025 d.d. 10 februari 
2022. 
 
Voorgeschreven procedure 
Niet van toepassing. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Milieuprogramma 2021-2025 



 
Evaluatie 
Deze tussenrapportage dient tegelijkertijd als tussentijdse evaluatie van het Milieuprogramma 
2021-2025. 
 
Bijlage 
Tweede tussenrapportage Milieuprogramma 2021-2025, inclusief budgetoverzicht. 

 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 22 februari jl..  
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 9 maart a.s. bij agendapunt 6 
“Hamerstukken” zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met het voorstel. 
 


