
Programma 4         
Doelstelling Prestatie Rangorde Beïnvloedbaar bedrag De lopende en 

geplande 
bezuinigingen uit 
eerste rondes 
 

Gemaakte 
afspraken met 
instellingen 
 

Gewenste 
ontwikkelingen 
 

Mogelijke 
(weglek)effecten
 

Terugbrengen 
van de 
overhead tot 
26%  
 

Natuur & Milieueducatie door 
de Ulebelt (product 45) 

Natuur & Milieueducatie vastgelegd in jaarlijkse 
prestatieafspraken met de Ulebelt 

1 400.000 Er is 2 x een 
bezuiniging van 
25.000 
doorgevoerd. 
Voorstel voor nog 
verdergaande 
bezuiniging is in 
het kader van 
KVK2013 via een 
anticiperende 
motie afgewezen 
door de Raad. 

Loopt via jaarlijkse 
prestatieafspraken. 

Afbouw van de 
subsidie van de 
Ulebelt die d.m.v. 
particulier initiatief, 
ondernemerschap, 
innovatie en 
veerkracht zelf 
middelen zal moeten 
verwerven 
(bijvoorbeeld via 
crowdfunding). 

De mogelijkheid 
bestaat dat de 
voorziening 
Natuur en 
Milieueducatie 
alsmede het 
vliegwieleffect 
om derden mee 
te laten 
investeren 
wegvalt. 
Netto bezuiniging 
van de afbouw 
van de subsidie 
van de Ulebelt 
wordt geschat op 
250.000. De 
Ulebelt betaalt 
circa 60.000 aan 
huur aan de NV 
Milieucentrum, 
waarvan de 
gemeente 
aandeelhouder 
is. Daarnaast 
heeft deze 
maatregel naar 
verwachting 
consequenties 
voor de inzet van 
medewerkers 
met afstand tot 
de arbeidsmarkt. 
 

Heeft geen 
direct effect  

         
         
Overzicht hele programma 

Product 31 Inzamelen, afvoeren en verwerken van 
huishoudelijk afval 

 0 is tariefproduct. 
Afvalstoffenheffing is al 
maximaal belast met 
gemeentelijke toerekening. 
Wordt in separaat traject 
behandeld. 

     

Product 36 Bodem         
Bodemkwaliteit voldoet 
aan de wettelijke normen 

Uitvoering bodemsanering voormalige 
gasfabriek Zutphenseweg gestart; 

 0 verplicht via convenant 
provincie en afspraken rijk 

     

 Gemeentelijk beleid gebiedsgericht 
grondwaterbeheer vastgesteld; 

 0 verplicht bodemconvenant 
rijk 

     

 Bodemsaneringen Boxbergerweg en Lange 
Bisschopsstraat binnen gestelde kaders 
afgerond; 

 0 is al verplicht      

 Plannen voor aanpak van  spoedeisende 
locaties opgesteld; 

 0 convenant rijk      



 Bevoegd gezagtaken uitgevoerd: 
beschikkingen en toezicht/handhaving; 

 0 wettelijk taak (rijksgeld)      

 Nazorg bij locaties Raambuurt, Handelskade, 
Westfalenstraat uitgevoerd; 

 0 nazorg moet altijd ivm nog 
aanwezige verontreinigingen 

     

 Advisering bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
beheer openbare ruimte. 

 0 niet vooraf adviseren kost 
veel meer 

     

Product 37 geluid         
Geluidbelasting voldoet 
aan wettelijke normen. 
Geluidoverlast voor 
inwoners van Deventer is 
acceptabel 

Uitvoering geluidsaneringsprojecten 
Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o., 
Brinkgreverweg, Laan van Borgele, 
Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg. 

 0 rijksopgave met rijksgeld      

 Advisering bij vergunningen, ruimtelijke 
ontwikkelingen, evenementen, klachten en 
horeca. 

 0 deels wettelijke taak, deels 
onontkoombaar 

     

 Uitvoering bevoegd gezag taken:  waar nodig 
vaststellen hogere grenswaarden en 
vaststellen geluidzonering bedrijventerreinen. 

 0 wettelijke taak, moeten we 
doen 

     

 Afronding plaatsing Nanov-schermen   0 is afronding rijksproject      
         
Product 44 duurzaamheid         
Deventer is energieneutraal 
in 2030 

Faciliteren en stimuleren van initiatieven van 
bedrijven en burgers die bijdragen aan het 
bereiken van klimaatneutraliteit, zoals: 

• Energieloket 
• Energiecoöperatie 
• Blok-voor-Blok aanpak 
• Plaatsing zonnepanelen op gebouw 

Sallcon  
• Plaatsing zonnepanelen op de Scheg 
• Ontwikkeling zonneparken 
• Collectieve  plaatsing door verenigingen 

o.i..d. 
• Energiemaatregelen bedrijven; 

 0 Inzet 1000 uur is nodig om 
vastgestelde 
uitvoeringsagenda uit te 
voeren. Inzet is beperkt 
vanwege streven om markt en 
particulieren werk te laten 
doen. 

     

 Reguleren duurzaamheid binnen en buiten 
gemeentelijke organisatie: 

• Advisering bij  ruimtelijke ontwikkelingen; 
• Ontwikkelen financieringsconstructies, 

zoals crowdfunding en garantstellingen; 
• Toezicht op energieverbruik bedrijven; 
• Verminderen energieverbruik 

gemeentelijke organisatie; 
• Alle gemeentelijke inkoop is duurzaam; 
 

 0 na aftrek van miv 2014  
reeds ingeboekte bezuiniging  
KvK 2013 en miv 2015 nog te 
realiseren restopgave KvK 
2011 (200.000) resteert een  
beperkt bedrag van  40.000 
voor extern faciliteren 
strategische MJBA agenda 
duurzame energie 

Er is nog een rest 
opgave van 
200.000 van KVK 
2011 (BES32, 
verdienen met 
milieu) die miv 
2015 is ingeboekt  

    

         
Product 45         
Milieukwaliteit in Deventer 
voldoet aan wettelijke 
normen 

Milieucontroles industriële inrichtingen, opslag 
gevaarlijke stoffen, agrarische  inrichtingen en 
inrichtingen met recente 
omgevingsvergunning en calamiteiten; 

 0 is wettelijke taak. Mogelijk 
bezuiniging in toekomst, 
afhankelijk van RUD. 
Vooralsnog kost RUD echter 
alleen maar extra geld. 

     

 Afhandeling klachten/meldingen van 
milieuoverlast; 

 0 is onontkoombaar. We 
kunnen niet zeggen: we gaan 
niet in op milieuklachten 

     

 Handhaving in geval van overtredingen;  0 is wettelijke taak      
 Uitvoering milieutaken onder de vlag van de 

RUD 
 0 voorlopig kost het alleen 

maar extra geld 
     

 In overleg met bereikbaarheid beoordelen en 
eventueel bijsturen mobiliteitplannen met het 
oog op luchtkwaliteit; 

 0 is beperkt budget. Wordt 
weer actueel ivm Europese 
regelgeving fijnstof PM2,5 (zie 

     



raadvragen GL) 
 In overleg met brandweer beoordelen en 

eventueel bijsturen ruimtelijke ontwikkelingen 
met het oog op externe veiligheid; 

 0 is wettelijke taak, krijgen we 
rijksgeld voor 

     

 Afronding gebiedsontwikkeling Gooiermars;  0 is rijks/provinciaal geld en 
rijksopgave (EHS) 

     

 Opvang zwerfdieren door de 
Dierenbescherming 

 0 is wettelijke taak      

 Toetsen Wabo-aanvragen op FF-wet   0 is wettelijke taak      
 Uitvoering beleidsnota ecologie  0  raad heeft beleidsnota eind 

2013 vastgesteld; deze wordt 
door een  beperkt bedrag van  
30.000 gefaciliteerd 

     

 Ontwikkeling monding Schipbeek  0 is cruciaal project ivm 
ontwikkelagenda Overijssel. 

     

 Uitvoering prestatieafspraken Ulebelt  400.000 Natuur en 
milieueducatie is geen 
wettelijke taak. Voor 
toelichting: zie boven. 

     

 


