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Samenvatting
Voor u ligt de Regionale duurzaamheidsagenda: uitvoeringsprogramma 2012. Het programma maakt inzichtelijk, welke taken en projecten het RMB in 2012 voor de gemeenten in de regio noordoost Brabant
uitvoert en welke middelen daarvoor nodig zijn.
Dit programma betreft een operationele vertaling van de Regionale Duurzaamheidsagenda 2010-2014 en
is op 15 december 2011 vastgesteld door het algemeen bestuur van het RMB.
Het algemeen bestuur van het regionaal samenwerkingsverband RMB, heeft besloten om de Regionale
Duurzaamheidsagenda 2010-2014 in 2012 af te ronden en dit jaar te gebruiken als opmaat naar een
“nieuwe regionale agenda” en organisatorische invulling.
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1. Invulling regionaal duurzaamheidsprogramma 2012
1.1

Relatie met de regionale duurzaamheidagenda 2010-2014

De regionale duurzaamheidagenda 2010-2014 vormt het richtinggevend kader voor het uitvoeringsprogramma. In deze agenda zijn
de volgende de volgende vijf inhoudelijke speerpunten bepaald.
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
2. MVO bij bedrijven
3. Energiebesparing en duurzame energie
4. Duurzame mobiliteit
5. Duurzaam gebruik van biomassa en afval

∙

∙

In deze agenda zijn per speerpunt doelstellingen geformuleerd,
die we in deze planperiode willen bereiken. Door de regionale
inspanningen te verbinden aan doelstellingen worden de inspanningen in samenhang gebracht en is beter te monitoren wat het
resultaat is van het beleid.

1.2

Ruim 1/3 van het beschikbare budget is niet ingevuld. Individuele gemeenten of coalities van gemeenten kunnen hiervoor projectvoorstellen indienen. Ook biedt dit ruimte voor bestuurders
om in te kunnen spelen op politiek interessante onderwerpen.
De projectvoorstellen kunnen via de regionale klankbordgroepen,
het AOL (regionaal kennisnetwerk) en het RMB bestuur ingebracht
worden. Het algemeen bestuur beslist of de voorstellen binnen
het programma passen en met het regiobudget gefinancierd en
uitgevoerd worden. De programmacoördinator heeft in deze een
faciliterende rol.

Het regionaal uitvoeringsprogramma 2012

1.2.1 Strategische discussie

In 2011 heeft het bestuur de wens uitgesproken om tot een heroriëntatie te komen over de aard en inhoud van de agenda van het bestuur
en daarmee de aard van de dienstverlening van het RMB. Medio 2011
zijn we gestart met het proces, waarbij zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau de discussie is gevoerd. Dit proces zal in 2012 afgerond worden en resulteren in een nieuwe regionale agenda, waarin
duidelijk is op welke beleidsterreinen wordt samengewerkt, hoe het
wordt gefinancierd en hoe het organisatorisch wordt ingevuld.

1.2.2 Invulling van het regionaal uitvoeringsprogramma 2012

Over de invulling van het programma is het bestuur het volgende
overeengekomen:
∙ Maak af wat in een vergevorderd stadium is, of waaraan

verplichtingen ten grondslag liggen. Dit betreft de projecten GES in het planproces, Duurzaam bouwen, Duurzame
mobiliteit, Duurzaam gebruik van biomassa en Sanering
weg- verkeerslawaai;
Leg het accent op kennisuitwisseling c.q. het kennisnetwerk voor de regio. Naast de kennisnetwerken binnen
de thema’s uit de duurzaamheidsagenda, is afgesproken
(weer) een kennisnetwerk op te zetten voor vergunningen handhavinggerelateerde vraagstukken (w.o. wabo en
activiteitenbesluit);
Stel een flexibel programma op door een aanzienlijk deel
in het programma vrij te houden om in te kunnen spelen
op actuele ontwikkelingen.
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2. Organisatie en borging
fecten van het gevoerde beleid gemeten kunnen worden. Daar
het bestuur besloten heeft om de huidige agenda af te ronden,
staat deze meting vooralsnog niet gepland in 2012. Wel zullen
de resultaten van de nulmeting ten aanzien van het thema maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen in 2012 gepresenteerd worden.

2.1 Regionale beleidscyclus
2.1.1 Regionaal uitvoeringsprogramma

De vertaling van de duurzaamheidagenda in concrete projecten krijgt
jaarlijkse gestalte in het uitvoeringprogramma. In het programma
worden de in de regionale agenda beschreven inspanningen verder geconcretiseerd in de vorm van projecten. In elk project wordt
aangegeven welke ambitie en doelstelling verwezenlijkt wordt en in
welke mate dit gebeurt. Het regionaal uitvoeringsprogramma is gekoppeld aan de begroting van het RMB.

2.2.3 Regionale samenwerking

Voorgaande jaren is steeds aan het begin van elk kalenderjaar
een regionale samenwerkingsmonitor uitgevoerd. Deze monitor
richt zich op de tevredenheid over de samenwerking, daar waar
het gaat om het samenwerkingsresultaat en het samenwerkingsproces. In 2012 zal deze monitor niet worden uitgevoerd.

Het programmamanagement dient als sturingsinstrument voor de
beleidscyclus. Hiermee beoogt het RMB in te spelen op de wensen
van gemeentenen de kwaliteit van de producten te bewaken. Voor
2012 is dit tot een minimum teruggebracht, zodat er meer ruimte
is om op actuele ontwikkelingen te kunnen inspelen.

2.2

2.3

Regionale netwerkorganisatie

Naast de inhoudelijke projecten, voert het RMB ook structurele
activiteiten uit. Daaronder vallen werkzaamheden die het RMB
verricht als ambtelijk orgaan en die verankerd zijn in de gemeenschappelijke regeling. In dat kader valt de ontwikkeling, afstemming en coördinatie van het regionaal leefomgevingbeleid. Meer
concreet betreft dit o.a. de beleidsontwikkeling, het faciliteren
van het regionaal kennisnetwerk en de vertegenwoordiging van
de regiogemeenten in diverse provinciale en landelijke platforms.

Monitoren

2.2.1 Regionale projecten

Over de voortgang van de projecten vindt terugkoppeling plaats in
het regionaal ambtelijk overleg leefomgeving (AOL). Dit gremium
heeft (nog) een adviserende rol richting bestuur over de uitvoering
van de projecten uit de huidige regionale duurzaamheidsagenda.
Aanpassingen in de projectuitvoering en budgetverschuivingen
groter € 10.000 worden voorgelegd aan het bestuur. Een verdergaande verantwoording vindt plaats in de vorm van de halfjaarlijkse
tussenrapportage. De eindverantwoording zal vooralsnog plaatsvinden via de jaarrekening van het RMB.

In de afgelopen periode is de rol en functie van het ambtelijk
overleg leefomgeving in relatie tot het bestuur en de klankbordgroepen geëvalueerd en aangepast. Het aantal overleggen van
het ambtelijk overleg leefomgeving en de ambtelijke klankbordgroepen is teruggebracht. De informatievoorziening en beleidsvoorbereiding zal meer digitaal plaatsvinden (zie regionaal kennisplatform).

2.2.2 Inhoudelijke doelen

In de regionale duurzaamheidsagenda zijn SMART doelstellingen
geformuleerd. In 2010 zijn in dit kader indicatoren bepaald en is
een nulmeting uitgevoerd. De oorspronkelijke opzet is geweest
om na twee jaar opnieuw een meting uit te voeren, zodat de ef-

Om de bestuurlijke betrokkenheid te vergroten zijn naast de duurzaamheidsambassadeur ook bestuurlijke adoptanten benoemd.
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Zij fungeren als boegbeeld bij de bestuurlijke communicatie over
duurzaamheid en vormen een belangrijke schakel tussen de ambtelijke organisatie, het bestuur en externen.

menwerkingsverband RMB aangesloten gemeenten. Dit regionale
digitale kennisplatform heeft een spilfunctie in de beleidsvoorbereiding en regionale kennisuitwisseling. Vanaf 1 januari 2012
is de vergadermodule op de website operationeel. Hierdoor kunnen agendaleden vooraf (en voor alle leden zichtbaar ) reageren
op agendastukken. Onderdelen op de agenda kunnen hierdoor
vooraf “afgetikt” worden, waardoor de overleggen efficiënter ingevuld kunnen worden. Ook wordt een wikipedia omgeving gecreëerd om samen aan (beleids)documenten te kunnen werken.

2.3.1 Overleg bestuurlijk adoptanten en themacoördinatoren

Op jaarbasis vinden enkele afstemmingsgesprekken plaats tussen de bestuurlijk adoptanten en de themacoördinatoren, met
het doel de bestuurlijke input te borgen bij de beleidsvoorbereiding en de uitwerking van projectvoorstellen voor het uitvoeringsprogramma.

2.3.5 Milieu Overleg Lokale Overheden

De bij het milieubeleid betrokken overheden in Noord-Brabant
(waaronder gemeenten, gewesten, waterschappen, provincie en
Rijk) werken samen in het informatie uitwisselingplatform Milieu
Overleg Lokale Overheden (MOLO).
Het MOLO is zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau actief.
In het MOLO-B wordt door bestuurders in open sfeer op strategisch
niveau van gedachten gewisseld over actuele thema’s.

2.3.2 Ambtelijk overleg leefomgeving

Het ambtelijk overleg leefomgeving heeft (nog) een adviserende
taak richting het bestuur over de uitvoering van de projecten in
de regionale duurzaamheidsagenda en het te voeren beleid. In
dit overleg zijn de beleidsmedewerkers leefomgeving van de regiogemeenten vertegenwoordigd. Eind 2012 wordt dit ambtelijk
platform - in haar huidige functie en samenstelling – opgeheven.

Op ambtelijk niveau werken specialisten in werkgroepen samen
aan actuele thema’s. Zij bundelen kennis, stemmen af, geven adviezen en maken zonodig handreikingen voor de praktijk. Het
aantal en de thema’s van de werkgroepen wisselen al na gelang
de behoefte en actualiteit. Het RMB heeft binnen dit platform verschillende rollen. Het vertegenwoordigt de regiogemeenten in de
diverse werkgroepen of is voorzitter van een werkgroep.

2.3.3 Klankbordgroepen

Naast het ambtelijk overleg leefomgeving (AOL) zijn er binnen
de diverse thema’s klankbordgroepen ingesteld. In deze klankbordgroepen wisselen (technisch) inhoudelijk deskundigen hun
ervaringen uit, bundelen hun kennis en vindt de beleidsvoorbereiding plaats. Zij hebben in principe dezelfde rol gekregen als
het ambtelijk overleg leefomgeving. De (beleids)producten en
projectvoorstellen kunnen in 2012 (via de programmacoördinator)
rechtstreeks voorgelegd worden aan het bestuur en hoeven niet
meer via het AOL.

2.3.4 Regionaal digitaal kennisplatform

Bij het uitwisselen van kennis en informatie vormt het internet
een belangrijk communicatiemiddel. De website van het RMB kent
een afgeschermd deel –het zogenoemde extranet- dat alleen toegankelijk is voor de bestuurders en ambtenaren van de bij het sa8

3. Financieel overzicht

Thema

Financiering
gemeenten in €

Financiering
overig in €

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Duurzame ruimtelijke inrichting

45.662,50

Beleid fysieke leefomgeving
Kennisnetwerk Bodem

26.512,50

Kennisnetwerk Lucht, geur, geluid en licht

26.512,50

p.m

0

26.512,50

Kennisnetwerk Externe veiligheid
Kennisnetwerk Landbouw
Kennisnetwerk Wabo en activiteiten besluit
Duurzaam ondernemen bij bedrijven
Energiebesparing en duurzame energie

26.512,50
22.725
0
54.237,50

Duurzame mobiliteit

31.450

Duurzaam gebruik van biomassa en afval

45.450

Regionale agenda

40.875

Vrije ruimte

Totaalkosten gemeenten in €

25.000

161.347,50

481.285

Totaalkosten voor gemeenten in uren

6.354

Totaal begroot in fte voor gemeenten

4,9

51.512,50

Tabel 1: Budgetverdeling over de verschillende thema’s
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3.1 Gemeentelijke bijdrage

Voor de uitvoering van de regionale duurzaamheidagenda stellen
de deelnemende gemeenten jaarlijks een bedrag per inwoner ter
beschikking aan het RMB. De hoogte van het bedrag is vastgesteld
door het algemeen bestuur van het RMB.

3.2 Provinciale bijdrage

De financieringsbronnen zijn onder andere Programmafinanciering Externe veiligheid, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en een cofinanciering op grond van de beleidsregel
‘Verbetering luchtkwaliteit in Brabant’.
De navolgende projecten in het programma worden gefinancierd:
∙ Externe veiligheid;
∙ Sanering weg verkeerslawaai;
∙ Duurzame mobiliteit.
Op een enkel onderdeel wordt samengewerkt met Agenda Noordoost Brabant: “Richting 2020”. In dat geval kan vanuit dat programma budget vrijgemaakt zijn voor de uitvoering.
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Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht activiteiten
1. Speerpunt : Duurzame ruimtelijk ontwikkeling
Duurzame inrichting
1.
GES-systematiek in het planproces
2.
Duurzaam bouwen

Beleid fysieke leefomgeving (milieu en gezondheid)
3.
Kennisnetwerk bodem
4.
Kennisnetwerk lucht, geur, geluid en licht
5.
Sanering weg verkeerslawaai
6.
Kennisnetwerk Externe veiligheid
7.
Kennisnetwerk landbouw
8.
Kennisnetwerk Wabo en Activiteitenbesluit

2. Speerpunt : MVO bij bedrijven

Voorlopig geen project benoemd.

3. Speerpunt : energiebesparing en duurzame energie
9.

10.

Projectbureau energie (Kennisnetwerk Energie en
klimaat)
Brabants Groen

4. Speerpunt : Duurzame mobiliteit
11.

Duurzame mobiliteit

5. Speerpunt : duurzaam gebruik biomassa en afval
12.

Kennisnetwerk biomassa en afval

6. Regionale agenda
13.
14.
15.

Digitale informatievoorziening gemeenten
Afstemming en besluitvorming regionale
duurzaamheidsagenda
Vrije ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen
1

Bijlage 2: Financieel overzicht per thema

Duurzame
ruimtelijke
inrichting

Duurzame
ruimtelijke
ontwikkeling

Thema

Taken en projecten in 2012

GES-systematiek in het ruimtelijk planproces

200

15.150

2

Duurzaam Bouwen

350

Totaal

Bodem

Duurzame
ruimtelijke
ontwikkeling

Taken en projecten in 2012

3

Lucht, geur,
geluid en licht

26.512,50

26.512,50

550 41.662,50

45.662,50

45.662,50

Kennisnetwerk lucht, geur, geluid en licht

5

Sanering weg verkeerslawaai

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €

Financiering
gemeenten
in €

26.512,50

26.512,50

26.512,50

350 26.512,50

26.512,50

26.512,50

Budget
in uren

4

350

Kosten
in €
26.512,50

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €
26.512,50

Financiering
gemeenten
in €

Taken en projecten in 2012

Kennisnetwerk Externe veiligheid

350

Totaal

Financiering
extern

Financiering
extern

p.m.

350 26.512,50
Budget
in uren

Financiering
extern

26.512,50

p.m.

Totaal

6

26.512,50

Kosten
in €

4.000

Financiering
gemeenten
in €
19.150

350

Taken en projecten in 2012

Thema

Externe
veiligheid

Kennisnetwerk bodem

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €
19.150

Budget
in uren

Totaal

Thema

Duurzame
ruimtelijke
ontwikkeling

Kosten
in €

1

Thema

Duurzame
ruimtelijke
ontwikkeling

Budget
in uren

Kosten
in €

26.512,50
Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €

26.512,50
Financiering
gemeenten
in €

p.m.
Financiering
extern

26.512,50

26.512,50

26.512,50

350 26.512,50

26.512,50

26.512,50

2

Bodem

Duurzame
ruimtelijke
ontwikkeling

Thema

Taken en projecten in 2012

7

Vergunningen
en handhaving

Instrument

Kennisnetwerk landbouw

Taken en projecten in 2012

8

Kennisnetwerk Wabo en activiteitenbesluit

Duurzame
ondernemen
bij bedrijven

Taken en projecten in 2012

350 26.512,50

26.512,50

26.512,50

Klimaatbeleid

10

Kosten
in €

Totaal

Financiering
gemeenten
in €

Financiering
extern

22.725

0

22.725

22.725

300

22.725

0

0

22.725

Kosten
in €

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €

Financiering
gemeenten
in €

Financiering
extern

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budget
in uren

Projectbureau energie (Kennisnetwerk
energie en klimaat)
Brabants Groen

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €

300

Totaal

9

Financiering
extern

26.512,50

Budget
in uren

Taken en projecten in 2012

Financiering
gemeenten
in €

26.512,50

Duurzaam ondernemen bij bedrijven

Thema

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €

26.512,50

Budget
in uren

Totaal

Thema

Kosten
in €

350

Totaal

Thema

Energiebesparing
en duurzame
energie

Budget
in uren

Kosten
in €

350

26.512,50

300

22.725,00

650 49.237,50
3

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €

Financiering
gemeenten
in €

26.512,50

26.512,50

5.000

27.725,00

27.725,00

5.000

54.237,50

54.237,50

Financiering
extern

Klimaatbeleid

Duurzame
mobiliteit

Thema

Taken en projecten in 2012

11

Duurzame mobiliteit

Totaal

Thema

Duurzaam
gebruik biomassa en afval

Budget
in uren

Taken en projecten in 2012

12

Totaal

Thema

Taken en projecten in 2012

13
14
Regionale agenda

Totaal

15

Vrije ruimte voor actuele ontwikkelingen
(34% van totaal budget)

Totaal

Financiering
gemeenten
in €

Financiering
extern

45.450

11.000

56.450

31.450

25.000

600

45.450

11.000

56.450

31.450

25.000

Kosten
in €

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €

Financiering
gemeenten
in €

Financiering
extern

600

45.450

45.450

45.450

15.000

600

45.450

45.450

45.450

15.000

Budget
in uren

Afstemming en besluitvorming regionale
duurzaamheidsagenda
Digitaal kennisplatform voor gemeenten

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €

600

Budget
in uren

Kennisnetwerk afval

Kosten
in €

Kosten
in €

300

22.725

200

15.150

500

37.875

2.130

Niet personele Kosten
kosten in €
totaal in €

Financiering
gemeenten
in €

22.725

22.725

3.000

18.150

18.150

3.000

40.875

40.875

161.347,50

161.347,50

161.347,50

2.130 161.347,50

161.347,50

161.347,50

4

Financiering
extern

Bijlage 3:Toelichting projectinformatiebladen
De items op het projectinformatieblad worden in volgorde
van voorkomen behandeld.

Rol RMB

Algemeen

Aanpak en resultaat

De rol van het RMB bij het bereiken van de regionale ambities.
Beschreven wordt de methode, die resulteert in een (tussen)
resultaat of product.

• Het nummer voor de beschrijving is het volgordenummer
van het project of de taak. Dit nummer komt terug in de
(financiële) overzichten.
• De beschrijving boven aan het productinformatieblad
betreft de titel van het project of de taak.

Inzet

Thema

De titel van het speerpunt zoals beschreven in de duurzaamheidagenda.

Er is een inschatting gemaakt van de uurbesteding door het
RMB en de niet personele kosten. Naast de uurbesteding
door het RMB is voor zover van toepassing ook een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet door de gemeenten (en/of andere betrokken instanties).

Subthema

Financiering

Het merendeel van de taken of projecten worden gefinancierd, door alle bij het samenwerkingsverband RMB aangesloten gemeenten. Dit vindt plaats via een jaarlijks vast
te stellen bijdrage per inwoner. Een aantal projecten wordt
(mede)gefinancierd door externe partijen. Als dat aan de
orde is wordt dat vermeld in het projectinformatieblad.

De titel van het subthema. Binnen enkele speerpunten is
een onderverdeling gemaakt.

Projectleider

De persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het project of de taak.

Aanleiding

Hier wordt een korte toelichting gegeven wat de aanleiding
is van het project.

Regionale ambitie

Het regionale beleidsdoel dat wordt nagestreefd in de planperiode. Met het besef dat dit resultaat een optelsom is van
de inspanningen van het RMB, gemeenten en doelgroepen
(w.o. burgers, bedrijven en woningbouwcoöperaties).
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1. GES in ruimtelijk planproces
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam 		

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Duurzame ruimtelijke inrichting
Arthur Hofstad
Marc Jacobs, Stefan Hermsen, Chantal de Rooij

Rol RMB
∙

∙

Aanleiding

Daar veel milieuthema’s relaties hebben met gezondheid, is het
van belang om de gezondheidsaspecten nadrukkelijk naar voren te
laten komen. Vlekkenkaarten van een gebied, (een regio, een gemeente of een plangebied) waarop de verschillende gezondheidsscores tot uiting komen, maken de relatie tussen gezondheid en
milieu zichtbaar. Hierdoor is een zorgvuldige ruimtelijke besluitvorming mogelijk. Het Milieu & Gezondheidsproject van 2009 heeft
er voor gezorgd dat de belangstelling voor het thema gewekt is. In
2010 is in de gemeente Oss een begin gemaakt met de vlekkenkaarten. Dat is gedaan voor de milieuthema’s lucht en geluid. In
2011 zijn enkele milieuthema’s opgeschaald naar de regio en is de
Milieu & Gezondheidsatlas op de RMB-website geplaatst.
Om draagvlak te verkrijgen voor milieu en gezondheid afwegingen rond
ruimtelijke vraagstukken is een goede communicatie, zowel binnen als
buiten de gemeentelijke organisaties van groot belang. In enkele gemeenten in Noord-Brabant, zijn door de GGD “’Hart voor Brabant” goede ervaringen opgedaan met presentaties van vlekkenkaarten richting
burgers. In 2012 willen we samen met de GGD van start met die communicatie. We gaan via workshops, de vlekkenkaarten onder de aandacht brengen van gemeenteambtenaren RO (en milieu) en bestuurders.
Met diverse (fictieve) casussen leren we de gemeentelijk medewerkers
de GES-methodiek te gebruiken bij ruimtelijke besluitvorming.

Aanpak en resultaat

In samenwerking met de GGD gaat het RMB een drietal subregionale workshops organiseren, voor RO-, milieu- en gezondheidsmedewerkers en bestuurders van de gemeenten, waarbij casussen worden behandeld en vlekkenkaarten worden betrokken bij
de ruimtelijke afwegingen.
Geleerd wordt waar gemeenten rekening mee moeten houden bij
de communicatie over deze thematiek. Met name rondom gezondheid en intensieve veehouderij vergt dit de nodige zorgvuldigheid. Tenslotte wordt de M&G-atlas online verder geactualiseerd en publieksvriendelijker gemaakt.

Inzet
Personele inzet RMB in uren uitwerking
Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Personele inzet betrokken ambtenaren van
gemeenten in uren
•
•

Regionale ambitie

In 2014 hebben alle gemeenten een systematiek toegepast om
duurzaamheid (inclusief gezondheid) te verankeren in het ruimtelijk planproces.

Het uitbreiden en samenvoegen van de bestaande regionale
vlekken- en themakaarten en deze inzichtelijk maken voor de
medewerkers en bestuurders van de regiogemeenten;
Samen met de GGD wordt een opzet bedacht voor het GES/
vlekkenkaarten toe te passen bij de planvorming.
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deelname aan (subregionale) workshops etc.
input voor de atlas

Financiering Financiering
Gemeenten
extern
200

4.000

19.150
20

2. Duurzaam bouwen
Thema		
subthema		
Projectleider
Projectteam 		

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Duurzaam bouwen
Leo van den Akker
Marcel de Wagt

Aanpak en resultaat

Stap 1: Succesvol afronden tweede convenant
In 2011 is een gesprekronde geweest langs de gemeenten om de
knelpunten rond de uitvoering van het convenant te inventariseren.
Daaruit volgden een negental verbeteracties (zie DUBO tussenrapportage gepresenteerd aan het AOL op 08-11-11). De eerste vier
acties zijn al in 2011 doorgevoerd (waaronder een toetsingsprotocol), in 2012 volgen de andere vijf verbeteringen. (75 uur)

Aanleiding

Al sinds 2006 maken bouwbedrijven (namens hen Bouwend Nederland), woningcorporaties en gemeenten afspraken over hun
ambities in duurzaam bouwen. Het convenant sluit aan bij eigen
ambities van woningcorporaties en bouwbedrijven zoals verwoord
in ‘antwoord aan de samenleving’, het ‘lenteakkoord’ en ‘meer
met minder’. De financiële crisis heeft het belang van deze afspraken alleen nog maar verder benadrukt.
Inmiddels zijn er al verschillende projecten gerealiseerd volgens
de afspraken uit het convenant. Op de website www.rmb.nl/dubo
worden deze projecten gepresenteerd. In het laatste convenantjaar 2012 wordt het beste voorbeeldproject bekroond met de titel
‘Duurzaamste project Noordoost Brabant 2008-2012’.

Informatie voor kopers van bestaande en nieuwe woningen
Nu de markt krapper wordt zijn de wensen van de consument een
cruciale succesfactor in duurzaam bouwen. De koper heeft meer keus
en kan meer eisen stellen aan de woning. Woningen die binnen het
convenant worden gebouwd ontvangen een duurzaamheidslabel en
van rechtswege heeft iedere woning een energielabel.
In 2012 willen we kopers informeren over de waarde van die labels,
zodat duurzame woningen beter in de markt komen te liggen. (50 uur)
Verkiezing Duurzaamste project 2008-2012
In het convenant is afgesproken dat elke deelnemer een voorbeeldproject uitvoert met een hogere ambitie (GRP>7). Deze projecten
staan op de website www.rmb.nl/dubo. Uit deze voorbeeldprojecten kiest een jury onder voorzitterschap van de bestuurlijk adoptant duurzame ruimtelijke ontwikkeling het beste dubo-project
2009-2012. (50 uur)

Het tweede Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen voor Noordoost Brabant loopt af op 31 december 2012. In 2012 bepalen we of
en hoe we een vervolg geven aan het huidige convenant.

Regionale ambitie
∙

∙

In 2013 heeft alle projectmatige nieuwbouw in de regio een
GPR van minimaal 6,5;
In 2013 is in alle gemeenten een voorbeeldproject uitgevoerd
met GPR van minimaal 7.

Stap 2: Evaluatie convenant
Op basis van (bilaterale) gesprekken met deelnemende partijen
(BouwendNederland, de corporaties en gemeenten) en de resultaten (voorbeeldprojecten en monitoring via GPR-gebouw) worden de ervaringen van de afgelopen jaren beschreven.
De conclusies worden vastgelegd in een schriftelijk verslag met
aanbevelingen voor het vervolg. (50 uur)

Rol RMB
∙
∙

Adviseren en faciliteren van gemeenten bij het realiseren van
duurzaam bouwen;
Projectsecretaris van het Regionaal Convenant duurzaam bouwen
en regionaal licentiehouder van GPR-gebouw.
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Stap 3: Vervolg convenant
Op grond van de aanbevelingen uit de evaluatie en in samenspraak met alle convenantpartijen maken we een voorstel voor
het vervolg van het convenant na 2012. Het voorstel moet aansluiten bij het ambitieniveau van de deelnemende regiogemeenten maar moet in elk geval het wettelijke niveau overstijgen om
meerwaarde te hebben. (100 uur)

Inzet
Personele inzet RMB in uren uitwerking
Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Personele inzet betrokken ambtenaren van
gemeenten in uren

Informatievoorziening
Medio 2012 (na verwachting juli 2012) wordt het nieuwe Bouwbesluit van kracht, waarin ook een aantal zaken op gebied van
energie wijzigen:
∙ bij nieuwbouw van gebouwen moet een berekening van de milieubelasting van dat gebouw bij de vergunningaanvraag worden ingediend. Een van de instrumenten om een dergelijke
berekening van de milieubelasting te maken is GPR-Gebouw.
Daar komt onze licentie dus van pas;
∙ de bepalingsmethode voor de EPC wijzigt. De nieuwe EPGnorm (EnergiePrestatie Gebouwen, NEN-7120) vervangt de
bestaande energieprestatienormen (EPN) voor woningen (NEN
5128) en utiliteitsgebouwen (NEN 2916). Alleen de bepalingsmethode verandert, niet de EPC-eis voor woningen van 0,6;
∙ op 1 juli 2012, wordt (waarschijnlijk) het energielabel voor
nieuwbouw ingevoerd. Dat betekent dat alle nieuwbouw waaronder de nieuwbouwwoningen bij oplevering een energielabel
krijgen. Daardoor wordt inzichtelijk wat de energieprestatie
van nieuwbouw is vergeleken met bestaande woningen.
Wanneer nodig zal binnen dit project extra informatie worden
verstrekt of cursussen worden georganiseerd om de implementatie van de nieuwe wettelijke eisen voor duurzaam bouwen te
begeleiden. (25 uur)

Financiering Financiering
Gemeenten
Extern
350
*

26512,50
20

*= Licentie van het GPR gebouwen op de DUBO website, is voor rekening van de
deelnemende gemeenten
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3. Kennisnetwerk Bodem
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam 		

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Beleid fysieke leefomgeving – bodem
Ton Lomme
Niels Drillenburg / Jacco van der Gaag

beheerd, ontsloten en met elkaar gedeeld moeten worden met de
regiogemeenten. Deze gedeelde informatie kan tevens als input
dienen voor het opstellen van kansenkaarten en het vaststellen
van gemeenschappelijke doelen en het ontwikkelen van gezamenlijk regionaal beleid.

Aanleiding

Met het in juli 2009 landelijk ondertekende ”Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties” is voor de gemeenten het startsein gegeven voor de transitie van “traditioneel” bodem(sanerings)beleid naar bodemontwikkelingsbeleid.
Voor gemeenten is hierdoor de nadruk meer en meer komen te
liggen op creatief, innovatief en integraal beheer en gebruik van
de bodem en ondergrond. Als gevolg van het toenemende gebruik van de ondergrond door ruimtedruk, zullen gemeenten bij
de ontwikkeling van beleid steeds op zoek moeten gaan naar verbreding en verdieping.

Regionale ambitie

In 2014 hebben alle gemeenten hebben een actueel (gebiedsgericht) beleid voor bodem, geluid, licht, geur, lucht (fijn stof) en
externe veiligheid.

Rol RMB

Het inzichtelijk maken van ontwikkelingen en de gemeentelijke
beleidsvrijheid binnen het thema bodem en de ondergrond, het
afstemmen over dit beleid met gemeenten in de regio en andere
overheden en het coördineren van de uitvoering hiervan.

Dit betekent ondermeer dat er een toenemende samenhang van
het bodembeleid met het energie- en waterbeleid en het beleid
voor de ondergrond tot stand gebracht moet worden. Samenhang en samenwerking tussen de verschillende beleidsdoelen
zijn noodzakelijk voor een efficiënte en effectieve uitvoering van
het nieuwe bodemontwikkelingsbeleid. Daarnaast is verdere integratie van het bodem(sanerings)beleid in een gebiedsgerichte
benadering mede in het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid aan de orde.

Aanpak en resultaat

Om de kansen van de ondergrond met behoud van kwaliteit en
dus voor duurzaam gebruik beter te kunnen benutten voor bijvoorbeeld het hergebruik van grond, ondergronds bouwen, bodemenergie, geothermie. CO2- en gasopslag, etc. zal alle beschikbare informatie van de verschillende bodemthema’s beter
10

∙

Ambtelijke vertegenwoordiging namens de gemeenten in
netwerken regionale, provinciale en landelijke overlegstructuren zoals het Platform Bodembeheer Brabant, en het PHO
overleg Handhaving bouwstoffen en Ketenbeheer; (75 uur)

∙

Het informeren en adviseren over ontwikkelingen op het gebied van bodem en ondergrond speciaal ten aanzien van de
onderwerpen bodemenergie, grondstromencoördinatie plus
ketenhandhaving grondstromen en het verzorgen van regionale afstemming hierin door:
∙ Het organiseren van twee tot drie regiobijeenkomsten. Het
RMB levert de voorzitter en de inhoudelijke deskundigheid
voor de overleggen; (75 uur)
∙ Opstellen van nota’s, handreikingen en memo’s; (125 uur)

∙

Beheren en onderhouden van informatie over bodem en ondergrond via het digitaal loket www.RMBodemloket.nl inclusief informatievoorziening vanuit het digitale loket en artikelen via RMBericht. (75 uur)

Inzet
Personele inzet RMB in uren uitwerking
Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Personele inzet betrokken ambtenaren van
gemeenten in uren
• deelname aan bijeenkomsten etc.
• interne terugkoppeling afspraken beleid

Financiering Financiering
Gemeenten
Extern
350
-

26.512,50
50
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4. Kennisnetwerk lucht, geur, geluid en licht
Thema
Subthema
Projectleider
Projectteam

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Beleid fysieke leefomgeving – lucht, geur, geluid en licht
Marc Jacobs
Giddy Haverkamp, Stefan Hermsen en Pieter Jans

afstemmen over dit beleid met gemeenten in de regio en andere
overheden en het coördineren van de uitvoering hiervan.

Aanpak en resultaat
∙

Ambtelijke vertegenwoordiging van gemeenten in het “Brabants
Stedelijk Overleg Geluid” (BSOG), MOLO-werkgroepen “Geluid”
en “Luchtkwaliteit en gezondheid”, in het overleg “Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer” (GGA-NO) en bij landelijke
informatiebijeenkomsten, waarin uitwisseling van kennis- en
ervaring en afstemming van het landelijk en provinciaal beleid
op regionaal niveau plaatsvindt; (75 uur)
∙ Het informeren en adviseren  over ontwikkelingen op het gebied van lucht, geur, licht en geluid en het verzorgen van regionale afstemming hierin door:
∙ Het organiseren van twee regiobijeenkomsten. Het RMB levert de voorzitter en de inhoudelijke deskundigheid voor
dit overleg; (100 uur)
∙ Het organiseren van een thematische bijeenkomst over de
invoering van SWUNG; (75 uur)
∙ Terugkoppelen van informatie aan de regio middels memo’s, mailings, artikelen in het RMBericht en de website.
De nadruk ligt daarbij op vertaling naar de effecten voor de
dagelijkse praktijk; (75 uur)
Ambtelijke ondersteuning van de bestuurlijk adoptant voor het
speerpunt duurzame ruimtelijke ontwikkeling. (25 uur)

Aanleiding

Een belangrijk speerpunt is de relatie tussen de milieuthema’s luchtkwaliteit, geluid, geur en licht met de ruimtelijke ordening (RO).
Daarnaast is er een toenemende maatschappelijke en politieke discussie over de gezondheidseffecten van deze milieuaspecten. Beleid
wordt vaker gebiedsgericht ingestoken. Het idee hierachter is dat
verschillende gebiedstypen vragen om verschillende milieukwaliteiten. Milieuaspecten worden steeds vroeger in het proces voor de
ruimtelijke ontwikkeling sturend en bepalend.
Voor luchtkwaliteit gaan stemmen op om de normering te baseren op een betere indicator van gezondheidsrisico’s. Daarnaast
speelt de praktijk van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit met de jaarlijkse monitoring en de generieke verbetering van de luchtkwaliteit als doelstelling van het Brabants
Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit. Het ministerie werkt
aan een gebiedsgerichte systematiek voor fijn stof.
In 2012 wordt het nieuwe geluidbeleid SWUNG 1 (voor o.a. rijkswegen) van kracht en zullen de kaders van SWUNG 2 (gemeentelijke wegen en industrielawaai) concreter vorm krijgen. De Wet
geluidhinder zal hierdoor regelmatig wijzigen.
Voor industriële geurhinder zal in 2012 vanuit het ministerie een handreiking verschijnen voor het bepalen van het acceptabel hinderniveau
en zullen de meet- en rekenvoorschriften geactualiseerd worden. De
gemeentelijke beleidsvrijheid kan hierdoor beter ingevuld worden.

Inzet
Personele inzet RMB in uren

Regionale ambitie

In 2014 hebben alle gemeenten een actueel (gebiedsgericht) beleid
voor bodem, geluid, licht, geur, lucht en EV.

Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Rol RMB

Het inzichtelijk maken van ontwikkelingen en de gemeentelijke
beleidsvrijheid binnen de thema’s geluid, lucht, geur en licht het

Personele inzet betrokken ambtenaren van
gemeenten in uren
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Financiering Financiering
Gemeenten
Extern
350
-

26.512,50
16

5. Sanering weg verkeerslawaai
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam 		

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Beleid fysieke leefomgeving – geluid
Giddy Haverkamp
Stefan Hermsen

Voor de uitvoering van de sanering wordt aan de hand van de
prioriteitenlijst en het budget bepaald welke woningen voor deelname aan het saneringsproject aangeschreven worden. Voor de
deelnemende woningen wordt berekend welke geluidwerende
voorzieningen nodig zijn. De uitvoering van de voorzieningen
gebeurt door een aannemer, die op basis van aanbesteding gekozen zal worden. Na oplevering van de woning wordt steekproefsgewijs een controlemeting uitgevoerd.

Aanleiding

Op grond van de Wet geluidhinder zijn gemeenten verplicht om
woningen die in 1986 met betrekking tot wegverkeer niet aan de
geluidsnorm voldeden, te saneren. Het Rijk stelt voor het uitvoeren van de geluidssanering financiële middelen beschikbaar aan
gemeenten. Het RMB is voor de aangesloten gemeenten sinds het
begin van het project budgethouder en verzorgt voor de aangesloten gemeenten de geluidssanering.

Inzet
Personele inzet RMB in uren uitwerking
Overige kosten project in €

Regionale ambitie

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

In 2014 is saneringsvoorraad proportioneel teruggebracht.

Personele inzet betrokken ambtenaren van
gemeenten in uren

Rol RMB

RMB voert de saneringsprojecten volledig uit, van subsidieaanvraag tot en met de verantwoording conform de regionale overeenkomst voor de 13 regiogemeenten.

Aanpak en resultaat

Het RMB verzorgt het budgetbeheer, de coördinatie en bewaking
van de geluidssanering van de A- en Raillijst gevallen. Op basis
van de saneringsvoorraad en het beschikbare budget is door het
dagelijks bestuur (DB) bij aanvang van het project een prioriteitenvolgorde vastgesteld. Vanwege ontoereikend budget is in
2009 een voorstel gedaan aan het DB om de prioriteitenvolgorde
aan te passen en de saneringsvolgorde te laten bepalen door de
saneringsurgentie van de woning. De resterende saneringsvoorraad wordt vanaf medio 2009 volgens de gewijzigde prioriteitenvolgorde uitgevoerd.
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Financiering Financiering
Gemeenten
Extern
p.m.

p.m.

6. Kenniscentrum Externe veiligheid
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam 		

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Beleid fysieke leefomgeving – Externe veiligheid
Vincent van Erp
Antoon Janssen

∙

Aanleiding

De provincie verstrekt zogenaamde ‘structurele middelen’ in
het kader van de programmafinanciering EV-beleid voor andere
overheden. De subsidieregeling is in 2011 overgegaan in een decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. De provincies zetten hun regierol voort, waarbij in samenspraak en samenwerking
met betrokken gemeenten wordt gewerkt naar een situatie waarin
wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria voor EV. Ook de regionale
milieudiensten hebben hierin een rol. In het Provinciale uitvoeringsprogramma 2011-2014 zijn gelden gereserveerd voor het
RMB. Dit budget is bestemd voor “het op peil houden van kennis
en vaardigheden, het stimuleren van de samenwerking en de ondersteuning van gemeenten”.

∙

Inzet
Personele inzet RMB in uren uitwerking
Overige kosten project in €

Regionale ambitie

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

In 2014 hebben alle gemeenten een actueel (gebiedsgericht) beleid voor bodem, geluid, licht, geur, lucht (fijn stof) en externe
veiligheid.

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren

Rol RMB

Gemeenten adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van externe veiligheid.
Om de gemeenten te kunnen adviseren en stimuleren, is opleiding en training van medewerkers nodig. Hiervoor wordt
een deel van de gelden gereserveerd. Gedacht wordt aan het
trainen van medewerkers Toezicht en Handhaving om contro-

Financiering Financiering
Gemeenten Extern
-

350*

-

26.512,50

-

-

-

-

*= De subsidie wordt verstrekt aan het RMB en komt niet ten laste van de gemeenten. Verantwoording van de subsidie vindt direct plaats aan het programmabureau
Brabant Veiliger.

Aanpak en resultaat
∙

les uit te kunnen voeren (bij BRZO-bedrijven) en training van
medewerkers van vergunningen in het beoordelen van risicovolle situaties;
Daarnaast heeft het RMB een actieve rol in het programmabureau, ondermeer bij het opstellen van uitvoeringsprogramma’s en deelname aan activiteiten die het Programmabureau
organiseert (zoals themabijeenkomsten en de studiedag). Een
deel van de gelden wordt ingezet om gemeenten te kunnen
adviseren en stimuleren om gebruik te maken van de provinciale subsidieregeling;
Aan het begin van 2012 wordt bepaald welke activiteiten van
deze structurele middelen worden gefinancierd. In de periodieke rapportage worden de activiteiten gemonitoord.
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7. Kennisnetwerk landbouw
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam 		

ma landbouw, het afstemmen over dit beleid met gemeenten in de regio
en andere overheden en het coördineren van de uitvoering hiervan.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Beleid fysieke leefomgeving – landbouw
Rob Giepmans
Jack van Dijck

Aanpak en resultaat
∙

Aanleiding

De ontwikkeling van de landbouwsector moet in samenhang worden gezien met de duurzame ontwikkeling van het buitengebied.
Voor 2012 spelen de volgende actuele ontwikkelingen binnen het
thema landbouw in relatie tot milieu en ruimtelijke ordening:
∙ De provinciale Verordening Ruimte;
∙ De Natuurbeschermingswet en de hierop gebaseerde provinciale Verordening Stikstof en Natura 2000;
∙ De afstemming tussen de WABO en de Natuurbeschermingswet/Verordening Stikstof en Natura 2000;
∙ Het Besluit Huisvesting 2010-2013 en het hieraan gekoppelde
Actieplan Ammoniak;
∙ Volksgezondheid i.r.t. intensieve veehouderij. Consequenties
van en vervolg op het landelijk IRAS-onderzoek;
∙ Toekomst van de veehouderij. De bevindingen van de commissie van Doorn en de commissie Alders, plus het vervolg hierop.
Andere onderwerpen die in verband met nieuwe ontwikkelingen regelmatig in de afstemmingsoverleggen aan de orde komen zijn de
Wet geurhinder veehouderij, de gemeentelijke geurverordeningen
en de omgekeerde werking i.r.t. ruimtelijke ordening, de Wet ammoniak en veehouderij, en de fijn stof problematiek (implementatie
nieuwe toetsingskader en landelijke inzoom- en saneringsacties).

∙

∙

∙

Inzet
Personele inzet RMB in uren
Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Regionale ambitie

In 2014 hebben alle gemeenten een actueel (gebiedsgericht) beleid voor bodem, geluid, licht geur, lucht (fijn stof), EV.

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren
∙ deelname overleggen
∙ interne terugkoppeling afspraken beleid

Rol RMB

Inzichtelijk maken van de gemeentelijke beleidsvrijheid binnen het the-

Ambtelijke vertegenwoordiging in het regionale overleg en
advisering in het bestuurlijk intergewestelijk overleg landbouw (IGO); (50 uur)
Vervullen van de voorzittersfunctie van de ambtelijke MOLOwerkgroep Veehouderij en Milieu. Uitwisseling van kennis- en
ervaring en afstemming van het provinciaal landbouwbeleid
op regionaal niveau; (100 uur)
Gemeenten informeren en adviseren over de nieuwste ontwikkelingen binnen het agrarisch beleid. Het vervullen van
een helpdeskfunctie richting gemeenten voor vragen over het
landbouwaangelegenheden. Het informeren gebeurt per mail,
website/extranet, en/of het RM-Bericht; (100 uur)
Regionale informatieverstrekking en afstemming van initiatieven op landbouwgebied door het organiseren van twee regiobijeenkomsten per jaar. Deze initiatieven zijn vooral uitvoeringsgericht, maar kunnen ook beleidsmatig van aard zijn. Het
RMB levert voorzitter en inhoudelijke deskundigheid. (100 uur)
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Financiering
Gemeenten
350
-

26.512,50
40

Financiering
Extern

8. Kennisnetwerk Wabo en activiteitenbesluit
Thema		
Projectleider
Projectteam 		

Instrumenten: Vergunningen en handhaving
Arie Peters
Cas Lankveld

sluit. De deelnemers aan het netwerk houden elkaar op de hoogte
van ontwikkelingen rondom het Activiteitenbesluit en verspreiden hun opgedane kennis bij de achterban binnen de eigen organisatie of regio. Via de leden van het netwerk kunnen andere
vergunningverleners en handhavers ook hun mening geven over
ontwikkelingen rondom het Activiteitenbesluit en aangeven welke ondersteuning zij wensen.

Aanleiding

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. In deze
wet is bepaald welk (wettelijk) gereedschap kan worden ingezet om
het milieu te beschermen. Belangrijke instrumenten zijn milieukwaliteitseisen, vergunningen, algemene regels en handhaving.

Met de opgedane kennis worden onze aangesloten gemeenten
goed geïnformeerd over het Activiteitenbesluit. Het RMB heeft
hier uitvoering aan gegeven door de afgelopen jaren in samenwerking met het SEPH diverse bijeenkomsten te houden, waarbij
de stand van zaken rondom het Activiteitenbesluit is uitgelegd.
De bijeenkomsten worden goed bezocht en op verzoek van onze
deelnemers in stand gehouden. In 2012 staat er wederom een
grootschalige wijziging gepland. Het merendeel van de agrarische sector zal onder het besluit gaan vallen. Door het bijwonen
van de bijeenkomsten worden de deelnemers in kennis gesteld
van de consequenties hiervan en worden onderlinge ervaringen
uitgewisseld.

Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte,
natuur en milieu. Tegen welke praktijkproblemen lopen we aan
en hoe kan wet-en regelgeving het beste ontsloten worden? Wat
zijn de consequenties van de omgevingswet? Kortom veel vragen
die beantwoord moeten worden om bedrijven en burgers nog beter van dienst te kunnen zijn.
Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit en de agrarische amvb’s zijn algemene
regels waarin de milieueisen voor alle relevante milieucompartimenten zijn vastgelegd. Veel bedrijven hebben als gevolg van
deze besluiten geen omgevingsvergunning voor het aspect milieu
meer nodig.
Vanaf het moment van het in werking treden (1 januari 2008) is
het Activiteitenbesluit de belangrijkste wetgeving daar waar het
milieu betreft. In het kader van Deregulering wordt dit besluit in
fasen uitgebreid.

Regionale ambitie

De regiogemeenten voeren hun wettelijke taken op het gebied
van de Wet milieubeheer adequaat uit.

Rol RMB
∙

InfoMil en VROM hebben een landelijk netwerk activiteitenbesluit
opgericht. Het RMB neemt deel aan het kernteam activiteitenbe16

Ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in het
landelijk platform Activiteitenbesluit; (75 uur)
∙ Het informeren en adviseren van gemeenten over de ontwikkelingen rondom het Activiteitenbesluit en de Wabo en andere
relvante thema’s en het realiseren van regionale afstemming
hierin door:
∙ Het organiseren van twee regionale themabijeenkomsten

∙

voor de vergunningverleners en handhavers van de regiogemeenten; (150 uur)
Terugkoppelen van informatie aan de regio middels memo’s, nieuwsbrieven mailings, artikelen in het RMBericht
en de website/extranet. (75 uur)

Inzet
Personele inzet RMB in uren
Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren

Financiering Financiering
Gemeenten Extern
300
-

22.725
20
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9. Projectbureau Energie (Kennisnetwerk Energie en klimaat)
Thema		
Projectleider		
Projectteam		
			

Energiebesparing en Duurzame Energie
Anke Kemp
Leo van den Akker, Marcel de Wagt, Arthur
Hofstad, Chantal de Rooij

Regionale ambitie
∙
∙
∙

Aanleiding

Het Projectbureau Energie van het RMB ondersteunt de samenwerking op het gebied van energie- en klimaatbeleid tussen de
regiogemeenten. De basis voor de uitvoering van het regionale
energie- en klimaatbeleid wordt gevormd door het ”Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid Noordoost Brabant 2009-2012” (voor
de SLOK gemeenten). De klimaatadviseurs van het team duurzame
ontwikkeling – het projectbureau Energie – zijn verantwoordelijk
voor de regionale afstemming en uitvoering van de projecten uit
het programma.

In 2014 is 20% van de bedrijven in de regio zich bewust van
eigen energiebesparings-mogelijkheden.
In 2014 hebben alle regiogemeenten tenminste 4 publiekscampagnes onder de vlag van Brabants Groen uitgevoerd.
In 2014 heeft 20% van de huishoudens in de regio woninggebonden energiebesparende maatregelen toegepast in hun woning.

Rol RMB
∙

∙

Coördinatie, afstemming en uitvoering van het energie- en
klimaatbeleid in de regio.
Verantwoording uitvoering regionaal klimaatprogramma richting provincie.

Aanpak en resultaat
∙

Alle projecten uit dit programma zijn opgenomen in de regionale
Duurzaamheidsagenda. De provincie Noord-Brabant heeft voor
de uitvoering subsidie tot en met 2011 toegekend op basis van
cofinanciering. Begin 2012 zal de eindverantwoording hiervoor
plaatsvinden richting de Provincie. Daarna zal de ondersteuning
vanuit provincie op een andere wijze ingevuld worden. In welke
vorm de samenwerking daarna ingevuld zal worden, is nog een
punt van onderhandeling. Eind 2012 stopt ook de SLOK-subsidie
(Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid) voor gemeenten. De
klimaatadviseurs van het team Duurzame Ontwikkeling - het Projectbureau Energie – zorgen er voor dat het huidige programma
een goed vervolg krijgt. Dit doen we o.a. door aan te haken op
de provinciale Energieagenda en de Agenda 2020 Noordoost Brabant. Daarmee kunnen we efficiency bereiken. In 2011 zijn al de
eerste stappen gezet in de samenwerking. In 2012 bepalen we
samen met de gemeenten hoe dat een verder vervolg krijgt.
18

Ambtelijke vertegenwoordiging van de regio in overleggen
met de andere Brabantse regio’s, de Agenda 2020 Noordoost Brabant en in MOLO verband het Brabants energieoverleg
(BEO); (75 uur)
∙ Ambtelijke ondersteuning van de bestuurlijk adoptant(en)
voor de speerpunten ‘Energiebesparing en duurzame energie’;Duurzaam ondernemen bij bedrijven’ en ‘Duurzame mobiliteit’; (25 uur)
∙ Het informeren en adviseren over ontwikkelingen binnen het
thema energie- en klimaatbeleid en het realiseren van regionale afstemming hierin door:
∙ Het organiseren van twee tot drie regiobijeenkomsten. In
dit kader worden zowel de thema’s duurzaam bouwen,
duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen als duurzame
energie behandeld. Bovendien worden de regionale campagnes (onder de vlag van Brabants Groen) afgestemd. Het
RMB levert de voorzitter en de inhoudelijke deskundigheid
voor dit overleg; (125 uur)

∙

Terugkoppelen van informatie aan de regio middels memo’s, nieuwsbrieven mailings, artikelen in het RMBericht
en de website/extranet; (50 uur)
∙ Opstellen actieplan energie- en klimaat; (50 uur)
∙ Eindverantwoording over de uitvoering van het klimaatprogramma richting provincie. (25 uur).

Inzet
Personele inzet RMB in uren
Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren

Financiering Financiering
Gemeenten Extern
350
-

26.512,50
24
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10. Brabants Groen
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam 		

Energiebesparing en duurzame energie
Communicatie
Chantal de Rooij
Sanne van Deelen, Mieke Basten

∙

Aanpak en resultaat

Aanleiding

∙

Brabants Groen is in 3 jaar uitgegroeid tot een waardige regionale communicatiecampagne op het gebied van duurzaamheid. Met Brabants
Groen willen we burgers en bedrijven bewust maken van het feit dat
duurzaam leven niet alleen moet, maar dat het ook helemaal niet ingewikkeld is om groen te doen. Door het samen voeren van één vlag
kunnen we dit bereiken. Onderzoek in 2010 wijst bovendien uit dat we
hier al een heel eind in geslaagd zijn! Deze lijn zetten we voort in 2012.

∙
∙
∙

Brabants Groen heeft een paraplufunctie. Regionale projecten én
projecten die gemeenten zelf uitvoeren op dit gebied worden onder de vlag van Brabants Groen gecommuniceerd.

∙
∙

Het belangrijkste communicatiemiddel daarbij is de website. Echter wordt ook de inzet van social media steeds belangrijk. Op
die manier bereiken we de jongere doelgroep beter. Bovendien
verschaffen social media meer inzicht in het gedrag van de doelgroep en is het daarmee dus een monitoringsinstrument.

∙
∙

Personele inzet RMB in uren

In 2014 is 20% van de bedrijven in de regio zich bewust van
eigen energiebesparingsmogelijkheden;
In 2014 hebben alle regiogemeenten tenminste 4 publiekscampagnes onder de vlag van Brabants Groen uitgevoerd;.
In 2014 heeft 20% van de huishoudens in de regio woninggebonden energiebesparende maatregelen toegepast in hun woning.

Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Coördineren van communicatie rondom projecten op het gebied

Financiering Financiering
Gemeenten Extern
300

5.000*

27.725

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren

Rol RMB
∙

Het RMB stelt in samenspraak met de gemeenten een plan van
aanpak op met concrete acties voor 2012;
Het RMB beheert de website, vraagt en zoekt actief naar actualiteiten en voert technische verbeteringen door;
Het RMB coördineert en beheert een aantal social media kanalen, waaronder LinkedIn, en houdt toezicht op de social media
activiteiten rondom het thema duurzaamheid.
Gemeenten krijgen desgewenst communicatieadvies voor
projecten op het gebied van duurzaamheid;
Het RMB bewaakt de huisstijl van Brabants Groen en stuurt
waar nodig bij;
Het RMB verstuurt regelmatig een Brabants Groen nieuwsbrief,
organiseert 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor communicatieprofessionals en gebruikt digitale middelen om het
netwerk te versterken.

Inzet

Regionale ambitie
∙

van duurzaamheid.
Netwerk van communicatieprofessionals van de regiogemeenten onderhouden en versterken.

* Hosting en softwareonderhoud, externe kosten netwerkbijeenkomsten, doorontwikkelen website, inzet social media.
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11. Duurzame mobiliteit
Thema		
Projectleider
Projectteam 		

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Arthur Hofstad
Leo van den Akker

concretiseerd in de volgende doelstellingen:
∙ In 2014 worden 10% minder autokilometers door gemeentelijk
medewerkers gereden;
∙ In 2014 rijdt 60% van het gemeentelijk wagenpark elektrisch
dan wel op aardgas;
∙ In 2014 zijn er 8 openbare vulpunten voor rijden op aardgas;
∙ In 2014 zijn er 50 oplaadpunten voor elektrisch rijden.

Aanleiding

Verkeer en vervoer dragen aanzienlijk bij aan de CO2 uitstoot en
daarmee aan het klimaatprobleem. Een aandeel dat blijft toenemen, ook in de regio noordoost Brabant. Een omschakeling naar
schonere vormen van vervoer en duurzame mobiliteit is daarom
noodzakelijk. Ook in de Agenda 2020 Noordoost Brabant zijn in
dit kader ambities geformuleerd, die in de lijn liggen met de ambities in de regionale duurzaamheidsagenda.
De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op schoner rijden in het algemeen en dan met name op elektrisch en (groen)
gas. De regio heeft een forse ambitie daaromtrent. Naast enkele
aardgasvulstations in de regio (Uden en Oss) komen nu ook de
eerste elektrische laadpalen in het straatbeeld.

Rol RMB
∙

∙
∙

Een coördinerende, faciliterende en stimulerende rol ten aanzien van duurzame mobiliteit;
Ook laat het RMB gemeenten de mogelijkheden zien die zij
zelf hebben op het gebied van duurzame mobiliteit en/of mobiliteitsmanagement;
Tenslotte wordt een aantal (kleine) duurzame mobiliteitsevents georganiseerd, al dan niet in samenwerking met andere partijen zoals het GGA en Brabant Noordoost.

In 2011 heeft het RMB een actieplan ingediend bij de provincie voor
het verkrijgen van cofinanciering in het kader van de verbetering van
de luchtkwaliteit. De provincie heeft subsidie gehonoreerd. Het actieplan loopt door in 2012. In dit kader is een plan van aanpak duurzame mobiliteit opgesteld, waaruit de regionale bestuurders hun keuze
kunnen maken (eind 2011- begin 2012). Ook zijn voorbereidingen
getroffen voor een symposium voor stakeholders uit de regio, dat begin 2012 zal plaatsvinden. Doel van het symposium is enerzijds kennisdeling, krachtenbundeling en uit te zoeken of er draagvlak is voor
een gemeenschappelijke, regionale aanpak. Anderzijds wordt in dit
symposium een aanzet gegeven voor een regionale visie op duurzame mobiliteit, waaraan we de komende jaren uitvoering gaan geven.

Aanpak en resultaat

Regionale ambitie

Stap 1: Ondersteuning gemeenten realiseren laadpalen
Waar mogelijk en wenselijk ondersteunt RMB bij de realisering

In 2012 worden twee sporen gevolgd, met ieder een eigen aanpak. Het eerste spoor is de voortzetting van het regionale actieplan zoals deze vorig jaar is geformuleerd.
Dit betreft met name het onder één noemer brengen (Brabants
Groen) van tal van activiteiten op het gebied van duurzame mobiliteit in Noordoost-Brabant (realiseren laadpalen, promoten zuinige
rijstijl, introductie elektrische auto’s). Het tweede spoor is de opstelling en vaststelling van een regionale visie waar draagvlak voor
wordt gezocht, onder gemeenten en andere partijen (stakeholders).
Spoor 1 regionaal actieplan

Het realiseren van duurzame mobiliteit in noordoost Brabant, ge21

van de laadpalen van Stichting E-laad. Locaties worden geïnventariseerd, aanvragen worden ingediend en Verkeersbesluiten
worden voorbereid, etc. (50 uur)

en worden middels nieuwsbrieven en themabijeenkomsten op de
hoogte gehouden van ontwikkelingen t.a.v. DuMo. (150 uur)

Inzet

Stap 2: Mobiliteitsmanagement gemeentelijke organisatie
RMB geeft handvatten voor mobiliteitsmanagement in de eigen
gemeentelijke organisatie (100 uur).

Personele inzet RMB in uren

Overige kosten project in €
• organisatie themabijeenkomsten,
waaronder digitaal
• actualiseren website
• materiaal ter promotie van duurzame mobiliteit
• organisatie van event tijdens Europese mobiliteitsweek

Stap 3: Event in de Europese Mobiliteitsweek
Een activiteit gedurende de Europese Mobiliteitsweek (september 2012) die de aandacht vestigt op DuMo in NO-Brabant en
de doelgroep attendeert op en aanspoort tot duurzame mobiliteit. Welke activiteit dit daadwerkelijk wordt, wordt uiterlijk in
mei 2012 samen met de gemeentelijke contactpersonen bepaald.
(100 uur)

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Spoor 2 regionale visie

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren

Stap 1: Organisatie symposium en opstellen regionale visie
Begin 2012 wordt het symposium voor stakeholders georganiseerd. Tijdens dit symposium wordt de aanzet gegeven voor de
regionale visie. De visie bevat elementen die op kortere en lange
termijn worden gerealiseerd en sluiten aan bij de agenda Brabant
Noordoost 2020. Duidelijk is dat de visie niet alleen door RMB en
de gemeenten kan worden gerealiseerd, maar in samenwerking
met andere partijen. (200 uur)
Stap 2: Uitbouwen en onderhouden netwerk
De visie dient breed te worden gedragen. Dat betekent dat niet
alleen gemeenten hun schouders er onder zetten, maar ook externe partijen, zoals koploperbedrijven, provincie en andere samenwerkingsverbanden (w.o. GGA, As50, Brabant Noordoost). Zij
worden waar mogelijk bij de uitvoering van de visie betrokken

Financiering Financiering
Gemeenten Extern
350

250*

5.000

6.000*

31.512,50

± 25.000*

-

* = Cofinanciering op grond van beleidsregel “Verbeteren luchtkwaliteit in Brabant”.
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12. Kennisnetwerk biomassa en afval
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam		

Duurzaam gebruik van biomassa en afval
Afval
Patrick Melenhorst
Johan Bens, Leo van den Akker

∙

Aanleiding

De verwerking van huishoudelijk GFT afval vanaf 2012 is georganiseerd. Een aantal gemeenten doet dit door duurzame verwerking in een composterings- en vergistingsinstallatie en een aantal
gemeenten doet dit via een concessietraject voor het realiseren
van een Biomassa-energiecentrale. Voor (niet alle) groenstromen
is een duurzame verwerking georganiseerd. Daarnaast loopt in
2017 het huidige contract voor de verwerking van het huishoudelijk restafval af. In de voorbereiding op een nieuwe aanbesteding van deze stroom streeft het RMB naar duurzame verwerking
en samenwerking in de aanbesteding.

Rol RMB
∙

∙

Biomassa is een speerpunt in de Regionale Duurzaamheidsagenda, de Agenda 2020 van de regio Noordoost Brabant en de Energieagenda van de provincie. Op 29 november 2011 organiseert
het RMB samen met de regio Noordoost Brabant een symposium
over biomassa voor bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, overheden en overige instellingen. belanghebbenden. Doel van dat
symposium is kennisdeling en krachtenbundeling en na te gaan
of er draagvlak is voor een regionale aanpak. Met de resultaten
van dat symposium starten we in 2012 met het opstellen van een
routekaart naar het doel in 2020, 25% van de energie, die Noordoost Brabant verbruikt, wordt opgewekt uit duurzame bronnen.

∙

∙

In 2012 wordt gemeentelijk GFT duurzaam ingezameld en
verwerkt;
In 2014 is regionale overeenstemming over de inzameling en

Inzichtelijk maken van de gemeentelijke beleidsvrijheid binnen het thema afval, het afstemmen over dit beleid met gemeenten in de regio en andere overheden en het coördineren
van de uitvoering hiervan. Doel van dit alles is om te komen tot
een (regionale) samenwerking op het gebied van afval(beleid).
Het RMB neemt initiatief en opereert pro-actief;
Het RMB zorgt er voor dat het aspect biomassa binnen de afvalvisie wordt afgestemd met de voorgestane regionale aanpak. Nadrukkelijk zal hierbij ook aandacht zijn voor bestaande
initiatieven en ontwikkelingen in de regio in welke vorm dan
ook;
Het RMB is de trekker van het opstellen van de routekaart. In
de uitvoering van de routekaart varieert de rol van het RMB
van trekker tot coördinator, facilitator en vraagbaak.

Aanpak
∙

Regionale ambitie
∙

verwerking van huishoudelijk restafval na 2017 (einde contractperiode);
In 2020 wordt 25% van de energie die Noordoost Brabant
verbruikt, opgewekt uit duurzame bronnen (doelstelling uit
Agenda Noordoost Brabant: “Richting 2020”).

∙
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Stimuleren van de samenwerking bij de inzameling en verwerking van afval en het uitvoeren van afvalbeleid. Gemeenten
informeren en adviseren over de nieuwste ontwikkelingen binnen het afvalbeleid. De nadruk ligt op het aangeven van de
beleidsruimte of beleidsmogelijkheden. Het vervullen van een
helpdeskfunctie richting gemeenten voor vragen over afvalbeleid. Opstellen van nota’s en memo’s en informatievoorziening
via artikelen in het RM-Bericht en website(extranet);. (40 uur)
Ambtelijke ondersteuning van de regionaal ambassadeur
Duurzaam gebruik van biomassa en afval; (25 uur)

∙

∙

∙
∙
∙

∙

Het ondersteunen en adviseren van de bestuurlijke afgevaardigde van het RMB in de Vereniging van Contractanten. In dit
kader wordt een inhoudelijke discussie gevoerd over verwerking van huishoudelijk restafval vanaf 2017, zowel op regionaal als op provinciaal niveau; (145 uur)
Regionale afstemming van initiatieven op afvalgebied door
middel van twee bijeenkomsten per jaar. Deze initiatieven
kunnen beleidsmatig maar ook uitvoerend zijn. Het RMB levert de voorzitter en de inhoudelijke deskundigheid voor dit
overleg; (50 uur)
Opstellen van een regionaal uitvoeringsdocument ten behoeve
van de regionale afvalvisie zoals in 2011 opgesteld; (90 uur)
Marktverkenning HRA: doorloop van 2011 en discussie rondom HRA-contract; (50 uur)
Opstellen routekaart: Met de resultaten van het symposium
Energie uit Biomassa in de hand stellen we samen met een
aantal key-players een routekaart op richting het doel van
2020. Deze routekaart geeft een uitgewerkte aanpak voor de
eerstkomende jaren en een doorkijk naar de periode 20152020. Het bevat concrete projecten die samen met andere
partijen worden uitgevoerd. De rol van het RMB wisselt daarin
van trekker tot coördinator, facilitator of vraagbaak. De routekaart dient ook als een kader voor subsidieverzoeken bij
Provincie, Rijk en Europa. Het wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van het RMB en het ambtelijk regieteam
(ART) van de regio Noordoost Brabant; (200 uur)
Om een snelle start te maken met de uitvoering van de Routekaart wordt wellicht een beroep gedaan op de vrije ruimte in
de duurzaamheidsagenda.

Inzet
Personele inzet RMB in uren
Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren
• Deelname overleggen
• Interne terugkoppeling afspraken
beleid

Financiering Financiering
Gemeenten Extern
600
-

45.450
20

* = Financiering via Agenda Noordoost Brabant: “Richting 2020”
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15.000*

13. Digitaal kennisplatform
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam 		

Regionale agenda
Communicatie
Chantal de Rooij
Sanne van Deelen

Rol RMB

Beheer en onderhoud digitaal kennisplatform (extranet).

Aanpak en resultaat
∙

Aanleiding

Bij het uitwisselen van kennis en informatie vormt het internet
een belangrijk communicatiemiddel. De website van het RMB kent
een afgeschermd deel- het extranet- dat alleen toegankelijk is
voor de bestuurders en ambtenaren van de bij het samenwerkingsverband aangesloten gemeenten.

∙
∙
∙

In 2011 is op het extranet een vergadermodule ontwikkeld waarbij
een vergadering digitaal wordt voorbereid. Dat betekent o.a. dat
bepaalde agendastukken die alleen om instemming vragen vooraf
digitaal kunnen worden afgetikt, zodat in de fysieke vergadering
meer tijd en ruimte is voor daadwerkelijke kennisuitwisseling en
klankborden. Vanaf 2012 wordt van eenieder verwacht op deze
manier vergaderingen digitaal voor te bereiden.

Inzet
Personele inzet RMB in uren
Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

In 2012 wordt het extranet als digitaal kennisplatform verder
geprofessionaliseerd. Informatie van de verschillende projecten
binnen de Duurzaamheidsagenda is goed terug vindbaar. Daarnaast wordt een soort ‘Wikipedia’-omgeving gecreëerd waarin
gezamenlijk aan documenten gewerkt kan worden.

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren

Regionale ambitie
∙

∙

Het RMB richt een fysieke en digitale vraagbaak op waar gebruikers van het digitale kennisplatform terecht kunnen;
Het RMB inventariseert de mogelijke verbeterpunten van de vergadermodule en sluit dit kort met het automatiseringsbedrijf;
Het RMB coördineert het implementeren van de ‘Wikipedia’omgeving;
Het RMB beheert de website (extranet) en houdt toezicht op de
actualiteit van het digitale kennisplatform.

80% van alle betrokken gemeenten is tevreden over de manier
van informatievoorziening;
In 2014 is de ambtelijke afstemmingsstructuur aangepast
en wordt gebruik gemaakt van nieuwe interactieve (digitale)
communicatietechnieken.
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Financiering Financiering
Gemeenten Extern
200

3.000

18.150
-

14. Afstemming en besluitvorming regionale agenda
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam 		

Regionale agenda
Beleidsontwikkeling en afstemming
Anke Kemp
Mark van Rijn

∙
∙

Aanleiding

Het ambtelijk overleg leefomgeving heeft een sturende rol als
het gaat om de formulering en uitvoering van de projecten in
de regionale duurzaamheidsagenda. Dit platform brengt hierover
advies uit naar het bestuur van het RMB. In dit overleg zijn de
beleidsmedewerkers van de bij het regionaal samenwerkingsverband aangesloten gemeenten vertegenwoordigd.

Inzet
Personele inzet RMB in uren
Overige kosten project in €

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

In 2011 heeft het bestuur de wens uitgesproken om tot een heroriëntatie te komen op de aard en inhoud van de agenda van
het bestuur. De heroriëntatie heeft niet alleen betrekking op de
thema’s die zijn ondergebracht in de regionale duurzaamheidsagenda, maar op het totale dienstenpakket van het RMB. Medio
2011 zijn we gestart met het proces, waarbij zowel op ambtelijk
als op bestuurlijk niveau de discussie wordt gevoerd. Dit proces
zal in 2012 afgerond worden en resulteren in een “nieuwe regionale agenda”, waarin duidelijk is op welke beleidsterreinen wordt
samengewerkt en hoe het organisatorisch wordt ingevuld.

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren
• deelname AOL en interne terugkoppeling beleid

Rol RMB

Coördinatie en afstemming van de regionale taken en advisering
van het RMB bestuur over het te voeren beleid.

Aanpak en resultaat
∙
∙

secretariaat van dit overleg;
Gemeenten informeren over de voortgang van de projecten uit
het regionaal uitvoeringsprogramma;
Ambtelijke voorstellen en adviezen richting bestuur. Dit kunnen o.a. ook projectvoorstellen betreffen, die vanwege het
flexibele programma aangedragen kunnen worden.

Het initiëren en afstemmen van het duurzaamheid- en leefomgevingbeleid in de regio;
Organisatie van drie bijeenkomsten van het ambtelijk overleg
leefomgeving (AOL). Het RBM levert de voorzitter en voert het
26

Financiering Financiering
Gemeenten Extern
300
-

15.150
24

15. Actuele ontwikkelingen
Thema		
Subthema		
Projectleider
Projectteam 		

Regionale agenda
Beleidsontwikkeling en afstemming
Anke Kemp
Mark van Rijn

Inzet
Personele inzet RMB in uren
Overige kosten project in €

Aanleiding

In het programma is een aanzienlijk deel vrij gehouden om in te
kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Ruim 1/3 van het beschikbare budget is niet ingevuld.
De voorstellen in dit kader kunnen vanuit de individuele gemeenten
of coalities van gemeenten komen. Ook biedt dit ruimte voor bestuurders om in te kunnen spelen op politiek interessante projecten.

Middelen RMB inclusief niet personele
kosten in €

Personele inzet betrokken ambtenaren
van gemeenten in uren
• deelname AOL en interne terugkoppeling beleid.

De projectvoorstellen kunnen via de regionale klankbordgroepen,
het AOL (regionaal kennisnetwerk) en het RMB bestuur ingebracht
worden. Het algemeen bestuur beslist of de voorstellen binnen
het programma passen en met het regiobudget gefinancierd en
uitgevoerd worden.

Rol RMB

Coördinatie en afstemming van nieuwe regionale initiatieven regionale projectvoorstellen en voorleggen aan het RMB bestuur.

Aanpak en resultaat
∙
∙

Budgetbeheer vrije ruimte;
Faciliteren en coördineren van nieuwe projectvoorstellen.
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Financiering Financiering
Gemeenten Extern
-

16.347,50
p.m.
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