
Dit is het eerste jaarverslag van de RUD Noord-Holland Noord (RUD 

NHN). Het beslaat 2014, het eerste volledig operationele jaar van 

de dienst. Deze rapportage geeft � naast algemene informatie � ook 

een beeld van de productie die in deze periode voor uw organisatie is 

gerealiseerd. De rapportage is bedoeld om � als zelfstandig leesbaar 

document en onderdeel van de landelijke kwaliteitscriteria � inzicht 

te geven in de voortgang van de RUD Noord-Holland Noord in dit 

verslagjaar. Het is daarom niet uitgesloten dat u informatie uit eerdere 

rapportages herkent. 

De i nanciële verantwoording over 2014 zal op 2 juli 2015 aan het AB worden 
aangeboden. Dan zullen het jaarverslag / jaarrekening 2014, de eerste 
gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 ter vaststelling worden 
aangeboden. Dan zal ook worden ingegaan op de risicoparagraaf. 
Voor dit verslag wordt daar kortheidshalve naar verwezen.

i n hou d

r e g i o n a l e  u i t v o e r i n g s d i e n s t 
n o o r d - h o l l a n d  n o o r d 

 

T 088-10 21 300

 W www.rudnhn.nl
 

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn
 

Postadres

Postbus 2095

1620 EB Hoorn

 

gemeente den h elder 
INTRODUCTIE

jAArVerslAg 2014

ALGEMEEN 

3

PRODUCTIE

6

TOELICHTING OP 

DE PRODUCTIE

7

PERSONEEL 

12

DOORKIJK 2015 

13



2

VoorWoor d

2014! Het eerste jaar van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord stond in het teken van bouwen en inrichten. Het jaarverslag 2014 
biedt u toch al veel informatie wat wij hebben gerealiseerd. Zo treft u 
uitgebreide overzichten aan met getallen over controles, vergunningen, 
toetsingen en adviezen. Maar ook inhoudelijke toelichtingen op onze 
geleverde producten en diensten zijn opgenomen.

De RUD NHN heeft een belangrijke taak om in de komende 3 jaar tot een 
volwaardige dienst met volwaardige producten te groeien. Wij zullen u in 
deze periode in de vorm van het terugkerende jaarverslag zo goed mogelijk 
blijven informeren.

Het belangrijkste wat het RUD NHN bestuur voor ogen stond was dat de 
afhandeling van vergunningen en meldingen aan de gestelde termijnen heeft 
voldaan, evenals de adviezen en toetsingen voor milieu gerelateerde zaken 
als bodem, geluid en externe veiligheid. Dit is gelukt.

Tevens heeft onze dienst binnen de ervoor gestelde termijnen haar 
adviserende taak bij calamiteiten (bijvoorbeeld asbestbranden) met de 
gevraagde kwaliteit kunnen waarmaken in de regio Noord-Holland Noord.
Klachten (met betrekking tot bijvoorbeeld geluid en geur) zijn op tijd en 
volgens de procedures afgehandeld. De nieuwe taak, controleren van asbest 
bij sloopmeldingen, is vanaf het 1e kwartaal met volle kracht ingezet. In 
het eerste helft van 2014 is het bodemloket volledig operationeel ingevoerd 
voor de gemeenten die aan de RUD NHN deelnemen. Op basis van de 
oude milieuprogramma’s is, zoals afgesproken, minimaal ca. 80% van de 
hoeveelheid controles uitgevoerd. 

De introductie van Het Nieuwe Werken, het inrichten van de werkprocessen, 
het opzetten van nieuwe i nanciële- en personeelssystemen, het digitaliseren 
van de dossiers en het opzetten van het zaaksysteem zijn enkele factoren 
die er voor zorgden dat in 2014 de productie nog niet op 100% kan liggen. 
De directie is trots op wat de medewerkers in het afgelopen jaar hebben 
laten zien. Naast het eigen maken van de vele nieuwe ontwikkelingen die 
binnen de RUD NHN plaatsvinden, hebben zij toch kwaliteit en productie 
kunnen leveren. De eerst stap is gezet in het ontwikkelen van de RUD NHN 
naar een efi ciënte en kwalitatief goed opererende organisatie, waarbij de 
milieutaken voor de 17 gemeenten en provincie adequaat en tegen lage 
kosten worden uitgevoerd.

drs. André Bouwens

Secretaris/Directeur 
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Algemeen

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft circa 70 procent van de 
deelnemers een nieuwe afgevaardigde in het AB. In het DB zijn drie 
van de vijf leden nieuw. Het AB koos de heer Van der Veek (Schagen) 
tot voorzitter van het bestuur. Binnen het nieuwe DB is de volgende 
verdeling van aandachtspunten tot stand gekomen:
• S.J.A. van der Veek (onafhankelijk voorzitter): Bedrijfsvoering en 

processen, contacten deelnemers, algemene zaken.
• T.P.J. Talsma (DB-lid namens Noord-Holland): IPO, Rijk, 

Handhavingspartners.
• J.P. Nagengast (DB-lid namens regio Alkmaar): Vicevoorzitter, inanciën 

en risicomanagement.
• S. Bashara (DB-lid namens regio West-Friesland): Personeelszaken, 

HRM, Cultuur.
• T.J.M. Groot (DB-lid namens regio Kop van Noord-Holland): Juridisch.

In 2014 is het Algemeen Bestuur drie maal bijeengeweest. Op 15 
mei vond een informele kennismakingsbijeenkomst plaats. Op 26 
juni en 15 december vonden oficiële vergaderingen plaats. Het DB 
vergaderde negen maal. Belangrijke onderwerpen in AB en DB waren de 
behandeling van de inanciële stukken en diverse personele regelingen. 
De jaarstukken en begroting werden in juni goedgekeurd. Andere 
belangrijke onderwerpen waren de vereffening van Wabo-gelden en de 
opname van de provinciale VTH-plustaken.

Belangrijke opdracht aan de RUD NHN is het om steeds eficiënter 
en effectiever te laten functioneren. Dit bereiken we onder andere 
door het harmoniseren en uniformeren van onze werkwijze. Om tot 
goede afstemming te komen is in 2014 het ambtelijk overleg tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemer (OGON) gestart. In dit OGON zijn 
alle deelnemers en de RUD NHN vertegenwoordigd. Het OGON kwam in 
2014 zeven maal bijeen.

Diverse ambtelijke werkgroepen streven naar harmonisatie en 
uniformering van afspraken over werkprocessen en inhoud. Inmiddels 
zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot één toezicht- en 
handhavingsstrategie, een eenduidige taakomschrijving, de afstemming 
van werkafspraken over Wabo en Wro, uniforme rapportage en 
programmering, het mandaat en standaardisatie van het pakket aan 
vergunningvoorschriften.

Bestuur

Harmonisatie

1
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Op juridisch gebied zijn de volgende algemene zaken voor de  
RUD-deelnemers afgerond:
• Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en rechtmatig 

uitvoeren van wettelijke bevoegdheid van de directeur RUD NHN tot 
oplegging van een bestuurlijke strafbeschikking milieu.

• Afhandeling van Wob-verzoeken. De aanzienlijke hoeveelheid verzoeken 
is allemaal binnen de wettelijke termijn afgehandeld waardoor er geen 
sprake is geweest van toepassing van de Wet dwangsom.

• Alle mandaten en DVO’s zijn vastgesteld.
• 

Binnen de gemeente Den Helder is in 2014 is één handhavingsbesluit 
genomen (voornemen last onder dwangsom). Dit heeft uiteindelijke 
geresulteerd in het opleggen van een last onder dwangsom en 
meerdere verbeuringen. Het ging hier om de handhaving onder het 
mandaat van de provincie Noord-Holland (bodem). Daarnaast is nog 
een bezwaar met betrekking tot handhaving in behandeling genomen 
en afgerond.

Met de gemeente Den Helder zijn afspraken gemaakt over het 
informeren van de gemeente over het inzetten van de instrumenten 
voor de handhaving.

Juridisch

1
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1

Belangrijke (nog lopende) onderwerpen zijn:
• VVGB-onderzoek. De eerste fase is inmiddels afgerond, er is 

overeenstemming over de desbetreffende bedrijvenlijst. In het AB van 
15 december 2014 zijn conclusies en voorstellen voorgelegd. Fase 
twee – uitgevoerd in de eerste helft 2015 – betreft het bepalen van de 
werkelijke uitvoeringskosten voor de RUD NHN.

• ICT. De aanpak is gestructureerd en de planning is opgesteld. Het 
is momenteel vanuit de deelnemers nog niet mogelijk om in ons 
zaaksysteem te kijken, hieraan werken wij nog. Het nieuwe bodemloket 
is inmiddels toegankelijk.

• Digitalisering bodem- en milieudossiers. De uitvoering loopt.  
Eind 2014 waren voor negen gemeenten en de provincie alle dossiers 
gedigitaliseerd. Volgens de aangepaste planning zal dit in augustus 
2015 volledig zijn gerealiseerd.

• Kwaliteitscriteria. Het plan van aanpak is in uitvoering en het interne 
onderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van de 
deskundigheidsvereisten is gestart. Ook voor de procescriteria worden 
diverse deelprojecten uitgevoerd.

• Provinciale VTH-plustaken. De provincie Noord-Holland heeft het 
voornemen om haar VTH-plustaken (taken buiten het basistakenpakket) 
ook aan de vier RUD’s / Omgevingsdiensten in de provincie over te 
dragen. Voor de RUD Noord-Holland Noord zou dit om circa 30 fte 
gaan. Dit op het gebied van de groene wetgeving, zwemwaterkwaliteit 
en vergunningverlening bodem. In het komende AB worden hiertoe 
de uitgangspuntennotitie / intentieverklaring, projectbegroting en 
robuustheidscriteria aangeboden.

Een deel van de capaciteit van de medewerkers is dan ook besteed 
aan deze belangrijke interne zaken. Hierdoor is de productie in het 
eerste verslagjaar over het algemeen minder groot dan op grond van 
het milieuprogramma verwacht werd. In de komende twee jaar wordt 
de productie zodanig op niveau gebracht dat de RUD NHN – over de 
gehele op- en inrichtingsperiode van drie jaar – de totale afgesproken 
productie realiseert.

Diversen
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ProduCti e

Het volgende overzicht betreft de producten waarover we voor het 
eerste jaar op basis van onze systemen betrouwbaar en naar zekerheid 
kunnen rapporteren. Deze rapportage is een groeidocument; naarmate 
we over meer solide informatie beschikken kunnen we ook over andere 
producten rapporteren. Cijfers die nu nog niet beschikbaar zijn worden 
in volgende rapportages opgenomen. Dan zullen we ook meer kunnen 
rapporteren over de totaal ingezette uren voor uw organisatie.

Hieronder worden de aantallen weergegeven van de belangrijkste 
producten die de RUD NHN voor de gemeente De Helder in 2014 heeft 
geleverd.

Regulering Aantal producten

• Advies Bouw & Ruimtelijke Ordening 14

• Vergunning uitgebreid 3

• Vergunning regulier 1

• Maatwerkvoorschriften -

• Meldingen 29

• Asbest 3

• APV-toezicht Knalapparatuur -

Totaal 50

Specialismen & Advies

Bodem

• Toetsen Bodemonderzoeken 59

• Meldingen Besluit Bodemkwaliteit (BBK) 29

• Informatieverzoeken 385

Duurzame energie subsidies Geen taak RUD NHN

• Afgehandelde aanvragen uit 2013 -

• In behandeling genomen aanvragen -

• Afgehandelde aanvragen uit 2014 -

Toezicht & Handhaving

• Klachten 17

• Asbestcontroles 2
• Controles Besluit Bodemkwaliteit en 

Bodemenergiesystemen 1
• Horeca en evenementencontroles -

• Juridische Handhaving 3

• WOB verzoeken -

• Integrale controle 239

• Aspectcontrole 37

• Administratieve controle 9

• Hercontrole 34
Totaal 342

Tabel 1

2
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toeliC hti ng oP  
de ProduCti e

Bij het slopen van bouwwerken en erfverhardingen komt slooppuin 
vrij. Vaak wordt dit ter plaatse bewerkt tot recyclinggranulaat met 
een mobiele puinbreker. Hiervoor geldt het Besluit mobiel breken met 
voorschriften ter beperking van trillings-, geluids- en stofoverlast. Voor 
de gemeente beoordeelt de RUD NHN de binnengekomen meldingen en 
houdt zij toezicht op de werkzaamheden met de mobiele puinbreker.
Bodemenergie is een duurzame manier om gebouwen te verwarmen 
en te koelen. De RUD NHN beoordeelt meldingen op volledigheid en 
haalbaarheid. Ook wordt er gecontroleerd of betrokkenen over de 
juiste certiiceringen beschikken. Tevens worden de gemelde systemen 
geregistreerd in het Landelijk Grondwater Register. 

Voor een transportbedrijf dat het vervoer en de opslag van goederen 
voor veel offshore bedrijven in Den Helder verzorgt bestond behoefte 
om een centrale locatie waar gevaarlijke stoffen tijdelijk kunnen worden 
opgeslagen en overgepompt naar kleinere tanks. Door de RUD NHN 
is voor deze activiteiten in overleg met de afdeling preventie van de 
brandweer een vergunning opgesteld.

In enkele bunkers aan de Nieuweweg worden explosieven voor gebruik 
in de offshore opgeslagen. De explosieven zijn van de zwaarste klasse en 
voor de opslag hiervan gelden strenge veiligheidseisen, onder andere ten 
aanzien van de bewaartermijn. Bij het bedrijf bestond de behoefte om 
de gebruikstijd van de explosieven te. De RUD NHN heeft met het RIVM 
en de brandweer de verlenging van de houdbaarheid onderzocht en de 
milieuvergunning hierop aangepast.

In Noord-Holland wordt al langere tijd gezocht naar een permanente 
motorcrosslocatie. Tot die tijd wordt geprobeerd om een tijdelijk 
crossterrein in te richten. In Den Helder heeft enkele jaren een 
crossterrein gezeten. Het terrein is nog aanwezig. Zorgvuldig wordt 
bekeken of dit terrein wederom in gebruik genomen kan worden.

3

Regulering  
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Door de RUD NHN zijn in 2014 diverse projecten op het gebied 
van bodem(bescherming) uitgevoerd. Hieronder het project Besluit 
Bodemkwaliteit (waarin wij voor inmiddels achttien gemeenten de 
meldingen beoordelen), het project Update Bodemkwaliteitskaarten 
(inclusief het opstellen van bodemfunctieklassenkaarten 
en bodemkwaliteitskaarten en gebied speciiek beleid in de 
bodembeheernota). Naar verwachting zal het project halverwege 2016 
zijn afgerond. In 2015 wordt ook de nota “Bodemtoets bij aanvraag 
Omgevingsvergunning bouwen” bij de gemeenten gepresenteerd. 

In juli 2014 is het nieuwe, aangepaste Bodemloket gestart. Makelaars, 
adviesbureaus en vooral netbeheerders kunnen bodeminformatie 24 
uur per dag digitaal opvragen. Sinds december is ook het downloaden 
van de rapporten mogelijk. Het loket wordt nog verder aangepast op 
speciieke wensen van de gebruikers.
 

In 2014 is – in het kader van de externe veiligheid – gestart met het 
project RRGS, dit om de invoer van de risicovolle inrichtingen in het 
register te actualiseren. Ook heeft de RUD NHN een programma voor 
de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 bij de provincie 
ingediend.

Op het gebied van geluid adviseerde de RUD NHN de gemeente Den 
Helder onder andere bij gevelisolatieprojecten aan de Middenweg en 
rond de N 250. Daarnaast werd geadviseerd bij het motorcrossterrein 
aan de Luchthavenweg.

Met de provincie Noord-Holland is in de jaren ’90 van de vorige eeuw 
afgesproken dat de sanering van het voormalige bedrijfsterrein van 
een houthandel zou worden opgepakt nadat de gemeente Den Helder 
een bestemming voor het terrein had gevonden. Tot op heden is het 
niet gelukt een invulling voor het terrein te vinden en ligt het braak. 
Nu wordt niet meer gewacht op een bestemming van het terrein, maar 
wordt het terrein onder saneringscondities geschikt gemaakt voor de 
bestemming ‘wonen’. In 2014 is een saneringsplan opgesteld en is 
een aanbesteding voorbereid. Het werk moet vóór 1 januari 2016 zijn 
afgerond.

Na de overname van enkele wateren van het Ministerie Van Defensie 
hebben een aantal waterbodemsaneringen plaatsgevonden. Vanwege 
het aantreffen van onvoorziene verontreinigingen (o.a. asbest) 
en gebrek aan inanciële middelen is het tot heden niet gelukt de 
waterbodem volgens de beschikking van de provincie van 2007 op 

3
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Toezicht en 

Handhaving algemeen

afdoende wijze te saneren. Bezien wordt of de saneringsdoelstelling 
kan worden bijgesteld. Als dat niet mogelijk is, zal een speciiek 
waterbodemonderzoek nodig zijn, waarna de saneringsmaatregelen 
verder kunnen worden uitgewerkt. Gestreefd wordt in 2015 tot 
overeenstemming te komen wat betreft de te nemen maatregelen.

Op het gebied van externe veiligheid vond een beoordeling van een 
risicoanalyse plaats adviseerde de RUD NHN bij aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen.

Een belangrijke voorwaarde vanuit de landelijke kwaliteitscriteria is het 
buiten kantooruren bereikbaar zijn voor calamiteiten en klachten. De 
voorbereidingen daarvoor zijn gestart in 2014 en worden in het eerste 
kwartaal van 2015 afgerond. Middels het inzetten van een externe 
telefoondienst worden de ontvangen klachten gerubriceerd en indien 
nodig wordt de consignatiemedewerker ingezet en worden vervolgacties 
uitgevoerd om de overlast weg te nemen. In 2014 is geen oproep voor 
uw gemeente ontvangen. 

In 2014 is de RUD NHN gestart met Informatie Gestuurde Handhaving 
en ketentoezicht. Kennisdeling met medewerkers van andere diensten 
(OD NZKG), het opbouwen van een netwerk en het volgen van gerichte 
cursussen zijn activiteiten die in dit kader hebben plaatsgevonden. 
Na gezamenlijke analyse zijn twee projecten uitgewerkt die in 
2015 gezamenlijk worden uitgevoerd (dit betreft ziekenhuisafval en 
grondbanken). 

Daarnaast zijn twee afvaltransportcontroles met andere instanties en 
twee milieuvluchten uitgevoerd. Tijdens de milieuvluchten werden 60 
objecten in ons werkgebied vanuit de lucht bekeken. In tien gevallen 
zijn acties aan de waarnemingen gekoppeld.

3
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Uitgangspunt voor 2014 was het werkplan van de gemeente Den Helder 
voor 2013. De RUD NHN kon in 2014 nog niet beschikken over alle data 
van de overgedragen inrichtingen. Er is hoofdzakelijk gebruik gemaakt 
van lijsten van nog te controleren inrichtingen die door de gemeenten 
en provincie zijn verstrekt.

In totaal zijn 319 reguliere controles uitgevoerd (exclusief controle 
asbest en bodemenergiesystemen): Deze controles zijn als volgt onder 
te verdelen:

Tabel 2

Onder naleefgedrag wordt verstaan het aantal controles waarbij 
geen overtredingen zijn geconstateerd afgezet tegen het totaal 
aantal uitgevoerde controles. Om een betrouwbaar beeld over het 
naleefgedrag te krijgen zal dit gemeten moeten worden over meerdere 
jaren. Het moet daarom gezien worden als een indicatie.

In 2014 zijn voor de gemeente Den Helder minder integrale controles 
uitgevoerd dan gepland (89%). Er is door de RUD NHN geen proces 
verbaal opgemaakt of een Bestuurlijke strafbeschikking Milieu 
uitgegaan.

Toezicht en 

Handhaving speciiek

Aantal Soort controle Naleefgedrag Toelichting

239 Integrale controle 58% Bedrijf wordt gecontroleerd op naleving 
alle voorschriften

37 Aspectcontrole 83% Bedrijf wordt gecontroleerd op naleving 
van een bepaalde activiteit

9 Administratieve 
controle

89% Administratieve controle van gegevens

34 Hercontroles 70% Eerder geconstateerde overtredingen 
worden nogmaals gecontroleerd op naleving

3
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3

Verdeling klachten 

naar soort

 10 Geluid
 4 Geur
 2 Afval
 1 Overig
 

Uit dit overzicht is te halen dat het grootste deel van de ontvangen 
klachten voor de gemeente Den Helder betrekking heeft op 
geluidshinder. Met name muziekgeluid afkomstig van de horeca en 
evenementen vormen een bron van hinder. In het werkplan 2015 zal 
hier extra aandacht aan worden besteed. 

In 2014 is een controleproject uitgevoerd waarbij door de politie, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Belastingdienst en 
de RUD NHN integraal 30 bedrijven zijn gecontroleerd binnen een korte 
periode. De aan dit project deelnemende instanties waren tevreden 
over de samenwerking en de uitvoer van dit project



Person eel

Per 31 december 2014 heeft de RUD NHN 103,4 fte aan vaste formatie 
in dienst. Ten opzichte van de rapportage van mei 2014 is dit één fte 
minder. Ten aanzien van de formatie op basis van het bedrijfsplan 
(128,5 fte) is de vaste bezetting daarmee circa 80 procent. Het budget 
van de lexibele schil (25 fte) wordt ingezet om vaste taken, tijdelijke 
pieken, additionele opdrachten en bijkomende werkzaamheden met 
externe medewerkers op te vangen.

De RUD NHN zet de lexibele schil momenteel niet om in vacatures. 
In 2015 wordt duidelijk welke ruimte van de lexibele schil in vaste 
formatie wordt omgezet. Dan heeft de RUD NHN een goed zicht op de 
langere termijnbehoefte van de organisatie. 

Het ziekteverzuimpercentage kende een lichte daling en bedraagt 
over het hele jaar 6,47% (ter vergelijking; het verzuim bij gemeenten 
bedroeg in 2013 5,3%). Dit is vooral het gevolg van een relatief groot 
aantal langdurig zieke medewerkers. De verzuimfrequentie ligt met 
0,97 relatief laag (bij gemeenten was dit in 2013 1,3). Het gemiddeld 
aantal verzuimdagen is bijna 12.

De RUD NHN heeft een bedrijfsarts aangesteld en voert hiermee 
periodiek overleg op managementniveau. In overleg met de 
bedrijfsarts zal worden onderzocht hoe het ziekteverzuim kan worden 
teruggebracht.

4

Formatie

Ziekteverzuim
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door Kij K 2015

2015 staat in het teken van de doorontwikkeling van de RUD NHN op 
het gebied van de productie. Veel zaken met betrekking tot de opbouw 
van de dienst zijn afgerond zodat de focus verschuift van opstarten 
naar produceren. Veel noodzakelijke randvoorwaarden voor een goede 
productie zullen dit jaar worden geoptimaliseerd. Hierbij valt te denken 
aan de digitalisering van de dossiers, het optimaliseren van het VTH-
zaaksysteem en de verdere harmonisatie van werkprocessen tussen 
RUD NHN en deelnemers.

Naast de productie wordt ingezet op een gezonde inanciële situatie 
die recht doet aan de taakstelling. Daarnaast wordt verdere uitvoering 
gegeven aan het plan van aanpak om te voldoen aan de landelijke 
kwaliteitscriteria op procesniveau. Om aan de deskundigheidsvereisten 
te kunnen voldoen heeft de RUD NHN een gedegen, meerjarig 
opleidingsplan voor de medewerkers. In kwartaal drie van 2015 voldoet 
de RUD NHN aan de landelijke afspraken.

Ook werkt de RUD NHN met een strategische termijnkalender waarin 
onderwerpen voor de (middel)lange termijn zijn benoemd waarover 
strategische (bestuurlijke) keuzes moeten worden gemaakt. Tot slot 
wil de RUD NHN haar bekendheid bij het bedrijfsleven in de regio 
vergroten door presentaties op bedrijvencontactdagen te geven en 
brancheorganisaties proactief te bezoeken.

Heeft u vragen over de jaarrapportage?

Neem dan contact op met de accounthouder voor uw gemeente:

Jenneke Oomen, joomen@rudnhn.nl

5

Contact

www. rudnhn .n l


