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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag omgevingsrecht 2010 van de gemeente Veere. In dit jaarverslag
doen wij verslag van de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht en
bijzondere wetten. U kunt bijvoorbeeld lezen hoeveel vergunningen zijn verleend, hoeveel
controles we hebben uitgevoerd en welke beleidsstukken we hebben aangepast.
Op grond van artikel 21.1 van de Wet milieubeheer, artikel 100c van de Woningwet
(vervallen per 01-10-2010), artikel 10.1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 7.7
Besluit Omgevingsrecht (vanaf 01-10-2010) moet het college jaarlijks verslag doen aan de
gemeenteraad over het beleid met betrekking tot de uitvoering van onderdelen van deze
wetten, zoals vergunningverlening en bestuursrechtelijke handhaving. Dit jaarverslag vult
deze wettelijke plichten in. Daarnaast bevat het jaarverslag de evaluatie van het
gemeentelijk milieubeleidsplan.
Het is goed om te vermelden dat dit het eerste jaarverslag is dat wordt gemaakt voor alle
onderdelen van het omgevingsrecht. Voorheen maakten we alleen het milieujaarverslag.
Registratie van benodigde gegevens vindt nog niet altijd voldoende gestructureerd of niet
gedetailleerd genoeg plaats. De verdere implementatie en uitbreiding van het centrale
registratieprogramma Squit XO vindt nog volop plaats. Hierdoor zijn de gewenste gegevens
niet altijd (eenvoudig) voor handen. Wij willen dit in de loop van 2011 verbeteren.
Wij streven er naar een om in dit jaarverslag een zo totaal mogelijk informatieoverzicht te
geven. Een volledig uitputtend overzicht van bijvoorbeeld alle beleidsstukken, besluiten of
controles, geeft dit jaarverslag echter niet. De bestuurlijke wens om in dit jaarverslag
minder tekstueel en meer cijfermatig en overzichtelijker te rapporteren is in het
voorliggende jaarverslag verwerkt.

Verklaring afkortingen gebruikt in dit jaarverslag:
n.v.t. : niet van toepassing
n.g.
: niet (gestructureerd) geregistreerd
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2. 2010 in vogelvlucht
(samenvatting)
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning)
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) is op 1 oktober 2010 in
werking getreden. De voorbereiding, implementatie en het werken met de
‘omgevingsvergunning’ heeft een grote impact gehad. Werkprocedures zijn volledig
veranderd en veel bestaande kennis van procedures en wetgeving kon niet meer gebruikt
worden. Veel gemeentelijke verordeningen en beleidsstukken zijn op de nieuwe wet
aangepast.
Invoeren centrale registratieprogramma Squit XO
We zijn verder gegaan met het invoeren van het centrale registratieprogramma Squit XO bij
afdelingen die met de Wabo werken. Informatie over vergunningen en toezicht van locaties
in de gemeente Veere wordt centraal geregistreerd.
Handhavingsbeleid
We hebben integraal handhavingsbeleid opgesteld. Hierin staat hoe we communicatie
inzetten om overtredingen te voorkomen en wat we doen als we toch een overtreding
constateren.
Bodem- en asbestbeleid
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van bodem- en asbestbeleid werken we steeds vaker
met de andere Walcherse gemeenten samen. We zijn gestart met de actualisatie van het
van het bodembeleid en asbestbeleid.
Afval
We hebben 10.897 ton huishoudelijk afval ingezameld. Dat komt neer op 495 kilo per
inwoner. De afvalverwerking kost 2,34 miljoen euro. In 2010 zijn we gestart met de
gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Er werd zoveel plastic naar de
inzamelcontainers gebracht dat er extra containers bij zijn geplaatst.
Vereenvoudiging/deregulering
De regeling voor incidentele festiviteiten bij horecabedrijven is sterk vereenvoudigd en
gedigitaliseerd. Ook zijn de standaard sluitingstijden van strandpaviljoens verruimd,
waardoor minder ontheffingen sluitingstijd moeten worden aangevraagd.
Bomruiming Westkapelle
In Westkapelle werd een bom in zee aangetroffen. Om deze weg te halen heeft een
bomruiming plaatsgevonden.
Welstandsbeleid
We zijn gestart met het opstellen van een nieuw welstandsbeleid.
Vergunningen en besluiten
In 2010 zijn 1173 vergunningen en ontheffingen verleend en 77 aanvragen geweigerd. 5%
van de aanvragen is geweigerd. Dit percentage is laag. Goed vooroverleg tussen de
(toekomstige) aanvrager en de gemeente draagt hier positief aan bij.
Bouwvergunningen en evenementenvergunningen zijn de meest verleende vergunningen.
De eerste omgevingsvergunningen zijn in 2010 verleend, in totaal 30 stuks. We hebben 374
meldingen ontvangen voor situaties waar geen vergunningplicht meer geldt.
In totaal zijn zo’n 1500 besluiten genomen en zijn 53 bezwaren ingediend. Dit houdt in dat
tegen ongeveer 3,5% van de genomen besluiten is bezwaar ingediend. Dit percentage is erg
laag. Belanghebbenden zijn het blijkbaar doorgaans eens met de genomen besluiten. Wat
opvalt is dat tegen handhavingsbesluiten en besluiten op verzoeken in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken) in verhouding vaak bezwaar wordt ingediend.
Bij handhavingsbesluiten is dit te verklaren omdat dit vaak negatieve besluiten zijn voor de
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overtreder. Bij Wob-verzoeken is vaak bezwaar ingediend nadat informatie is geweigerd of
is aangegeven dat informatie niet in ons bezit is.
Bedrijvenbestand
Het bedrijvenbestand van de gemeente Veere is grotendeels gelijk gebleven. De gemeente
is verplicht toezicht te houden op deze bedrijven. Wat wel opvalt is dat steeds meer milieuinrichtingen onder landelijke algemene regels vallen en niet meer vergunningplichtig zijn.
Dit heeft te maken met deregulering van de landelijke milieuwetgeving.
Toezicht en handhaving
Voor 2010 is geen handhavingsuitvoeringsprogramma vastgesteld. In verband met de
inwerkingtreding van de Wabo is gewerkt aan een integraal handhavingsbeleid en –
programma voor 2011 en verder. Dit houdt in dat voor 2010 geen geplande gegevens voor
toezicht en handhaving beschikbaar zijn. Een vergelijking hiermee kan dus niet gemaakt
worden. In het jaarverslag 2011 zal dit wel het geval zijn.
Milieu-, bouw-, brandveiligheids-, parkeer- en algemeen toezicht heeft plaatsgevonden in
2010. We hebben 209 milieucontroles en 25 brandveiligheidscontroles uitgevoerd. De
overige aantallen controles werden in 2010 nog niet systematisch geregistreerd.
In 2010 is terug gegaan van 3 naar 2 milieutoezichthouders. Dit is verantwoord vanwege
het feit dat het naleefgedrag van bedrijven bij milieucontroles goed is. 86% van de
bedrijven voldoet bij de periodieke controle aan de milieuregels. Het regelmatige
milieutoezicht en voorlichting van de afgelopen jaren heeft hiertoe bijgedragen. De
controlefrequenties zijn daarom voor 2011 verlaagd.
Het aantal bouwcontroleurs is uitgebreid van 1 naar 2. Door personeelsverloop is het
periodiek brandveiligheidstoezicht in 2010 niet op voldoende niveau geweest. Medio april
2010 heeft het college daarom besloten voor de samenwerking met de Stadsgewestelijke
brandweer. 2 fte Boa zijn langdurig niet inzetbaar geweest, hierdoor zijn wat minder
algemeen toezicht- en parkeercontroles uitgevoerd dan voorgaande jaren. Milieucontroles
zijn samen met het Waterschap uitgevoerd. Deze samenwerking verloopt goed.
Er zijn 46 klachten over de fysieke leefomgeving gemeld. Dit is een forse afname (ongeveer
45%) van het aantal klachten in vergelijking met voorgaande jaren. Blijkbaar is minder
overlast ervaren. Hier is geen duidelijke reden voor te geven. De meeste klachten (18)
gingen over geluidsoverlast, ook het aantal geluidsklachten is afgenomen ten opzichte van
voorgaande jaren.
We hebben 8 keer last onder bestuursdwang opgelegd en 7 keer een last onder dwangsom.
Er zijn 4.853 proces-verbalen opgemaakt waarvan 3.255 voor fiscaal parkeren. Dit zijn 300
proces verbalen minder dan in 2009.
Naar aanleiding van het goede naleefgedrag van milieuregels van bedrijven is de frequentie
van het milieutoezicht verlaagd. Dit is gemotiveerd en vastgelegd in het
handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 (IHUP2011). De resultaten van toezicht en
handhaving over 2010 geven geen verdere aanleiding om (handhavings)beleid aan te
passen.
Evaluatie milieubeleidsplan “Milieu op Koers” 2007-2011
61 van de 79 acties uit het milieubeleidsplan “Milieu op Koers” 2007-2011 zijn of worden
volgens planning uitgevoerd. Van 12 acties wordt de doelstelling gehaald, maar de planning
loopt achter. Over 6 acties is onvoldoende zekerheid of de doelstelling wordt gehaald. Dit
zijn de punten die in 2011 extra aandacht vereisen. Het college stelt de gemeenteraad voor
het project ‘Groene vlag’ niet (verder) uit te voeren. De doelstellingen van het project
worden ook gehaald via het project ‘Mooi Veere’, waarbij verrommeling in het buitengebied
wordt verminderd en tegen gegaan.
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3. Beleid en uitvoering
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Welke verordeningen en beleid dat door de gemeente Veere is opgesteld op het gebied
van omgevingsbeleid en apv en bijzondere wetten zijn er?
peildatum 31-12-2010
laatste versie
in werking

Vakgebied

Beleidsstuk/verordening

Algemeen
Milieu & milieubeheer

Integraal toezicht en handhavingsbeleid

2010

Milieubeleidsplan "Milieu op Koers"

2008

Nota stookbeleid

2005

Landbouw & natuurbeheer
Openbare orde & ruimte

Ruimtelijke ordening & Bouwen

Afvalstoffenverordening 2009

2009

Subsidieverordening oud papier

2006

Geluidnota

2011

Gemeentelijk rioleringsplan

2010

Asbestbeleid

2006

Bomenverordening Veere 2010

2010

Algemene plaatselijke verordening Veere 2010

2011

Verordening particuliere rioolaansluitingen

2006

Verordening winkeltijden Veere

2002

Verordening seizoenmarkten Veere

1998

Kermisverordening Veere 1998

1998

Brandbeveiligingsverordening 2010

2010

Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Veere 2010

2010

Speelautomatenverordening Veere 2008

2008

Overleg- en bijdrageregeling stads- en dorpsraden Veere 2007

2006

Verordening adviescommissie seizoenmarkten

1997

Handhavingsstappenplan Horeca

2009

Nota Integrale veiligheid

2009

Nota terrassenbeleid

2007

Ontheffing sluitingsuur strandpaviljoens

2010

Rampenplan

2008

Nota vent- en standplaatsenbeleid gemeente Veere 1998

1999

Bouwverordening gemeente Veere

2010

Monumentenverordening 2004

2004

Verordening VROM Startersregeling

2007

Stimuleringsregeling opplussen

2008

Stimuleringsregeling particuliere woningverbetering

2008

Verordening particuliere rioolaansluitingen

2006

Gebruiksverordening tweede woningen Veere

1999

Verordening kleinschalig kamperen 2008

2008

Ontheffingenbeleid Wro
Beleidsregels voor het subsidiëren van het aanbrengen of vervangen van
glinten in Westkapelle

2009
2000

Welstandsnota

2009
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Welke beleidsontwikkelingen en beleidsuitvoering op het gebied van omgevingsbeleid en apv
en bijzondere wetten hebben plaatsgevonden?
Vakgebied
Algemeen

Beleidsstuk/verordening Aanleiding wijzing/actie
Handhavingsbeleid
Wijziging wetgeving

Wijziging/actie
Integraal toezicht en handhavingsbeleid vastgesteld

Algemeen

Legesverordening

Wijziging wetgeving

Algemeen

Omgevingsrecht

Actualisatie

Algemeen

Omgevingsrecht

Wijziging wetgeving

Wijziging Legesverordening vastgesteld i.v.m.
inwerkingtreding Wabo
Actualisatie aanwijzing toezichthouders diverse
wetten en regelingen
Procesbeschrijving Omgevingsvergunning opgesteld

Algemeen

Omgevingsrecht

Wijziging wetgeving

Algemeen

Omgevingsrecht

Wijziging wetgeving

Milieu & milieubeheer

Afvalstoffenverordening

Evaluatie

Milieu & milieubeheer

Afvalstoffenverordening

Uitvoering wetgeving

Milieu & milieubeheer

Asbestbeleid

Actualisatie

Milieu & milieubeheer

Bodembeleid

Actualisatie

Milieu & milieubeheer

Bodembeleid

Actualisatie

Milieu & milieubeheer

Milieubeleidsplan

Uitvoering bestaand beleid

Milieu & milieubeheer

Milieubeleidsplan

Uitvoering bestaand beleid

Milieu & milieubeheer

Milieucommunicatie

Uitvoering bestaand beleid

Milieu & milieubeheer

milieucommunicatie

Uitvoering bestaand beleid

Milieu & milieubeheer

milieucommunicatie

Uitvoering bestaand beleid

Milieu & milieubeheer

Milieujaarverslag

Uitvoering wetgeving

Milieujaarverslag 2009 vastgesteld

Milieu & milieubeheer

Stookbeleid

Uitvoering bestaand beleid

Stookbeleid geevalueerd

Openbare orde & ruimte Apv

Deregulering

Vereenvoudigen kennisgeving incidentele festiviteit

Openbare orde & ruimte Apv

Evaluatie

Openbare orde & ruimte Apv

Uitvoering bestaand beleid

Aanpassing Apv voor sluitingstijden
strandpaviljoens
Aanwijzen collectieve lawaaidagen 2011

Openbare orde & ruimte Apv

Uitvoering wetgeving

Strand-/zeevak aangewezen waar het verboden is
te duiken i.v.m. bom in zee bij Westkapelle (Na
bomruiming weer ingetrokken)

Openbare orde & ruimte Apv

Wijziging wetgeving

Openbare orde & ruimte Bomenverordening

Wijziging wetgeving

Openbare orde & ruimte Gemeentewet

Uitvoering wetgeving

Openbare orde & ruimte Nota Integrale veiligheid

Uitvoering bestaand beleid

Wijziging Apv vastgesteld i.v.m. inwerkingtreding
Wabo
Wijziging Bomenverordening vastgesteld i.v.m.
inwerkingtreding Wabo
Noodverordening voor bomruiming Westkapelle
instellen en intrekken
Uitvoeren en evaluaren nachtelijke strandbewaking

Openbare orde & ruimte Parkeerbeleid

Evaluatie

Openbare orde & ruimte Speelautomaten
verordening

Wijziging wetgeving

Openbare orde & ruimte Verordening
seizoensmarkten
Openbare orde & ruimte Wet Veiligheidsregio's

Actualisatie

Ruimtelijke ordening &
Bouwen
Ruimtelijke ordening &
Bouwen
Ruimtelijke ordening &
Bouwen

Beleidsregels glinten
Westkapelle
Bouwverordening

Actualisatie

Brandbeveiligings
verordening

Wijziging wetgeving

Nieuwe brandbeveiligingsverordening vastgesteld
i.v.m. vervallen Brandweerwet en inwerkingtreding
Wet op de Veiligheidsregio's

Ruimtelijke ordening &
Bouwen

Welstandsbeleid

Wijziging standpunt

Proces voor aanpassing Welstandsbeleid gestart.
Kadernotitie vastgesteld

Wijziging wetgeving

Wijziging wetgeving
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Inplementatie Wabo/omgevingsvergunning
voorbereid en uitgevoerd
(Verdere) implementatie registratieprogramma
SquitXo
Voorbereiding en plaatsing van extra
afvalcontainers voor kunstofverpakkingen
Beleidsregel ondergrondse afvalcontainers bij
appartementencomplexen vastgesteld
Gestart met actualisatie Asbestbeleid in
samenwerking met Middelburg en Vlissingen
Gestart met actualisatie bodembeleid in
samenwerking met Middelburg en Vlissingen
Voorbereiden gezamenlijk gebruik bodemsoftware
overheden Zeeland
Milieubeleidsplan 2007-2011 geevalueerd
Uitvoeren projecten SLOK- subsidie (Stimulering
van Lokale Klimaatinitiatieven)
Uitvoeren campagne 'Fietsen scoort' en diverse
ander activiteiten als boomfeestdag, opschoondag,
watervlo, NME-aanbod, activiteiten ondersteunen
van MICMEC
Aanbieden en uitvoeren activiteiten natuur- en
milieueducatie op basisscholen ism MicMec
Uitvoeren boomfeestdag basisscholen

Uitbesteding geldgaring parkeerautomaten
geregeld
Vaststelling nieuwe Speelautomatenverordening
i.v.m. inwerkingtreding Dienstenwet
Aanpassing Verordening seizoensmarkten Veere in
gang gezet
Voorbereiden regionaal crisisplan samen met onder
andere Veiligheidsregio Zeeland
Aanpassing beleidsregels, verhogen
subsidiebedragen
Nieuwe bouwverordening vastgesteld

Hoe is de inzameling van huishoudelijk afval geregeld?
huishoudelijk restafval duobakken

contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD)

huishoudelijk restafval verzamelcontainers

contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD)

groente-, fruit- en tuinafval

contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD)

papier

contracten met charitatieve instellingen (actieve en passieve inzamelaars)

glas

contract met van Gansewinkel via OLAZ

kunstof verpakkingen

contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD)

textiel

twee rondes voor Kringloop Zeeland en twee rondes voor charitatieve inzamelaars

klein chemisch afval

contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD)

Is de wijze van inzameling significant veranderd?

nee

Wat is/zijn de redenen van deze verandering?

Zijn deze wijzen van inzameling volledig goed verlopen?

nee

Wat is/zijn knelpunten (geweest)?
Aanbod kunstof verpakkingen was groter dan verwacht.
Er zijn extra containers geplaatst voor de inzameling.

Hoeveel huishoudelijk afval is ingezameld?

huishoudelijk afval

2008

2009

11210

11073

grof huishoudelijk afval
Totaal

2010
10813 ton

131

113

84 ton

11341

11186

10897 ton

517

510

495 kilo

per inwoner

Wat voor soort huishoudelijk afval is ingezameld?
2008

2009

46

46

7

7

7 %

groente-, fruit- en tuinafval

20

21

22 %

papier

21

20

20 %

6

6

huishoudelijk restafval duobakken
huishoudelijk restafval verzamelcontainers

glas

2010
43 %

6 %
2 %

kunststof verpakkingen
textiel

1

1

1 %

klein chemisch afval

0

0

0 %

Is de hoeveelheid of samenstelling van het ingezamelde afval significant veranderd?
Wat is/zijn de redenen van deze verandering?
Er is minder restafval opgehaald. Dat komt door de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen.

Hoeveel afval is ingezameld op de milieustraat in Serooskerke?

afval milieustraat
per inwoner

2008

2009

10252

11730

11194 ton

467

535

511 kilo
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2010

ja

Wat voor soort afval is ingezameld op de milieustraat in Serooskerke?
2008

2009

restafval niet brandbaar

9

8

8 %

restafval brandbaar

7

6

5 %

grond
schoon puin

2010

8

8

8 %

26

28

28 %

groenafval (onverhakseld)

21

21

21 %

hout

12

13

14 %

overig

16

16

17 %

Is de hoeveelheid/samenstelling van het ingezamelde afval bij de milieustraat significant veranderd?
nee

Wat is/zijn de redenen van deze verandering?
Er is minder restafval opgehaald. Dat komt door de gescheiden inzameling van de kunststof verpakkingen.

Hoeveel heeft afval(verwerking) gekost?
2008
Kosten afval(verwerking)
per inwoner

€

2,19

2009
€

2,43

100

111

2010
€

2,34 miljoen euro
107 euro

Hoe zijn deze kosten verdeeld?
2008

2009

verwerking restafval

32

28

2010
29 %

inzameling huishoudelijk afval

27

27

28 %

kosten milieustraat

21

20

21 %

verwerking gft afval

9

8

8 %

inzameling en verwerking oud papier

3

3

3 %

overig

9

14

11 %

11
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4. Vergunningen en besluiten
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2010
Omgevingsvergunningen (vanaf 1 oktober 2010)

30

Sloopvergunningen

53

Bouwvergunningen

291

Aanlegvergunningen

12

Monumentenvergunningen

12

Milieuvergunningen

0

Gebruiksvergunningen brandveiligheid

3

Drank- en horecavergunningen

35

Exploitatievergunningen horecabedrijf

33

Terrasvergunningen
Evenementenvergunningen
Kapvergunningen

4
224
37

Overige

107

Totaal

841

Hoeveel meldingen zijn ontvangen?
2010
Milieumelding veranderen milieu-inrichting

81

Gebruiksmeldingen brandveilig gebruik

3

Sloopmelding (verwijderen asbest particulier)

152

Melding toepassen grond

120

Overige
Totaal

18
374

Hoeveel ontheffingen zijn verleend?
2010
Ontheffing verbranden afvalstoffen (stookontheffing)
Ontheffing houden collecte of inzameling

160
36

Ontheffing incidentele festiviteit (levende muziek)

65

Overige

71

Totaal

332

Hoeveel vergunningen of ontheffingen zijn geweigerd?
2010
Weigeringen

77

Hoeveel besluiten zijn genomen?
2010
(Wijzigingen) bestemmingsplan vastgesteld
Besluiten op aanvragen vergunningen/ontheffingen
Handhavingsbesluiten

6
1468
12

Besluiten op handhavingsverzoeken
Besluiten op Wob-verzoeken
Totaal

7
12
1499

Hoeveel bezwaren zijn ingediend?
2010
Sloopvergunningen

3

Bouwvergunningen

15

Aanlegvergunningen

3

Milieuvergunningen

0

Apv besluiten

3

Kleinschalig kamperen

8

Handhavingsbesluiten

6

Besluiten op Wob-verzoeken

7

Overig

8

Totaal

53

14

2010
2

Milieuvergunningaanvragen

0

Verleende milieuvergunningen

nvt

- waarvan binnnen behandeltermijn van 6 maanden
Milieuvergunningen in behandeling
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Milieuvergunningen waartegen zienswijzen zijn ingediend

0

Milieuvergunningen waartegen beroep is ingediend

0

Conclusie ‘vergunningen en besluiten’
Aangezien dit het eerste jaarverslag is in deze vorm zijn vergelijkingsgegevens van
vergunningverlening van eerdere jaren niet beschikbaar.
In 2010 zijn 1173 vergunningen en ontheffingen verleend en 77 aanvragen geweigerd. 5%
van de aanvragen is geweigerd. Dit percentage is laag. Goed vooroverleg tussen de
(toekomstige) aanvrager en de gemeente draagt hier positief aan bij.
Bouwvergunningen en evenementenvergunningen zijn de meest verleende vergunningen.
De eerste omgevingsvergunningen zijn in 2010 verleend, in totaal 30 stuks. We hebben 374
meldingen ontvangen voor situaties waar geen vergunningplicht meer geldt.
In totaal zijn zo’n 1500 besluiten genomen en zijn 53 bezwaren ingediend. Dit houdt in dat
tegen ongeveer 3,5% van de genomen besluiten is bezwaar ingediend. Dit percentage is erg
laag. Belanghebbenden zijn het blijkbaar doorgaans eens met de genomen besluiten. Wat
opvalt is dat tegen handhavingsbesluiten en besluiten op verzoeken in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken) in verhouding vaak bezwaar wordt ingediend.
Bij handhavingsbesluiten is dit te verklaren omdat dit vaak negatieve besluiten zijn voor de
overtreder. Bij Wob-verzoeken is vaak bezwaar ingediend nadat informatie is geweigerd of
is aangegeven dat informatie niet in ons bezit is.

15

16

5. Bedrijvenbestand
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Wat is het totaal aantal inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer binnen de
gemeente Veere?
De objecten die in het kader van de Wet miliebeheer gecontroleerd moeten worden noemen we inrichtingen.
Categorie 1 - lage milieubelasting

301 inrichtingen

Categorie 2 - gemiddelde milieubelasting

851 inrichtingen

Categorie 3 - meer dan gemiddelde milieubelasting

81 inrichtingen

Categorie 4 - hoogste milieubelasting

14 inrichtingen
1247

Totaal

20

waarvan vergunningplichtig

1227

waarvan meldingsplichtig

Hoeveel IPPC-bedrijven zijn er binnen de gemeente Veere?
Dit zijn bedrijven die onder de IPPC-richtlijn (EU-richtlijn 96/61/EEG van 24/9/1996) vergunningsplichtig zijn, zoals
intensieve veehouderijen. Engels: Integrated Pollution Prevention and control.
5

Aantal IPPC bedrijven

Hoeveel BRZO-bedrijven zijn er binnen de gemeente Veere?
Dit zijn bedrijven die onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen vallen. Deze bedrijven hebben risico op zware ongevallen.
0

Aantal BRZO bedrijven

Is de omvang of samenstelling van het inrichtingenbestand significant veranderd?

ja

Wat is/zijn de redenen van deze verandering?
Vanwege wijzigingen in landelijke milieuregelgeving vallen steeds meer voorheen vergunningplichtige bedrijven
onder algemene regels (melding)

Hoeveel panden in het kader van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken zijn er
binnen de gemeente Veere?
Categorie 1

58 panden

Categorie 2

242 panden

Categorie 3

215 panden

Categorie 4

36 panden
Totaal

551

waarvan vergunningplichtig

176

waarvan meldingsplichtig

375

Is de omvang of samenstelling van het pandenbestand significant veranderd?

nee

Wat is/zijn de redenen van deze verandering?

Hoeveel horecabedrijven heeft de gemeente Veere?
Horecabedrijven met een drank en horecavergunning

280 bedrijven

Horecabedrijven met een exploitatievergunning apv

320 bedrijven

Horecabedrijven met een terrasvergunning

Is de omvang of samenstelling van het bedrijvenbestand significant veranderd?
Wat is/zijn de redenen van deze verandering?

18

60 bedrijven
nee

Hoeveel campings heeft de gemeente Veere?
Campings

31 campings

Minicampings (max 15 standplaatsen)

165 campings

- waarvan met ontheffing tot 25 standplaatsen
Landschapscampings (max 60 standplaatsen)

36 campings
0 campings

Conclusie ‘bedrijvenbestand’
Het bedrijvenbestand van de gemeente Veere is grotendeels gelijk gebleven. De gemeente
is verplicht toezicht te houden op deze bedrijven. Wat wel opvalt is dat steeds meer milieuinrichtingen onder landelijke algemene regels vallen en niet meer vergunningplichtig zijn.
Dit heeft te maken met deregulering van de landelijke milieuwetgeving.
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6. Toezicht en handhaving
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Heeft de gemeente handhavingsbeleid?

ja

Voor milieutaken is dit sinds 2005 verplicht. Voor alle omgevingstaken is dit verplicht vanaf 1 oktober 2010.

Wat is de titel van dit beleid? En op welke datum is deze vastgesteld?
Titel rapportage

datum vaststelling
7-9-2010

Integraal toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Veere

Toelichting

Is een risicoanalyse voor de handhaving uitgevoerd?

Voor bouwen en milieu wel, voor brandveiligheid en
apv niet

Voor milieutaken is dit sinds 2005 verplicht. Voor alle omgevingstaken is dit verplicht vanaf 1 oktober 2010.

Wat is de titel van de rapportage waarin de prioriteiten zijn opgenomen? En op welke datum is
deze vastgesteld?
Titel rapportage

datum vaststelling

Bouwbeleidsplan Gemeente Veere

25-11-2008

Collegeadvies probleemanalyse handhaving milieu

28-12-2004

Toelichting
In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is gewerkt aan een
integrale risicoanalyse. Deze is op 22-03-2011 vastgesteld voor 2011-2014.

Is er een handhavingsuitvoeringsprogramma?

nee

Voor milieutaken is dit sinds 2005 verplicht. Voor alle omgevingstaken is dit verplicht vanaf 1 oktober 2010.

Is deze gebaseerd op een actuele risicoanalyse en prioriteitenstelling?

nvt

Wat is de titel van dit programma? En op welke datum is deze vastgesteld?
Titel rapportage

datum vaststelling

nvt voor 2010

nvt voor 2010

Toelichting
In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is gewerkt aan een
integraal handhavings uitvoeringsprogramma. Deze is op 22-03-2011 vastgesteld voor 2011.
In 2010 is bij milieutoezicht voor prioritering van controles uitgegaan van het systeem van prioritering in
voorgaande jaren.

Welke top 10 prioriteiten zijn gesteld?
1 nvt voor 2010
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Welke gemeentelijke, lokale, provinciale, landelijke prioriteiten zijn gesteld?
nvt voor 2010

Zijn er actuele doelstellingen voor wat we met de handhaving willen bereiken?
De volgende doelstellingen zijn in of voor door ons gesteld

nee

1 nvt voor 2010
2
3
4
5

Heeft de organisatie een bestuurlijke verantwoordingsrapportage (jaarrekening, marap) opgesteld?
Is een evaluatie van de handhavingsresultaten uitgevoerd?
Heeft evaluatie van de handhavingsresultaten geleid tot een gewijzigde toepassing van het beleid?
Welke elementen van het beleid zijn aangepast?

ja
ja
nee

1 nvt voor 2010
2
3
4
5
6
7
8

Hoeveel milieucontroles zijn uitgevoerd?
controles

gepland

gerealiseerd

uren

hercontroles

Categorie 1 - lage milieubelasting

47

nvt

nvt

23

0

Categorie 2 - gemiddelde milieubelasting

90

nvt

nvt

1691

26

Categorie 3 - meer dan gemiddelde milieubelasting

11

nvt

nvt

195

4

1

nvt

nvt

3

0

10

nvt

nvt

79

0

Categorie 4 - hoogste milieubelasting
Controle op vuurwerk inrichtingen
Aspectcontroles milieu (o.a. naar aanleiding van klachten)
Totaal

50

nvt

nvt

206

209

nvt

nvt

2197

30

Hoeveel bedrijven voldoen aan de milieuwetgeving bij de eerste periodieke controle?
Zijn er organisatorisch bijzonderheden geweest bij het milieutoezicht?
Wat is/zijn deze bijzonderheden?
In 2010 is terug gegaan van 3 naar 2 milieutoezichthouders

23

86%
ja

Hoeveel bouwcontroles zijn uitgevoerd?
controles
Bouwcontroles
Totaal

gepland

gerealiseerd

uren

hercontroles

ng

nvt

nvt

1368

ng

ng

nvt

nvt

1368

ng

Zijn er organisatorisch bijzonderheden geweest bij het bouwtoezicht?

ja

Wat is/zijn deze bijzonderheden?
Per 2010 zijn bouwvergunningverlening en -toezicht functioneel van elkaar gescheiden, waardoor bouwtoezicht
beter geborgd wordt.
In 2010 is over gegaan van 1 naar 2 bouwcontroleurs.

Hoeveel brandveiligheidscontroles zijn uitgevoerd?
controles
Brandveiligheidscontroles
Totaal

gepland

gerealiseerd

uren

hercontroles

25

nvt

nvt

ng

ng

25

nvt

nvt

ng

ng

Zijn er organisatorisch bijzonderheden geweest bij het brandveiligheidstoezicht?

ja

Wat is/zijn deze bijzonderheden?
Door personeelsverloop is het periodiek brandveiligheidstoezicht toezicht in 2010 niet op voldoende niveau
geweest. Medio april 2010 heeft het college daarom besloten voor de samenwerking met de Stadsgewestelijke
brandweer.

Hoeveel algemeen toezichtscontroles zijn uitgevoerd?
De uren van de inhuurkrachten voor parkeercontroles in het parkeerseizoen zijn niet meegerekend
controles

gepland

gerealiseerd

uren

Integrale handhaving/surveillance

ng

nvt

nvt

941

Illegaal gebruik 2e woningen

ng

nvt

nvt

939

Onveilig/verkeerd parkeren

ng

nvt

nvt

760

Controles belastingen

ng

nvt

nvt

518

Controles betaald parkeren gemeente

ng

nvt

nvt

420

Controles betaald parkeren waterschap

ng

nvt

nvt

248

Controles uitstallingen

ng

nvt

nvt

41

Controles strandbepalingen

ng

nvt

nvt

31

Controles stoken

ng

nvt

nvt

28

ng

nvt

nvt

3926

Totaal

Zijn er organisatorisch bijzonderheden geweest bij het algemeen toezicht?
Wat is/zijn deze bijzonderheden?
2 fte Boa/toezichthouder zijn langdurig niet inzetbaar geweest.

Hoeveel klachten zijn gemeld?
2008

2009

9

9

12 Klachten

Geluid

47

26

18 Klachten

Geur

17

20

7 Klachten

Licht

0

0

1 Klachten

16

27

8 Klachten

Bouwen en ruimtelijke ordening

ng

ng

ng Klachten

Brandveilig gebruik

ng

ng

ng Klachten

Eigen verordeningen

ng

ng

ng Klachten

Overige

ng

ng

ng Klachten

89

82

46 Klachten

Milieu

Afval

Overig

Totaal

24

2010

ja

Hoe vaak is bestuursrechtelijk gehandhaafd?
Hoe vaak is last onder bestuursdwang opgelegd?

8

Hoeveel lasten onder dwangsom zijn opgelegd?

7

Hoveel besluiten op handhavigsverzoeken zijn genomen?
Waarvan toegekend

7
1

Hoeveel proces-verbalen zijn opgemaakt?
2008

2009

Kleine ergernissen

29

15

25 pv's

Fiscaal parkeren

ng

3851

3255 pv's

Fout parkeren
Totaal

2010

ng

1287

1573 pv's

29

5153

4853 pv's

In hoeverre is samen gewerkt met andere handhavingspartners?
Welke gezamenlijke activiteiten zijn samen met andere handhavingspartners uitgevoerd
(brandweer, arbeidsinspectie andere partners)?
Milieucontroles zijn samen met Waterschap uitgevoerd.

Hoe verliep de samenwerking met andere externe handhavingspartners?
Goed.

Conclusie ‘toezicht en handhaving’
Voor 2010 is geen handhavingsuitvoeringsprogramma vastgesteld. In verband met de
inwerkingtreding van de Wabo is gewerkt aan een integraal handhavingsbeleid en –
programma voor 2011 en verder. Dit houdt in dat voor 2010 geen geplande gegevens voor
toezicht en handhaving beschikbaar zijn. Een vergelijking hiermee kan dus niet gemaakt
worden. In het jaarverslag 2011 zal dit wel het geval zijn.
Milieu-, bouw-, brandveiligheids-, parkeer- en algemeen toezicht heeft plaatsgevonden in
2010. We hebben 209 milieucontroles en 25 brandveiligheidscontroles uitgevoerd. De
overige aantallen controles werden in 2010 nog niet systematisch geregistreerd.
In 2010 is terug gegaan van 3 naar 2 milieutoezichthouders. Dit is verantwoord vanwege
het feit dat het naleefgedrag van bedrijven bij milieucontroles goed is. 86% van de
bedrijven voldoet bij de periodieke controle aan de milieuregels. Het regelmatige
milieutoezicht en voorlichting van de afgelopen jaren heeft hiertoe bijgedragen. De
controlefrequenties zijn daarom voor 2011 verlaagd.
Het aantal bouwcontroleurs is uitgebreid van 1 naar 2. Door personeelsverloop is het
periodiek brandveiligheidstoezicht in 2010 niet op voldoende niveau geweest. Medio april
2010 heeft het college daarom besloten voor de samenwerking met de Stadsgewestelijke
brandweer. 2 fte Boa zijn langdurig niet inzetbaar geweest, hierdoor zijn wat minder
algemeen toezicht- en parkeercontroles uitgevoerd dan voorgaande jaren. Milieucontroles
zijn samen met het Waterschap uitgevoerd. Deze samenwerking verloopt goed.
Er zijn 46 klachten over de fysieke leefomgeving gemeld. Dit is een forse afname (ongeveer
45%) van het aantal klachten in vergelijking met voorgaande jaren. Blijkbaar is minder
overlast ervaren. Hier is geen duidelijke reden voor te geven. De meeste klachten (18)
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gingen over geluidsoverlast, ook het aantal geluidsklachten is afgenomen ten opzichte van
voorgaande jaren.
We hebben 8 keer last onder bestuursdwang opgelegd en 7 keer een last onder dwangsom.
Er zijn 4.853 proces-verbalen opgemaakt waarvan 3.255 voor fiscaal parkeren. Dit zijn 300
proces verbalen minder dan in 2009.
Naar aanleiding van het goede naleefgedrag van milieuregels van bedrijven is de frequentie
van het milieutoezicht verlaagd. Dit is gemotiveerd en vastgelegd in het
handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 (IHUP2011). De resultaten van toezicht en
handhaving over 2010 geven geen verdere aanleiding om (handhavings)beleid aan te
passen.
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7. Evaluatie milieubeleidsplan
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Algemeen milieubeleid

Afval

Prio

Actie

afgerond in:
(planning
college)
terugkerend

3.1.1

W/B

Jaarlijks opstellen milieujaarverslag

3.1.2

W

Jaarlijks vaststellen milieuuitvoeringsprogramma

terugkerend

3.1.3

B

Onderzoek doen naar de mogelijkheid
voor afschaffing of vereenvoudiging van
gemeentelijke milieuregelgeving via het
Project Vermindering gemeentelijke
regelgeving Zeeland en naar aanleiding
van dit onderzoek besluiten over al dan
niet afschaffen of vereenvoudigen

2008

Doorlopend
Doorlopend. Milieu uitvoeringsprogramma is opgenomen in de programmabegroting. Betreft het verplichte jaarlijkse
milieuprogramma in de zin van art 4.20 en 4.21 Wet milieubeheer.
Afgerond

3.1.4

W

3.1.5

W/B

Ambitieniveau openbaarheid milieuinformatie vaststellen
Vastgesteld niveau openbaarheid milieuinformatie uitvoeren

3.1.6

B

3.1.7

B

Status 31/12/2010

2008

Afgerond

2010

Uitgevoerd behalve digitaal ontsluiten van milieuvergunningen en inkomende milieu-informatie standaard digitaal opslaan
inclusief inscannen tekeningen en bijlagen. Deze 2 actiepunten worden uitgesteld en meegenomen bij de ontwikkelingen in het
kader van de omgevingsvergunning en het nieuwe registratieprogramma Squit , automatisering moet hierin voorzien. Realisatie
2010/2011. Alle andere actiepunten zijn uitgevoerd.

Monitoren milieubeleidsplan

terugkerend

Besluitvorming over nieuw
milieubeleidsplan voorbereiden

2009

Doorlopend, via milieujaarverslag. In stafoverleg vindt bestuurlijke terugkoppeling plaats.
Opstellen in 2011. Huidige milieubeleidsplan geldt tot en met 2011. Vaststellen staat foutief in 2009/2010 gepland, moet
2010/2011 zijn.

3.1.8

W

Nadere beleidsuitvoering

terugkerend

Doorlopend

3.1.9

W

Toetsen (ruimtelijke) plannen

terugkerend

3.2.1

W

Uitvoeren reguliere taken voor inzamelen
en verwerken van huishoudelijk afval

terugkerend

Doorlopend
Doorlopend

3.2.2

W

Uitvoeren reguliere taken inzamelen en
verwerken reinigingsdiensten afval

terugkerend

Doorlopend

3.2.3

W

Handhaving (afval)bepalingen APV, o.a.
gericht op hondenoverlast, zwerfvuil,
verkeerd aanbieden van afval

terugkerend

Het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval wordt regelmatig volgens vastgesteld stappenplan gecontroleerd (gele kaart), de
Zeeuwse Reinigings Dienst heeft hier een signaalfunctie in. Controle op overige afvalbepalingen vindt zeer sporadisch/ ad hoc
plaats, zou programmatisch moeten plaatsvinden. Aan de hand van het handhavings- uitvoeringsprogramma 2011 en de
beschikbare formatie wordt e.e.a. nader bezien.

3.2.4

W
W

In kaart brengen wat de gevolgen zijn van 2009
het 'verpakkingenconvenant'
Handhaving en toezicht bouw- en
terugkerend
sloopbepalingen bouwverordening

Afgerond

3.2.5

3.2.6

A2

Via het bouwbeleidsplan onderzoeken of 2008
het wenselijk is om er meer op toe te zien
dat bouw- en sloopafval beter gescheiden
wordt gehouden en gescheiden wordt
afgevoerd

Uitgevoerd

3.2.7

W/B

Opstellen en uitvoeren beleidsnotitie over 2009
de inzameling van het huishoudelijk afval
per 1 januari 2009

Uitgevoerd

3.2.8

B

3.2.9

B

3.2.10

B

3.2.11

B

Structureel overleg gemeenschappelijke
regeling OLAZ
Communiceren over goede afvalscheiding
via o.a. afvalkalender, website en Veerse
Krant
De vestiging van een kringloopwinkel op
de Zompe stimuleren
Een bescheiden onderzoek uitvoeren naar
de mogelijkheden van tariefdifferentiatie
voor huisvuil

3.2.12

B

Tot en met 2009 werd hier niet actief op gecontroleerd. In 2010 heeft ad-hoc toezicht plaatsgevonden, zou programmatisch
moeten plaatsvinden. Aan de hand van het handhavings- uitvoeringsprogramma 2011 en de beschikbare formatie wordt e.e.a.
nader bezien. Aan toezicht en handhaving (asbest)sloop is landelijk een zeer hoge prioriteit toegekend.

terugkerend

Is en wordt uitgevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau

terugkerend

uitgevoerd via afvalkalender, Veerse krant en gemeentelijkewebsite. Ook via de gele kaarten en naar aanleiding daarvan de
voorlichtings en waarschuwingsbrieven.

2010

Uitgevoerd

2010

Uitgevoerd

2010
Onderzoek uitvoeren naar de kansen en
mogelijkheden om de inzameling in de
parken en bij appartementencomplexen te
verbeteren

Onderzoek is uitgevoerd. Aanbestedingen heben plaatsgevonden en eerste containers worden in voorjaar 2011 geplaatst

Legenda:
• Groen: doelstelling en
planning wordt gehaald, of is
gehaald.
• Oranje: doelstelling wordt
gehaald, planning loopt wat
achter.
• Rood: onvoldoende
zekerheid of doelstelling
wordt gehaald. De planning
loopt achter. Dit zijn de
punten die in 2011 extra
aandacht vereisen. Van een
aantal punten wordt
geadviseerd te heroverwegen
of er mee moet worden
doorgegaan.

• Zwart: de raad heeft
besloten deze actiepunten
niet meer uit te voeren
W = wettelijke taken
B = taken die al in gang zijn
gezet en beleidsmatig
vastgestelde taken waarover
een afspraak is gemaakt met
andere partijen.
A1 = Ambitie met hoge
prioriteit
A2 = Ambitie met lagere
prioriteit

Bodem

Prio

Actie

3.2.13

A1

Invulling geven aan de “Groene vlag”,
uitgangspunt is een schoon landschap

3.2.14

A1

De mogelijkheden en de wenselijkheid van 2009
het composteren van plantaardig restafval
op de akker van agrarische bedrijven
onderzoeken

De raad heeft in 2010 besloten dit actiepunt niet meer uit te voeren.

3.2.15

A2

Uitgevoerd

3.2.16

A1

Actualiseren afvalstoffenverordening /APV 2009
voor wat betreft aanbieden van
(bedrijfs)afvalstoffen en huishoudelijke
afvalstoffen
Onderzoek doen naar de mogelijkheden
2009
van ondergrondse glasinzameling

3.2.17

A1

Evaluatie/onderzoek inzameling oud
papier

3.3.1

W

Uitvoeren actief bodembeheer (preventie, terugkerend
onderzoek, sanering, hergebruik)

In november is eerste overleg geweest met inzamelaars. Vervolgoverleg staat gepland op 31 januari 2011. Voorstel komt in
maart 2011 in de raad
Doorlopend

3.3.2

W
W

Uitvoeren, begeleiden en toetsen van
terugkerend
bodemonderzoeken
Uitvoeren en begeleiden saneringslocaties terugkerend

Doorlopend

3.3.3
3.3.4

W

Doorlopend

3.3.5

W/B

3.3.6

W

Uitvoeren Bouwstoffenbesluit: meldingen, terugkerend
beoordelingen en
toepassing
Uitvoering geven aan het
2010
bodembeleidsplan en
bodemuitvoeringsplan.
Ambitie bepalen m.b.t. biodiversiteit
2010
bodem

3.3.7

B

Bodembeleid afstemmen met omliggende terugkerend
gemeenten, Waterschap en de Provincie

3.3.8

W/B

3.3.9

W

Uitvoering geven aan gemeentelijk
Asbestbeleid
Asbest saneringen bodem

3.3.10

W

Asbestinventarisatie gemeentelijke
gebouwen uitvoeren

3.3.11

B

2010/terugkerend
Verdergaande automatisering van
bodemgegevens realiseren en het digitaal
toegankelijk maken van het gemeentelijke
bodeminformatiesysteem

Alle bodeminformatie is voor iedereen beschikbaar via internet. Veere als eerste in Zeeland.

3.3.12

B

90% is juist.

3.3.13

A1

De aanwezige bodeminformatie toetsen
terugkerend
op juistheid (kwaliteit)
Waar mogelijk medewerking verlenen aan terugkerend
het opstellen van een
bodemkwaliteitskaart en een beheerplan
voor waterbodems
Voorbereiden invoering Besluit
bodemkwaliteit
Uitvoeren baggerplan en uitvoeringsplan

3.3.14

W

3.3.15

W/B

Duurzaamheid en energie 3.4.1

B

Opstellen uitvoeringsprogramma
klimaatbeleid en duurzaam bouwen

afgerond in:
(planning
college)
2010

2010

Status 31/12/2010
Hier is gedeeltelijk invulling aan gegeven (fotowedstrijd). De uitvoering van het projectplan verloopt niet volgens planning een
aantal geplande acties zijn niet uitgevoerd. Reden is het verminderen van / bezuinigen op formatie voor milieu-communicatie.
Voorgesteld wordt het project niet verder uit te voeren, het heeft een eenzijdige aanpak (communicatie). Aan de beeldkwaliteit
van het buitengebied zal nu door middel van het project 'Mooi Veere' aandacht besteed worden (coalitieprogramma). Hierbij
worden door middel van toezicht en communicatie en desnoods handhaving de verrommeling in het buitengebied aangepakt.

Uitgevoerd

Doorlopend

Continu proces van uitvoering. Ingepland is dat 2011 een actualistie zal plaats vinden en wettelijk voor 2012 vast te stellen.
VROM heeft uren beschikbaar gesteld om samen met Vlissingen en Middelburg Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) vorm te
geven. Doel is voor de drie gemeenten naar eenduidigheid te streven. Een pilot handhaving grondstromen is gerealiseerd,
Veldwerk voor de bodemkwaliteitskaart is uitgevoerd op de nieuwe stoffen vanwege veranderde normen. In 2010 verder met
nota bodembeheer en geactualiseerde bodemkwaliteitskaart overeenkomstig nieuwe regelgeving. Doel is om uiterlijk 2011 dit
voor Walcheren te actualiseren. voor maart 2011 is er een concept nota voor de bodemverbredingsaspecten waaronder
biodiversiteit.
Doorlopend

terugkerend

Doorlopend. Beleid aanpassen aan veranderende wetgeving in 2011.

terugkerend

Doorlopend. Er zijn in 2010 geen asbest saneringen van de bodem bekend geworden of uitgevoerd.
De inventarisatie is in 2010 afgerond. Van alle gemeentelijke gebouwen, met uitzonderingen van de 4 huurwoningen, zijn er
asbestinventarisatie rapporten. Er is slechts beperkt asbest aanwezig. In geen enkele situatie is er spraken van een gevaarlijke
situatie. Directe sanering is niet nodig. Bij de uitvoering van werkzaamheden zal rekening gehouden worden met de
aanwezigheid. Op het moment van verkoop van de huurwoningen zullen deze alsnog geïnspecteerd worden.

2008

Het waterschap is initiatief nemer. Veldwerk is uitgevoerd en een pilot is gemaakt van Schouwen - Duiveland. In 2011 zal met de
gegevens uit Schouwen Duiveland ook voor Overig Zeeland en dus ook voor Walcheren een Waterbodemkwaliteitskaart worden
gemaakt waarop te zien is het hergebruik of afvoer naar depot. Vast te stellen voor 2012.

2010

Uitgevoerd

terugkerend

Baggerplan is uitgevoerd. De reguliere baggerwerkzaamheden zijn terugkerend.

2008

Plan is opgesteld. Begin 2011 gestart met het uitwerken van de punten. Stap 1 is het realiseren van 1 aanspreekpunt
Duuzaamheid

Geluid lucht en licht

Prio

Actie

afgerond in:
(planning
college)
terugkerend

3.4.2

B/A2

3.4.3

B

3.4.4

A1

Uitvoeren uitvoeringsprogramma
klimaatbeleid en duurzaam bouwen
Uitvoeren aanbevelingen/ maatregelen
2010
van energiescans gemeentelijke
gebouwen (uitgangspunt: terugverdientijd
<10jaar)
In alle gemeentelijke gebouwen komt een 2010
HR-ketel (uitgangspunt: binnen reguliere
vervanging)

3.4.5

A1

In alle gemeentelijke gebouwen komen
2010
spaarlampen, indien nodig met
vervanging van armaturen (uitgangspunt:
terugverdientijd <10jaar)

3.4.6

A1

In alle gemeentelijke gebouwen komt een 2010
zonneboiler (uitgangspunt: terugverdientijd
<10jaar)

Gezien het uitgangspunt voldoen we hieraan. De terugverdientijd van normale zonneboilers is echter > 10 jaar. Ontwikkelingen
worden op dit gebied gevolgd. Bij zwembad De Goudvijver is de oude zonnecollectorinstallatie vervangen door een nieuwe met
de zogenaamde heatpipes. Daarop is ook de warmwaterinstallatie van de naaststaande gymzaal aangesloten, waardoor de
installatie het gehele jaar gebruikt kan worden.

3.4.7

A1

Bij alle gemeentelijke gebouwen
stroomopwekking met zonnepanelen
(uitgangspunt: terugverdientijd <10jaar)

2010

Gezien het uitgangspunt voldoen we hieraan. De terugverdientijd is op dit moment echter > 10 jaar.

3.4.8

A1

Investeren in windenergie bij
gemeentelijkgebouw/gebouwen

2010

3.4.9

A1

Bestaand beleid voor (beperkt)gebruik van 2009
windenergie in de bebouwde omgeving
vereenvoudigen
Promoten windenergie
2009

Uitgevoerd. De eerste reslutaten van de proefopstelling van de winmolens op het parkeerterrein zijn niet bemoedigend, de
opbrengst is nihil. Gekeken wordt of met andere windmolens meer resultaat te verwachten is.
In 2011 worden de mogelijkheden verkend en wordt e.e.a. voorgelegd aan het college.

Status 31/12/2010
Zie hierboven.
Voor zover de terugverdientijd <10 jaar is, is deze actie uitgevoerd. Beheersmaatregelen zullen terugkerend zijn, ook na de
scans. Daarnaast loopt nu een project scholen: verbetering binnenklimaat (3 scholen) en aanbrengen isolerende beglazing (7
scholen).
In 2010 zijn ketels / installaties vervangen voor HR-installaties, dan wel opdracht verstrekt, bij Scouting Koudekerke, Amicitia,
Koudekerke, Herrijst Westkapelle, Kloosterstraat 5, Westkapelle, gemeenteloods Westkapelle, ver. gebouw De Couburg,
Koudekerke.
Bij de gymzalen van Vrouwenpolder en Meliskerke zijn de tl-lampen vervangen door energiezuinige tl’s met adapters en
spiegelkap in de bestaande armaturen. Bij de gymzalen is led-verlichting nog niet interessant. Wel is dit in onderzoek bij de
Multifunctionele accommodaties (meer branduren).

3.4.10

A1

3.4.11

A1

Onderzoek doen naar beperking van het
gebruik van niet vernieuwbare
brandstoffen in het wagenpark

2010

3.4.12

A1

Papierstromen meer digitaal maken

2010

3.4.13

A1

Binnen het gemeentelijke beleid meer
2010
aandacht besteden aan het gebruik van
milieuvriendelijke materialen, met name in
het groenbeleidsplan

Er zijn afspraken gemaakt dat alle overheden binnen nu en 2015 duurzaam gaan inkopen. Op diverse inkoopterreinen wordt hier
al invulling aangegeven. Goede voorbeelden zijn inkoop van de kantoorartikelen en het reinigen van toiletten, maar ook de
aanschaf van plantmaterialen. Alle bestekken van de afdeling Openbare Ruimte zijn zo aangepast dat duurzaamheid standaard
is opgenomen in nieuwe werken. Bij de herziening van het inkoop en aanbestedingsbeleid zal duurzaam inkopen integraal
worden ingebed in het beleid.

3.4.14

A2

2010

Wordt niet actief gedaan door gemeente. Voldoende aandacht via het Rijk (Postbus 51). Afgerond.

3.4.15

A2

2010

Gebeurt gedeeltelijk via het project Meer met Minder en de gehouden informatiemarkt niet zozeer met bouwmarkten maar via
Meer met Minder aanbieders.

3.4.16

A1

Ontwikkelen en uitvoeren
voorlichtingscampagne over
ventilatiegedrag
In samenwerking met bouwmarkten
informatie verschaffen over duurzaam
klussen en bouwen
Uitvoeren energiebeheersplan
gemeentelijke gebouwen

2010

Door de gemeenteraad is de uitvoering doelstelling energiebeheer gemeente Veere vastgesteld. Dit is een uitbreiding van het
oorspronkelijke concept energiebeheersplan. Er zijn nu maatregelen vastgesteld, onderverdeeld in verschillende categorieën,
voor de periode 2009 t/m 2012. Hierbij zal ingespeeld worden op de voortschrijdende (technische) ontwikkelingen.

3.4.17

A1

Opstellen en uitvoeren
duurzaamheidstoets bij (ver)bouw
gemeentelijke gebouwen.

2010

Er is geen voortgang. Wel wordt bij (ver)bouw van gemeentelijke gebouwen veel aandacht besteed aan duurzaam bouwen. Bij
de sportaccommodaties Westkapelle (tennis/korfbal, bouwvergunning 2009) was de berekende epc 0,99, terwijl de eis 2,2 is. Het
wozoco, Grijpskerke, waar de gemeente bij betrokken is ivm de welzijnsvoorzieningen, wordt passief gebouwd.

3.5.1

B

Vaststellen geluidbeleid in verordening

2008

Het geluidbeleid is bestuurlijk vastgesteld en per 13 mei 2011 in werking, maar nog niet opgenomen in een verordening. Het
artikel uit het Activiteitenbesluit dat bepaalt dat een gemeentelijke geluidsverordening kan worden vastgesteld is nog (steeds)
niet in werking getreden. Het is niet bekend wanneer dit wel zal gebeuren. Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen.

Zie hierboven.
In het materieelplan voor de organisatie is een pad uitgezet hoe we de komende jaren een deel van het wagenpark kunnen
vervangen door electrische voertuigen. In dat kader zijn in 2010 2 electrische scooters aangeschaft, het is de intentie zodra de
stand van de techniek zover is, ook andere voertuigen op het moment van vervanging te vervangen door electrische
aangedreven voertuigen. Dit onderzoek wordt gefinancieerd via SLOK subsidie van het Rijk (Stimulering van Lokale
Klimaatinitiatieven).
Door aanschaf van nieuwe printers/kopieerapparaten in 2007 en interne communicatie daalt het papierverbruik steeds verder.
Papierverbruik:
2006 2.260.000
2007 2.257.600
2008 2.250.000
2009 2.200.000
2010 1.931.000

Prio

Actie

3.5.2

W

In kaart brengen wens beleid ontheffing
hogere grenswaarden

3.5.3

W

3.5.4

B

Uitwerken beleid ontheffing hogere
grenswaarden wegverkeerslawaai
Uitvoeren acties licht (projecten),
eventueel i.s.m. provincie

2009

Eerste concept is klaar, voortgang heeft stilgelegen. Planning loopt achter.

2010

Bij de aanleg van nieuwe verlichting van sportvelden wordt gekozen voor de meest minimale variant met 6 ipv 8 lichtmasten en
de armaturen met weinig verspreiding naar de omgeving. Om de uitstraling (en het energieverbruik) door aanschijnverlichting
van gebouwen zal deze verlichting eerst losgekoppeld moeten worden van het lichtnet. In 2011 zal dit worden gerealiseerd. Voor
het stadhuis Veere is een plan gemaakt om de zowel de lichtvervuiling als het energieverbruik te verminderen. Er is echter
onvoldoende budget voor uitvoering, er wordt momenteel gezocht naar subsidiemogelijkheden.

Overleg met WWR vindt plaats hierover. Er lijkt behoefte te bestaan. Als afgerond beschouwd, opstellen beleid in 2009.

2008

Afgerond
Doorlopend

terugkerend

Doorlopend. Reguliere milieucontroles worden voldoende uitgevoerd, het naleefgedrag is goed. In 2009 en 2010 is een kleine
achterstand ontstaan op de controle planning ivm personeelsverloop en bezuinigingen. I.v.m. het goede naleefgedrag van
bedrijven wordt voor 2011 gekozen voor gewijzigde controlestrategie (handhavingsuitvoeringsprogramma). Hierdoor is er geen
sprake (meer) van achterstand. Voor 2010 is geen (wettelijk verplicht) handhavingsuitvoeringsprogramma milieu door het
college vastgesteld. Milieuontroles zijn dat jaar uitgevoerd volgens de 'vaste' planningsstrategie. Voor 2011 zal het college een
integraal handhavings uitvoeringsprogramma (IHUP) vaststellen, gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Voorbereiden en uitvoeren
Omgevingsvergunning

2009

Na enkele malen uitgesteld te zijn is de omgevingsvergunning uiteindelijk ingevoerd op 1 oktober 2010. Dit had en heeft een
behoorlijke impact op de organisatie en dan met name op het gebied van vergunningverlening en toezicht/handhaving. Regels,
processen en werkwijzen zijn volledig veranderd. Wijziging van ict-systeem voor registratie, standaardbrieven en aanpassingen
van verordeningen waren nodig etc.

A1,A2

Uitvoering integrale toezicht en
handhaving

2009

3.6.5

B

3.6.6

B

3.7.1

W/B

2010
Ontwikkelen uitvoeren en evalueren van
g y
milieumonitoringssysteem
Verdere invulling geven aan de provinciale terugkerend
handhavingssamenwerking
Uitvoeren waterplan
terugkerend

Op dit moment worden controles zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd, dit kan echter nog beter. In het integraal
handhavingsbeleid en voor de invoering van de Wabo zal integraal toezicht verder uitgebreid moeten worden.
De raad heeft in 2010 besloten dit actiepunt niet meer uit te voeren.

3.7.2

W/B

Volgen ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

terugkerend

Conform planning.
Doorlopend

3.7.3

W

Uitwerken gevolgen “wetsvoorstel
gemeentelijke watertaken" (verbreding
van zorgplicht en heffingen)

2010

Is opgenomen in het Gemeentelijk Riolerings Plan.

3.7.4

W

Het Gemeentelijk Riolerings Plan is op 18 februari 2010 vastgesteld door de raad. Afgerond.

B

Opstellen nieuw gemeentelijk
rioleringsplan
Onderzoek uitvoeren naar meer
milieuvriendelijke onkruidbestrijding.
Hierbij wordt een aantal opties
opgenomen met daarbij kwaliteit en
kosten

2009

3.7.5

2010

3.7.6

B

Certificering onkruidbestrijding (DOB)

2008

3.7.7

A1

terugkerend

3.8.1

B

2008

Afgerond

3.8.2

A1

2010

De mogelijkheden en kansen zijn in het kader van de veststelling van de landschapsvisie besproken met de
belangenorganisaties. Voor 2011 zullen 2 projecten opgestart worden in overleg met bedrijven/burgers.

3.8.3

B

Onkruidwerende maatregelen
toepassen bij nieuwbouwplannen
en herinrichting van bestaand gebied
Er wordt een strategische visie opgesteld
over de mogelijkheden die voortvloeien uit
de aanwijzing tot Nationaal Landschap,
met name wordt aandacht besteedt aan
de kansen die er liggen op gebied van
natuur en milieu in combinatie met
recreatie
Ondernemers en burgers informeren over
de mogelijkheden en kansen die de
aanwijzing tot Nationaal Landschap voor
hen biedt
Planvorming in het kader van Natura 2000
op de voet volgen en toetsingen uitvoeren

In samenwerking met het waterschap en met alle Zeeuwse gemeenten worden diverse onderzoeken gedaan naar mogelijkheden
voor vermindering van schadelijke stoffen in het oppervlaktewater. Dit gaat ondermeer over het terugdringen van
bestrijdingsmiddelen, maar ook van medicijnresten. De gemeente Veere participeert hier ook in. De resultaten van deze
onderzoeken worden in de loop van het jaar verwacht. Overigens wordt er door de gemeente al erg weinig chemische middelen
gebruikt.
De certificering wordt opgebouwd van brons niveau naar indien haalbaar goud niveau. In 2008 is het brons niveau bereikt. Ook
in 2009 en 2010 hebben we voldaan aan certificering op niveau brons.
In ontwerpen wordt rekening gehouden met het gebruik van onkruidwerende materialen. Doorlopend.

terugkerend

Doorlopend. De procedures voor de beheerplannen zijn nog niet afgerond. Planning 2011/2012.

3.8.4

A1

Uitvoeren Groenbeleidsplan

terugkerend

Het groenbeleidsplan wordt uitgevoerd. Het plan begint wel aan actualiteitswaarde in te boeten. In 2011 zullen we het
groenbeheerplan daarom actualiseren.

W
W

3.6.2

W

3.6.3

W

3.6.4

Natuur en landschap

Status 31/12/2010

terugkerend

3.5.5
Vergunningverlening en ha3.6.1

Water

afgerond in:
(planning
college)
2008

Eindmelding saneringssituaties Wet
geluidhinder
Uitvoeren wettelijke taken op het gebied
van vergunningverlening
Uitvoeren wettelijke taken op het gebied
van milieuhandhaving

In 2010 is hier beperkt invulling aan gegeven. Dit wordt uitgevoerd voorzover dit past binnen het reguliere programma.

3.8.5

Prio

Actie

B, A1, A2

Stimuleren van duurzame landbouw,
biologische landbouw, productverbreding,
landschapsonderhoud en agrarisch
natuurbeheer
Milieucommunicatie

afgerond in:
(planning
college)
2010

Status 31/12/2010

milieucommunicat
ieplan 2008,
overig
terugkerend

De raad heeft in 2010 besloten dit actiepunt niet meer uit te voeren.

In 2010 vond 1 uitvoeringsactie plaats in het kader van Landbouwnota gericht op stimulering van biologische landbouw

Bijlage 1: Detailoverzicht vergunningen
en besluiten

29

Ambtshalve
opgestart

Verleningen

Weigeringen

Van rechtswege
verleend

Omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure

Diversen

Aanvragen/
meldingen

Productsoort
Omgevingsvergunningen, korte procedure

Taakveld
Diversen

123

0

30

2

0

2

0

0

0

0

0

0

2
39
0

2
37
13

0
2
0

65

65

0

3
53
28
120
2

3

0

0

0

160
3
35
224

0
0
1
1

33
3
5
1

33

0

3
1

0
0

55
8

36
0
2
0
15
36
2

9
1
0
0
0
0
2

28
5

28
5

0
0

4

18
38
4

0
50
0

0

2

0

29
1
12

27
1
12

2
1
0

waaronder de (deel) toestemmingen:

Ruimtelijke ordening & Bouwen
Milieu en Milieubeheer
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Openbare orde & ruimte
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Landbouw & natuurbeheer
Landbouw & natuurbeheer
Landbouw & natuurbeheer
Landbouw & natuurbeheer
Milieu en Milieubeheer
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Openbare orde & ruimte
Ruimtelijke ordening & Bouwen

Belastingen & Economie
Belastingen & Economie
Landbouw & natuurbeheer
Milieu en Milieubeheer
Milieu en Milieubeheer

Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu

en
en
en
en
en

Milieubeheer
Milieubeheer
Milieubeheer
Milieubeheer
Milieubeheer

Milieu en Milieubeheer
Milieu en Milieubeheer
Openbare orde & ruimte
Openbare orde & ruimte
Openbare orde & ruimte
Openbare
Openbare
Openbare
Openbare

orde
orde
orde
orde

&
&
&
&

ruimte
ruimte
ruimte
ruimte

Openbare
Openbare
Openbare
Openbare
Openbare
Openbare
Openbare

orde
orde
orde
orde
orde
orde
orde

&
&
&
&
&
&
&

ruimte
ruimte
ruimte
ruimte
ruimte
ruimte
ruimte

Openbare orde & ruimte
Openbare orde & ruimte
Openbare orde & ruimte
Openbare orde & ruimte
Openbare orde & ruimte
Openbare orde & ruimte
Openbare orde & ruimte
Openbare orde & ruimte
Ruimtelijke ordening & Bouwen

aanleggen (>01/10/2010)
beperkt veranderen milieu-inrichting
(>01/10/2010)
afwijken bestemmingsplan (>01/10/2010)
binnenplans afwijken bestemmingsplan
(>01/10/2010)
bouwen (>01/10/2010)
brandveilig gebruik (>01/10/2010)
buitenplans afwijken bestemmingsplan
(>01/10/2010)
buitenplans afwijken bestemmingsplan in
aangewezen gevallen (>01/10/2010)
handelen in beschermd natuurgebied
(>01/10/2010)
handelen met gevolgen voor beschermde
diersoorten (>01/10/2010)
handelen in Habitatgebied (>01/10/2010)
kappen (>01/10/2010)
milieu (>01/10/2010)
slopen (>01/10/2010)
tijdelijk afwijken bestemmingsplan
(>01/10/2010)
uitweg maken (>01/10/2010)
veranderen monument (>01/10/2010)

Exploitatievergunning (speelautomatenhallen)
Vergunning speelautomaten
(kansspelvergunning)
Kapvergunning (oud) <01/10/2010)
Maatwerkvoorschriften milieu
Ontheffing incidentele festiviteit (ontheffing
geluidsnormen, 4:3 APV)
Melding 8.19 Wet milieubeheer (bij
vergunningplicht melden van beperkte wijziging)
(oud) <01/10/2010)
Melding 8.40 Wet milieubeheer
Melding opslag vaste mest
Melding toepassen grond
Milieuvergunning (oud) <01/10/2010)
Ontheffing geluidhinder (knalapparaat,
koelmotor, evenement, 4:6 APV)
Ontheffing verbranden afvalstoffen
(stookontheffing)
Circusvergunning
Drank- en horecavergunning
Evenementenvergunning
Exploitatievergunning horecabedrijf (2:28 APV)
Gebruiksmelding brandveilig gebruik
Gebruiksvergunning (oud) <01/10/2010)
Kampeervergunning minicampings
Ontheffing minicampings verhoging tot 25
standplaatsen
Kampeervergunning landschapscamping
Kermisvergunning
Maatwerkvoorschriften brandveilig gebruik
Melding wijziging drank- en horecavergunning
Ontheffing houden collecte of inzameling
Ontheffing sluitingstijden (2:29 APV)
Ontheffing sluitingstijden strandpaviljoens (2:29
APV)
Ontheffing vreugdevuren (Wet milieubeheer)
Standplaatsvergunning buitenom markten (5:18
APV)
Standplaatsvergunning op markten
Terrasvergunning (2:10 APV)
Gebruiksvergunning brandveilig gebruik (obv
verordening)
Uitritvergunning (2:12 APV) (oud)
<01/10/2010)
Vergunning winkeluitstalling (2:10 APV)
Aanlegvergunning (oud) <01/10/2010)

30

3
0
3

85
1

0
1
0
12
0
30

13
1

13

0

160
36
225

0
15
36
4

0

0

Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen

Binnenplanse ontheffing (oud) <01/10/2010)
Bouwvergunning licht (oud) <01/10/2010)
Bouwvergunning regulier <01/10/2010)

Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ruimtelijke

ordening
ordening
ordening
ordening
ordening

&
&
&
&
&

Bouwen
Bouwen
Bouwen
Bouwen
Bouwen

Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Ruimtelijke ordening & Bouwen
Totaal

102
168

100
161

1
2

0
1

Bouwvergunning regulier 1e fase <01/10/2010)

16

10

1

0

Bouwvergunning regulier 2e fase <01/10/2010)
Bouwvergunning regulier gewijzigd
<01/10/2010)
Buitenplanse ontheffing kruimelgevallen (oud)
<01/10/2010)
Monumentenvergunning (oud) <01/10/2010)
Projectbesluit (oud) <01/10/2010)
Rioolaansluiting
Reclamevergunning (tijdelijk)
Sloopmelding Bouwverordening (asbest
particulieren)
Sloopvergunning (oud) <01/10/2010)

11

7

0

0

14

10

0

0

12

12

2

47

47

0

152
51

152
53

0
0

3

3

0

1390

77

Tijdelijke bouwvergunning (oud) <01/10/2010)
Toestemming gebruik gemeentegrond

13
= wordt nog niet (volledig) systematisch geregistreerd
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