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VOORWOORD 

Dit kan het laatste jaarverslag van de Milieudienst Kop van Noord-Holland zijn dat gaat over een 

volledig jaar. Er bestaat immers een grote kans dat per 1 juli 2013 de RUD Noord-Holland Noord is 

opgericht en de milieudienst is geliquideerd. 

Dat de RUD-vorming voor het verslag over 2012 van grote invloed is, geven de urenoverzichten aan. 

Door het management en de medewerkers zijn veel uren besteed aan het participeren in stuurgroepen, 

werkgroepen en het Bouwteam RUD NHN (ca. 700 uur). Naast de kosten van inhuur (ca. € 45.000) en 

onderzoekskosten (circa €15.000 voor KplusV en € 17.000 voor Arena Consulting BV) om dit RUD-

project mogelijk te maken. 

 

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. De uren en kosten worden binnen de milieudienst verdeeld over 

zes gemeenten in plaats van dat elke gemeente die voor haar rekening moet nemen: “Gedeelde smart is 

halve smart”. 

 

Er vallen in het jaarverslag een paar ontwikkelingen op. 

Ten eerste dat er ca. 10 % minder uren zijn besteed aan de producten die in het milieuwerkprogramma 

zijn opgenomen. Met name bij de productgroepen geluid en advisering van ruimtelijke plannen is dit 

substantieel lager. Voor een deel hangt dat samen met de verminderde economische activiteiten. Maar 

ook de opstart van de fusiegemeente Hollands Kroon en de aansluiting van de gemeenten Den Helder 

en Texel is van invloed geweest. 

Aan de andere kant zijn er veel uren gestoken in het implementeren van de nieuwe systemen SquitXO 

(fusiegemeente Schagen) en Open Wave (Hollands Kroon). Daarnaast zijn er extra uren voor de 

planning en control die elk jaar meer tijd kosten dan is gepland. Het aandeel van Den Helder en Texel 

in deze werkzaamheden zal opnieuw bekeken moeten worden. 

  

Als op gemeentelijk niveau de cijfers worden geanalyseerd vallen de minder besteedde uren op van de 

gemeenten Texel en Hollands Kroon. 

Voor Texel kan dat grotendeels verklaard worden uit het feit dat er minder integrale controles mochten 

worden uitgevoerd (73 in plaats van 125). Dat scheelt al snel circa 500 uur.  

 

Voor Hollands Kroon is de afwijking van 17 % relatief gezien het grootst. Dit is op veel 

productgroepen van toepassing. Aan de productgroepen Bodem, Geluid en Milieu en Ruimte wordt 

bijna de helft minder uren besteed. Bij vergunningverlening en handhaving gaat het in absolute zin om 

substantieel minder uren dan gepland. Om dit te compenseren heeft de milieudienst lopende het jaar 

2012 extra projecten gestart en uitgevoerd, zoals de Quickscan Wet geurhinder en veehouderij. Dat 

compenseert circa 400 uur. 

Maar overall gezien zal dit verschil tussen geplande en bestede uren in de planning voor 2013 en voor 

de kadernota 2014 moeten worden meegenomen. 

 

De overige gemeenten lopen met 98% tot 104% (Den Helder, Schagen, Harenkarspel en Zijpe) 

bestede uren in de pas.  

 

 
Namens de Milieudienst Kop van Noord-Holland, 

 

Drs. A.P. Bouwens, 

Secretaris-directeur. 
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1.   Inleiding 

Op basis van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht om een milieujaarverslag op te stellen. In 

artikel 21.1 van de Wet milieubeheer staan de eisen die gesteld worden aan de inhoud van het 

programma en aan de procedure: 

 

Artikel 21.1 Wet milieubeheer 

1. Burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten en ieder Onzer betrokken Ministers doen 

jaarlijks verslag aan onderscheidenlijk de gemeenteraad, provinciale staten en de Staten-Generaal 

over hun beleid met betrekking tot de uitvoering van de hoofdstukken 8, 13 en 18 en paragraaf 

14.1* van deze wet. Burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten zenden het verslag 

gelijktijdig met de aanbieding aan de gemeenteraad, onderscheidenlijk Provinciale Staten, aan de 

inspecteur. 

2. Zij vermelden in hun verslag in ieder geval: 

a) het aantal malen dat in de periode waarop het verslag betrekking heeft, de termijnen zijn 

overschreden, die ingevolge artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht gelden voor het 

geven van de beschikking, de oorzaken daarvan en de maatregelen die zij hebben getroffen of 

zullen treffen om het overschrijden van die termijnen zo veel mogelijk te voorkomen; 

b) afzonderlijk de wijze waarop zij de in het eerste lid genoemde hoofdstukken van deze wet 

hebben uitgevoerd ten aanzien van inrichtingen die geheel of gedeeltelijk gedreven worden 

door onderscheidenlijk de betrokken gemeente, de betrokken provincie of het rijk. 

 
* De hoofdstukken 8, 13 en 18 gaan respectievelijk over inrichtingen, procedures voor vergunningen en ontheffingen en handhaving. 
 

In dit Milieujaarverslag vindt u de verantwoording over de uitvoering van de de activiteiten die de 

Milieudienst Kop van Noord-Holland in 2012 heeft ondernomen ter bescherming van het milieu. 

Per thema is de productie (aantallen) en afwijkingen van de planning opgenomen.  

Voor de (voormalige) gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe en voor Hollands Kroon is dat over 

heel 2012. Voor de gemeenten Den Helder en Texel is het de periode juli tot en met december 2012. 

De opbouw van de rapportage komt overeen met het Milieuprogramma, waardoor deze rapportage een 

duidelijk beeld geeft van de geleverde producten en de lopende werkzaamheden. 
 

In 2011 heeft de milieudienst een aantal outcome-criteria benoemd, die helpen de beweging naar het 

beheersen en continue verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van omgevingsrecht te ondersteunen. 

Deze criteria staan in bijlage 9. 

De outcome-criteria zijn de afgelopen periode toegepast en nagestreefd binnen de uitgevoerde 

activiteiten. De resultaten zijn in dit jaarverslag opgenomen. 

 
 

  

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/schagen/?service=photoLayer&articleId=17703383&photoId=17704883
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2.   Vergunningen 

2.1 Omgevingsvergunningen, onderdeel Milieu 

Vergunningen 

Er zijn 33 omgevingsvergunningen activiteit milieu afgehandeld in 2012. Dit is minder dan verwacht. 

Vooral voor de gemeente Hollands Kroon ligt het aantal onder de verwachting. In 2013 zal het aantal 

verleende vergunningen waarschijnlijk nog meer afnemen, omdat een groot aantal (agrarische) 

bedrijven onder de algemene regels (Activiteitenbesluit) is komen te vallen per 1 januari 2013. Verder 

zijn er nog 8 aanvragen c.q. ambtshalve wijzigingen in behandeling. In 2012 zijn er ook nog twee 

vergunningen opgesteld die vooralsnog niet worden verleend. De reden hiervan is dat bij één 

vergunning de aanvraag niet wordt aangevuld door de aanvrager. In het andere geval heeft de 

gemeente besloten te wachten tot na 1 januari 2013, zodat kan worden volstaan met een melding.  

In 2012 zijn alle milieuvergunningen van de voormalige gemeente Wieringen beoordeeld en indien 

nodig geactualiseerd. 

 

Omdat van de 3 vergunningen er twee relatief eenvoudig waren (één intrekking en één milieuneutraal 

veranderen) is voor de gemeente Den Helder minder tijd besteed aan vergunningverlening dan 

gepland.  

 

In 2013 worden de milieuvergunningen van de gemeente Texel beoordeeld. Op basis van een aantal 

omgevingsvergunningen activiteit milieu die in 2012 zijn beoordeeld is de verwachting dat de 

kwaliteit en actualiteit voor verbetering vatbaar zijn.  

 

Tabel 2.1 (Geactualiseerde) vergunningen en ambthalve wijzigingen 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal afgehandeld 5 10 4 7 26 

Nog in behandeling 0 7 1 0 8 

Gepland 2012 6 28 4 6 44 

 

Tabel 2.2 (Geactualiseerde) vergunningen en ambthalve wijzigingen Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal afgehandeld 3 3 6 

Nog in behandeling 0 0 0 

Gepland 2012 3 3 6 

 

Outcome-criterium: In 2012 is niet voldaan aan het criterium “alle beschikkingen vallend onder de 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeenten worden binnen de daarin gestelde termijn 

geleverd”. Bij 2 beschikkingen is de ontvankelijkheidstoets niet goed uitgevoerd, waardoor tijdens de 

procedure werd geconstateerd dat de aanvragen onvolledig waren. Vanwege de extra tijd die nodig 

was om de aanvraag te laten aanvullen, is helaas niet voldaan aan de gestelde termijn. 

Het niet voldoen aan de afhandelingstermijn heeft echter geen nadelige gevolgen gehad voor de 

aanvragers.  

2.2 Opstellen maatwerkvoorschriften 

In 2012 zijn 5 maatwerkvoorschriften opgesteld en is 1 maatwerkvoorschrift ingetrokken. Ook zijn er 

2 besluiten waarbij een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften betreffende geluid voor 

een windturbine is afgewezen. 
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Tabel 2.3 Maatwerkvoorschriften 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 0 1 0 1 2 

 

Tabel 2.4 Maatwerkvoorschriften Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 2 1 3 

 

Voor de gemeenten Texel en Harenkarspel is meer tijd besteed aan het opstellen van 

maatwerkvoorschriften dan gepland. Op Texel betrof het een complexe beoordeling voor de 

verruiming van geluidsnormen bij een café/dancing. In de gemeente Harenkarspel betrof het een 

maatwerkvoorschrift voor aanscherping van de geluidsnormen bij een mestverwerker.  

2.3 Meldingen 8.40 

Voor de gemeenten Harenkarspel, Hollands Kroon, Schagen en Zijpe zijn 194 meldingen afgehandeld 

en gepubliceerd. Dit is meer dan gepland. Vooral vanuit de gemeenten Harenkarspel en Zijpe zijn veel 

meer meldingen ontvangen. De afhandeling heeft daarom ook meer tijd gekost. 

Een duidelijke verklaring voor de toename van het aantal meldingen 8.40 is er niet. Een groot deel van 

de meldingen betrof wijzigingen bij agrarische bedrijven, met name kleinschalige nieuwbouw.Dat 

juist deze meldingen zijn toegenomen is niet goed te verklaren, omdat de Nederlandse agrariërs 

econimisch een iets minder jaar achter de rug hebben dan in 2011.  

 

Tabel 2.5 Meldingen 8.40 en 8.44 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 40 94 20 39 193 

Gepland 2012 25 100 25 25 175 

 

Voor de gemeenten Den Helder en Texel zijn 53 meldingen afgehandeld en gepubliceerd in 2012. Dit 

komt overeen met de planning. 

 

Tabel 2.6 Meldingen 8.40 en 8.44 Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 29 24 53 

Gepland 2012 27 25 52 

 

Voor de gemeenten Harenkarspel en Zijpe is meer tijd aan de afhandeling van de meldingen besteed 

dan gepland omdat het aantal ontvangen meldingen hoger is dan verwacht.  

2.4 Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets 

In 2012 is één Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets uitgevoerd. Verwacht wordt dat dit aantal 

in 2013 zal toenemen. De reden hiervoor is dat een groot aantal intensieve veehouderijen vanaf  

1 januari 2013 vallen onder het Activiteitenbesluit. Bij wijziging van de veestapel moet dan een 

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets worden uitgevoerd.  

2.5 Behandeling bezwaar en beroep 

Er is op 15 oktober 2012 een bezwaar behandeld door de bezwarencommissie op ons besluit tot het 

intrekken van een maatwerkvoorschrift voor een bedrijf in de voormalige gemeente Harenkarspel. De 

commissie Bezwaar- en beroepschriften heeft de gemeente in het gelijk gesteld. 

Verder is op 3 december 2012 een beroep over een vergunning voor een bedrijf in de gemeente 

Hollands Kroon behandeld bij de Raad van State. In deze beroepzaak is nog geen uitspraak gedaan. 
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Tevens zou in november 2012 nog een beroep worden behandeld bij de Arrondissmentsrechtbank 

Alkmaar voor een omgevingsvergunning activiteit milieu voor een veehouderij binnen de gemeente 

Schagen. Deze is op het laatste moment uitgesteld omdat de rechtbank nog advies wil van de Stichting 

Advisering Bestuursrechtspraak. 

In de gemeente Hollands Kroon zijn ook zienswijzen ingediend tegen twee ambtshalve wijzigingen. 

Daarnaast is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit om een verzoek tot het opleggen van 

maatwerkvoorschriften inzake geluid voor een windturbine af te wijzen. 

 

Vanuit de gemeente Den Helder zijn geen zienswijzen, bezwaren of beroepsschriften ontvangen. Aan 

dit product zijn dan ook geen uren besteed. 

 

Outcome-criterium: Het bezwaarschrift tegen het intrekken van een maatwerkvoorschrift is door de 

commissie Bezwaar- en beroepschriften ongegrond verklaard. Omdat dit de enige zaak is waarover in 

2012 uitspraak is gedaan, is voldaan aan het criterium “0% van de bezwaar- en beroepszaken met 

betrekking tot vergunningverlening is gegrond”.  

2.6 Advisering omgevingsvergunning ander bevoegd gezag 

In 2012 zijn 17 omgevingsvergunningen, activiteit milieu, van de provincie Noord-Holland ter advies 

ontvangen en beoordeeld. 

 

 
 

3.   Handhaving 

3.1 Toezicht en handhaving Wet milieubeheer 

Tabel 3.1 Integrale controles Wet milieubeheer 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 137 511 106 140 894 

Gepland 2012 149 501 96 133 879 

 

Tabel 3.2 Integrale controles Wet milieubeheer Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 121 73 194 

Gepland 2012 108 125 233 

 

De planning voor de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Zijpe is ruim gehaald. Het 

aantal controles voor de gemeente Harenkarspel is in verband met een mogelijke overschrijding van de 

beschikbare uren in het 4
e
 kwartaal bijgesteld. Hierdoor zijn er voor Harenkarspel minder controles ten 

opzichte van de oorspronkelijke planning uitgevoerd. 

De inrichtingen die op Texel voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2012 gecontroleerd 

moesten worden komen rechtstreeks uit het registratiesysteem SquitXO van Texel. Vanuit dit systeem 

heeft Texel 73 inrichtingen geselecteerd die door de milieudienst gecontroleerd moesten worden in 

2012. Er was door de milieudienst in de planning rekening gehouden met ca 40 % meer conroles.  

Hierdoor zijn er aanzienlijk minder uren besteed dan gepland. 

Voor de gemeente Harenkarspel zijn meer uren dan gepland aan deze taak besteed, ondanks dat er 

minder controles zijn uitgevoerd. Dit is veroorzaakt doordat de milieudienst lange tijd niet kon 

inloggen in het registratiesysteem SquitXO van Harenkarspel. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan in 

het muteren van uitgevoerde milieucontroles. Deze achterstanden zijn weggewerkt, maar dit heeft 

extra uren gekost. 
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Tabel 3.3 Hercontroles Wet milieubeheer 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 31 160 23 58 272 

 

 

Tabel 3.4 Hercontroles Wet milieubeheer Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 3 0 3 

 

Omdat er in de gemeenten Den Helder, Schagen en Zijpe meer controles zijn uitgevoerd dan gepland 

is ook het aantal uren dat aan dit product is besteed hoger. 

 

Outcome-criterium: 89% van de gecontroleerde bedrijven voldoet aan de prioriteiten uit het 

Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Dit percentage voldoet ruim aan de doelstelling van 80%. 

Uit de analyse blijkt dat dat er verschillen zijn per gemeente, maar dat alle gemeenten voldoen aan 

deze doelstelling. 

3.2 Project toezicht vuurwerk 

Op grond van de “Evaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma 2009-2011” is de prioriteit 

Vuurwerkbedrijven aangepast naar prioriteit 3, met een controlefrequentie van 1 maal per 3 jaar. De 

vuurwerkbedrijven zijn daarom dit jaar alleen tweemaal tijdens de vuurwerkverkoopdagen 

gecontroleerd waarbij tevens is gecontroleerd op de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Tijdens 

deze controles is bij twee vuurwerkbedrijven op Texel vastgesteld dat er teveel vuurwerk was 

opgeslagen. Dit teveel is afgevoerd naar de leverancier. 

Voor Den Helder hebben de controles veel minder tijd gekost dan gepland. 

3.3 Integrale schouw 

In 2012 is er uitsluitend een integraal handhavingsproject uitgevoerd in de gemeenten Den Helder en 

Schagen. De overige gemeenten hadden geen capaciteit beschikbaar voor integrale 

handhavingsprojecten. De milieudienst heeft wel adhoc in samenwerking met de gemeenten, 

brandweer en politie controles uitgevoerd. 

Het integrale handhavingsproject in de gemeente Schagen bestond uit het gezamenlijk met het 

hoogheemraadschap uitvoeren van milieucontroles bij fruitteeltbedrijven. 

Aan dit product is, met uitzondering van Schagen, voor alle gemeenten minder tijd besteed.  

3.4 Toezicht bodemsaneringen 

Tabel 3.5 Uitgevoerde controles bodemsanering 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 0 13 4 3 20 

 

Tabel 3.6 Uitgevoerde controles bodemsanering Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 2 1 3 

 

Voor Den Helder hebben de controles veel minder tijd gekost dan gepland. 
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3.5 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 

Tabel 3.7 Uitgevoerde controles Besluit bodemkwaliteit 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 2 46 9 10 67 

 

Tabel 3.8 Uitgevoerde controles Besluit bodemkwaliteit Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 2 41 43 

Op Texel was weinig aandacht aan de controle op grondstromen en de opslag van grond. De 

milieudienst heeft daarom een project uitgevoerd waarbij handhavers op zoek zijn gegaan naar 

gronddepots en niet gemeld grondverzet. Overtredingen van het Besluit bodemkwaliteit zijn vooral 

geconstateerd bij loonbedrijven. Daarnaast is een opslag van asbestverdachte grond gevonden. 

Inmiddels is ook het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit voor de toepassing van grond op Texel 

toegenomen. 

 

Vanuit de gemeente Den Helder zijn meldingen ontvangen voor de aanleg van een vogeleiland aan de 

Oostoever. Deze meldingen zijn beoordeeld, maar na beoordeling bleek dat de Provincie Noord-

Holland het bevoegd gezag is. De controles Besluit bodemkwaliteit voor de realisatie van het 

vogeleiland zijn door de provincie uitgevoerd. 

 

Voor de gemeente Hollands Kroon zijn minder controles Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd dan 

verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de realisatie van Wierholt 3, een project waarbij veel 

grondverzet zou plaatsvinden, is uitgesteld.  

 

Output- en Outcome-criterium: Ten gevolge van gebiedsontwikkelingsactiviteiten is de bodem 

tenminste van gelijkblijvende kwaliteit gebleven (= Outcome). 90% van de gemelde 

toepassingspartijen van grond is toegepast volgens de regels (= Output). 

 

Er is vastgesteld dat nog niet alle werken die gemeld zijn ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd in 2012. 

Deze werken konden dus nog niet gecontroleerd worden. 

Een aantal meldingen betreft toepassingen binnen één grondwerk. Deze meldingen zijn gebundeld 

gecontroleerd. De totale grondtoepassing is daarom met minder controles gecontroleerd ten opzichte 

van het aantal ingediende meldingen. 

Tijdens de uitvoering van de controles is gebleken dat de gemelde en gecontroleerde toepassingen 

voldoen aan de voorwaarden van het BBK. Er wordt dus voldaan aan dit criterium. 

3.6 Aspectcontrole indirecte lozingen 

De controle op de lozingsaspecten zijn meegenomen tijdens de periodieke controles. De uren die voor 

dit project stonden gepland zijn daarom niet besteed. 

3.7 Klachtenbehandeling 

Tabel 3.9 Klachten 
 

 Geluid Stank Overig Totaal 

Den Helder 18 1 4 23 

Harenkarspel 16 30 3 49 

Hollands Kroon 151 15 8 174 

Schagen 19 1 3 23 

Zijpe 11 2 15 28 

Totaal 215 49 33 297 
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Vanuit de gemeente Den Helder zijn meer klachten ontvangen dan verwacht. Dit waren voornamelijk 

geluidklachten. Deze klachten worden veroorzaakt door activiteiten van de diverse bedrijven, zoals 

muziek van horeca, laden en lossen bij een supermarkt en industriële activiteiten op 

bedrijventerreinen. Door dit hoge aantal klachten is er aan deze taak meer tijd besteed dan gepland.  

 

Het hoge aantal geluidsklachten in de gemeente Hollands Kroon is veroorzaakt door geluidsoverlast 

van windturbines.  

 

De gemeente Texel handelt zelf de klachten af. 

 

Outcome-criterium: Alle klagers worden binnen 1 werkdag (24 uur) geïnformeerd over de 

behandeling van hun klacht. Uitzondering hierop zijn de klachten ten aanzien van de windturbines aan 

de Zwinweg, Veerweg en Slikkerdijk in de voormalige gemeente Anna Paulowna. Naar aanleiding van 

klachten in 2011 heeft daar een uitgebreid akoestisch onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is 

vastgesteld dat de turbines aan de geluidsnorm voldoen. Deze nieuwe klachten hebben daarom niet 

direct opvolging gekregen. 

Verder is het niet altijd mogelijk om binnen 1 werkdag contact te krijgen met klagers die hun klacht 

telefonisch hebben ingediend.  

3.8 Gezamenlijk overleg handhavingspartners 

In 2012 zijn vier gezamenlijke overleggen gehouden. Bij het overleg waren de provincie Noord-

Holland, de politie Noord-Holland Noord en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

aanwezig. Tijdens dit overleg zijn de afstemmingsaspecten besproken en de uit te voeren gezamenlijke 

controles. 

Bij het eerste overleg waren tevens de handhavingscoördinatoren van de gemeenten aanwezig. Zij 

hebben na dit eerste overleg aangegeven dat, gezien de inhoud van het overleg, zij slechts agendalid 

willen zijn van dit overleg. 

3.9 Uitvoering 12-dagen regeling 

Tabel 3.10 Kennisgevingen incidentele festiviteiten 
 

 Den Helder Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 8 17 28 12 3 68 

 

Vanuit de gemeente Hollands Kroon zijn minder meldingen ontvangen dan verwacht. Hierdoor is aan 

deze taak ook minder tijd besteed dan gepland. 

De gemeente Texel handelt de meldingen zelf af. 

3.10 Concrete handhavingsverzoeken 

In 2012 zijn er 5 verzoeken ingediend om handhavend op te treden. 

3.11 Bestuursrechtelijke procedures 

In onderstaande tabellen is het aantal bestuursrechtelijke procedures, behandelingen bezwaarschriften, 

beroepschriften en voorlopige voorzieningen opgenomen. 

 

Tabel 3.11 Overzicht aantal bestuursrechtelijke aanschrijvingen 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 5 34 5 9 53 

 

Tabel 3.12 Overzicht aantal bestuursrechtelijke aanschrijvingen Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 0 3 3 
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Tabel 3.13 Overzicht aantal behandelingen bezwaarschriften bij commissie 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 1 3 0 0 4 

 

Tabel 3.14 Overzicht aantal behandelingen bezwaarschriften bij commissie Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 0 0 0 

 

Tabel 3.15 Overzicht aantal beroepszaken/voorlopige voorzieningen  
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 0 3 1 3 7 

 

Tabel 3.16 Overzicht aantal beroepszaken/voorlopige voorzieningen Den Helder en Texel  
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 0 1 1 

 

De afhandeling van een aantal bestuursrechtelijke procedures in de gemeenten Hollands Kroon en 

Zijpe heeft veel tijd gekost.  

In de gemeente Zijpe is dit met name veroorzaakt door een afwijzing van een handhavingsverzoek.  

Tegen deze afwijzing is door verzoekster een voorlopige voorziening en beroep ingediend bij de 

rechtbank Alkmaar. De rechtbank Alkmaar heeft na behandeling beide zaken niet-ontvankelijk 

verklaard. Hiertegen is verzoekster in verzet gegaan bij de rechtbank. Na de behandeling van het 

verzet heeft de rechtbank Alkmaar beide zaken alsnog ontvankelijk verklaard en opnieuw ingepland 

voor een zitting. 

In de gemeente Hollands Kroon betrof het procedures over windturbines, gronddepots, een zaadhandel 

en een grootschalige intensieve veehouderij. 

Voor de gemeente Den Helder blijft de bestede tijd voor deze taak ver achter bij de planning omdat er 

geen bestuursrechtelijke procedures geweest.  

3.12 Structurele avond- en nachtcontroles 

In 2012 zijn 8 controlerondes uitgevoerd. Deze controlerondes waren vooral gericht op de 

geluidsaspecten bij horeca-inrichtingen. Tijdens deze controles zijn er bij 9 horecainrichtingen 

geluidsoverschrijdingen geconstateerd. Deze overtredingen zijn in overeenstemming met de 

sanctiestrategie afgehandeld. 

 

In de gemeente Den Helder zijn 2 structurele avond- en nachtcontroles uitgevoerd. Er zijn geen 

overtredingen vastgesteld. 

 

In de gemeente Texel zijn ook 2 structurele avond- en nachtcontroles uitgevoerd. Tijdens de 1
e
 

controle zijn bij 3 horecainrichtingen hoge geluidoverschrijdingen vastgesteld. De gemeente Texel 

heeft deze inrichtingen aangeschreven en een voornemen last onder dwangsom opgelegd. Tijdens de 

2
e
 controle zijn deze overschrijdingen niet meer waargenomen. 

Na deze 1
e
 controle heeft de milieudienst alle horecabedrijven aangeschreven en verteld dat de 

gemeente Texel de milieutaken heeft overgedragen aan de milieudienst. De inrichtinghouders zijn op 

de hoogte gesteld van onaangekondigde structurele avond- en nachtcontroles gericht op geluid. 

 

Omdat er in de voormalige gemeente Schagen geen overtredingen zijn geconstateerd zijn minder uren 

aan deze taak besteed dan gepland.  
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3.13 Toezicht en handhaving OLP 

Op grond van het Meerjaren Toezichtplan OLP heeft de milieudienst een milieucontrole uitgevoerd bij 

Covidien en GCO. Op 9 mei 2012 is een milieucontrole uitgevoerd bij Covidien. Tijdens deze controle 

zijn geen overtredingen vastgesteld. Op 14 juni 2012 is een milieucontrole uitgevoerd bij GCO. 

Tijdens deze controle zijn overtredingen van het BEMS (stookinstallaties) vastgesteld. Deze 

overtredingen zijn inmiddels beëindigd. 

 

Op 29 augustus 2012 heeft de milieudienst het ambtelijk handhavingsoverleg OLP georganiseerd. 

Tijdens dit overleg zijn de uitvoering en de resultaten van de individuele en gezamenlijke controles 

besproken.  

Op 25 oktober 2012 is de gezamenlijke milieucontrole uitgevoerd. Het speerpunt tijdens deze controle 

was de opslag van gevaarlijke stoffen conform de PGS 15. 

 

Op 11 januari 2012 en op 7 november 2012 heeft de milieudienst het strategisch handhavingsoverleg 

OLP georganiseerd. Alle handhavingspartners beschreven in het Meerjaren Toezichtplan OLP nemen 

deel aan dit bestuurlijk overleg. De milieudienst is de secretaris van dit overleg. In het overleg van 11 

januari 2012 is besloten een evaluatie onderzoek te doen naar deze samenwerking. Dit onderzoek is 

uitgevoerd door medewerkers van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De provincie en de 

milieudienst zijn nauw betrokken geweest bij de opzet van het onderzoek. Zowel de medewerkers van 

de handhavende instanties die toezicht houden op het OLP als de vier op de OLP gevestigde bedrijven 

zijn geïnterviewd voor dit onderzoek. 

  

De resultaten van het onderzoek en de hierin opgenomen aanbevelingen zijn gepresenteerd in het 

overleg van 7 november 2012. Alle deelnemers aan dit overleg hebben het rapport vastgesteld en zijn 

akkoord met de in het rapport opgenomen aanbevelingen. 

Eén van de aanbevelingen is het benoemen van een handhavingsregisseur met sturende bevoegdheden. 

Vanwege de coördinerende taken die de milieudienst op dit moment al uitvoert hebben de deelnemers 

unaniem deze taak en het opstellen van een geactualiseerd Meerjaren Toezichtplan OLP, opgedragen 

aan de milieudienst. 

De milieudienst zal, nadat overeenstemming is met de handhavingspartners over urenbesteding en 

verdeling van kosten, een geactualiseerd Meerjaren Toezichtplan OLP opstellen en aanbieden aan het 

strategisch overleg, welke gepland staat voor november 2013. 

3.14 OLP frontoffice beheer en communicatie 

Door de milieudienst is de website van het OLP, http://www.milieudienstkvnh.nl/petten, actueel 

gehouden. (Kranten)artikelen over deze locatie zijn opgenomen op deze website. 

3.15 Toezicht omgevingsvergunningen, onderdeel sloop (inclusief aspect asbest) 

Tabel 3.17 Uitgevoerde controles omgevingsvergunningen, onderdeel sloop 
 

 Harenkarspel Schagen Totaal 

Totaal 44 20 64 

 

Doordat wij van de gemeente Harenkarspel meer controles omgevingsvergunningen, onderdeel sloop 

kregen dan verwacht, is ook meer tijd besteed aan deze taak dan gepland. 

 

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Zijpe voeren deze taak zelf uit. 

 

 
 

http://www.milieudienstkvnh.nl/petten
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4.   Bodem 

4.1 Uitvoering ISV3 + BOK Bodem 

ISV3 saneringen 

 Den Helder Bassingracht 9: in situ sanering opgestart. Er vindt periodieke monitoring plaats. 

 Den Helder Saturnus: De voorbereidingen zijn afgerond. Het betreft een sanering door het 

aanbrengen van een leeflaag. Start sanering februari 2013. 

 Den Helder Oude Rijkswerf Willemsoord: baggeren onder saneringscondities. Sanering is in 

september 2012 gestart en eind december afgerond. Evaluatie volgt in 2013. 

 Hollands Kroon Hoefplein: Betreft een in situ sanering van een voormalig gasfabriekterrein. De 

milieudienst is namens de gemeente Hollands Kroon opdrachtgever van de sanering. De sanering 

zal tot 2015 doorlopen. 

 

Spoedlocaties 

In 2010 is een inventarisatie gemaakt van mogelijke spoedlocaties. In de eerste vier maanden van 2012 

zijn de onderzochte locaties in overleg met de Provincie opnieuw beoordeeld op de aanwezigheid van 

humane, verspreidings- en/of ecologische risico‟s. Uit deze herbeoordeling zijn nog een aantal locaties 

gekomen die mogelijk aan de spoedlocatielijst worden toegevoegd. Na het uitvoeren van nader 

onderzoek en beoordeling door de Provincie wordt de daadwerkelijke lijst vastgesteld van locaties die 

tot 2030 gesaneerd moeten worden. Het aantal (mogelijke) spoedlocaties is als volgt: 

 

Tabel 4.1 Aantal (mogelijke) spoedlocaties  
 

 Den Helder Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Spoedlocaties 2 1 4 4 5 16 

 

Omdat er in 2012 weinig ISV-saneringen zijn uitgevoerd, is voor alle gemeenten minder tijd aan deze 

taak besteed dan gepland. 

4.2 Toetsing Besluit bodemkwaliteit / Bodemkwaliteitskaart 

Tabel 4.2 Aantal toetsingen aan Besluit bodemkwaliteit/Bodemkwaliteitskaart  
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 5 36 9 11 61 

 

Tabel 4.3 Aantal toetsingen aan Besluit bodemkwaliteit/Bodemkwaliteitskaart Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 21 1 22 

 

Voor de gemeente Hollands Kroon zijn veel minder meldingen Besluit bodemkwaliteit ontvangen dan 

verwacht, omdat het project Wierholt 3 nog niet is gestart. Hierdoor is er ook veel minder tijd aan dit 

product besteed dan gepland. 

Voor de gemeente Den Helder is het merendeel van de meldingen (16 stuks) ontvangen voor een 

grootschalig grondverzet project dat in november 2012 is gestart. Het project loopt door tot april 2013 

en er worden nog enkele tientallen meldingen verwacht. Door deze hoeveelheid meldingen is er aan 

deze taak meer uren besteed dan gepland. 
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Op Texel was onvoldoende inzicht in de grondstromen die op het eiland plaatsvinden. De gronddepots 

zijn wel bekend, maar onduidelijk was of alle grondopslag en grondverzet conform de geldende 

regelgeving plaatsvindt.  De milieudienst heeft van september tot december een inventarisatie 

uitgevoerd van de grondstromen op Texel. De resultaten van dit project worden in januari 2013 

gepresenteerd. Vanwege de voorbereiding en uitvoering van dit project zijn meer uren aan deze taak 

besteed dan gepland.  

4.3 Toetsen bodemonderzoeken 

Tabel 4.4 Beoordelingen bodemonderzoeken 
 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 13 27 14 15 69 

 

Tabel 4.5 Beoordelingen bodemonderzoeken Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 25 9 34 

 

Vanuit de gemeenten Schagen en Zijpe ontvingen wij meer bodemonderzoeken ter toetsing dan 

gepland. Het bestede aantal uren voor deze gemeenten is hierdoor ook hoger. 

Uit Hollands Kroon hebben wij minder bodemonderzoeken ontvangen en is het aantal bestede uren 

dan ook lager dan gepland. 

4.4 Advies en begeleiding saneringen 

Er zijn diverse saneringslocaties waar de milieudienst adviseert en begeleidt. De stand van zaken is als 

volgt: 

 Breezand Molenvaart 377: asbest en minerale olie verontreiniging. Geen humane risico‟s. Locatie 

is overgedragen aan de Provincie (Wbb bevoegd gezag). 

 Lutjewinkel Weereweg 55: asbestverontreiniging. Geen humane risico‟s, sanering valt onder 

bevoegd gezag Provincie 

 Anna Paulowna Dieselcalamiteit bij parkeerplaats Sint Janschool: minerale olie verontreiniging. 

Locatie is in de saneringsfase. 

 ‟t Veld Rijdersstraat 16: minerale olie verontreiniging. Locatie zit in handhavingstraject, daarnaast 

verspreidingsrisico‟s. Provincie is bevoegd gezag wegens omvang verontreiniging. Locatie is 

inmiddels toegevoegd aan de spoedlocatielijst in verband met verspreidingsrisico‟s. 

 Den Helder: terrein voormalige basisschool De Windwijzer. Verontreiniging zware metalen. In 

december 2012 gesaneerd.  

 Den Helder: grondwatersanering aan de Nijverheidsweg bij HVC kantoor: concentraties nemen 

af. Vermoedelijke stopzetting niet voor 2013. 

 Den Helder: Petotjohloods. Monitoring olieverontreiniging. In 2013 opnieuw beoordelen. 

 Den Helder: Doggersvaart. Grondsanering PAK is afgerond. 

 Texel: asbestverontreiniging in wegberm in Den Burg. Is gesaneerd. 

4.5 Actueel Bodeminformatiesysteem, inclusief makelaarstool 

Tabel 4.6 Informatieverstrekking makelaars en adviesbureaus via bodemloket 

 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 63 163 84 51 361 

 

Tabel 4.7 Informatieverstrekking aan makelaars en adviesbureaus Den Helder en Texel 
 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 259 88 347 
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Voor de gemeente Den Helder is de bodeminformatie overgebracht in het Bodeminformatiesysteem 

waar ook de overige gemeenten van de milieudienst gebruik van maken. In 2013 wordt de 

bodeminformatie ook ontsloten voor derden via het gemeentelijk Bodemloket (makelaarstool). 

Omdat Den Helder in 2012 nog geen gebruik kon maken van het Bodemloket, zijn alle 

informatieverzoeken nog handmatig afgehandeld. Hierdoor en door het hoge aantal 

informatieverzoeken is er aan deze taak meer tijd besteed dan gepland.  

De bodemgegevens van de gemeente Texel worden begin 2013 overgezet naar het gezamenlijk 

Bodeminformatiesysteem. 

4.6 Deelname bodemberaad 

In 2012 is driemaal een bodemberaad geweest. De bodemberaden waren voornamelijk gericht op de 

spoedlocaties, de vorming van de RUD‟s en samenwerking op het gebied van bodeminformatie-

systemen. 
 

 

 

 

5.   Milieu en ruimte 

5.1 Advisering 

In 2012 zijn voor de milieudienstgemeenten 202 ruimtelijke adviezen uitgebracht. In tabel 5.1. is de 

verdeling van de opdrachten vanuit de gemeenten weergegeven. Het aantal opdrachten verschilt 

weinig met het aantal uit 2011 ( 202 versus 195). In de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is 

de milieudienst actief betrokken bij het tot stand komen van het bestemmingsplan landelijk gebied. 

Gezamenlijk heeft een gesprek plaatsgevonden met de commissie MER in Utrecht. Een belangrijk 

aspect is hierbij de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Bij de ontwikkeling van 

waterbergingsprojecten in de gemeente Zijpe is met name op de milieuaspecten bodem en natuur 

beoordeeld en geadviseerd. Drie maal is een advies uitgebracht over het aspect conventionele 

explosieven. Voor de gemeente Zijpe begeleidt de milieudienst de totstandkoming van een provinciale 

kaart “zeer kwetsbare gebieden” in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij. Het aantal 

adviesaanvragen dat na de herindeling van de gemeente Hollands Kroon in de eerste 4 maanden nog 

iets op zich liet wachten (11 stuks) heeft zich in de volgende periode van 4 maanden verdrievoudigd 

(35 stuks). Doordat in de loop van 2012 voor de medewerkers van de gemeente meer duidelijk was 

wat zij van de milieudienst aan advisering mochten verwachten heeft deze opgaande lijn zich in de 

laatste 4 maanden doorgezet met eveneens 35 adviesaanvragen. In totaal komt dit neer op 81 

aanvragen vanuit de gemeente Hollands Kroon.  

 

Voor de gemeente Den Helder moet de advisering nog vorm krijgen. Hierdoor is voor deze gemeente 

minder uren aan advisering besteed dan gepland. 

Vanuit de gemeenten Harenkarspel en Hollands Kroon zijn minder adviesaanvragen ontvangen dan 

verwacht. Hierdoor is ook voor deze gemeenten minder tijd aan deze taak besteed.  

Op verzoek van de gemeente Texel is één advies plan MER buitengebied opgesteld. Dit is een extra 

taak, omdat de taak “advisering Milieu en Ruimte” niet aan de milieudienst is overgedragen.  
 

Tabel 5.1 Advisering 

 

 Den Helder Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Plan Ontwikkeling 0 6 10 2 9 27 

Ruimtelijke Onderbouwing 0 1 10 2 20 33 

Bestemmingsplan 1 3 24 9 11 48 

Principe Verzoek 0 3 23 8 16 50 

Ecologisch Onderzoek 0 0 1 4 10 15 

Milieueffectrapportage 0 1 9 3 4 17 

Zienswijzen 0 4 4 0 3 11 
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Beleid 0 0 0 0 1 1 

Totaal 1 18 81 28 74 202 

5.2 Toetsen omgevingsvergunningaanvragen 

Tabel 5.2 Getoetste aanvragen voor omgevingsvergunning 

 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 187 234 143 220 784 

 

Tabel 5.3 Getoetste aanvragen voor omgevingsvergunning Den Helder en Texel 

 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 140 0 140 

 

Voor de gemeente Hollands Kroon was minder tijd nodig om deze taak uit te voeren dan gepland. 

5.3 Kaderrichtlijn water 

Vanuit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland zijn niet de 

verwachte uitnodigingen en/of berichten ontvangen over de voortgang of resultaten van de diverse 

uitgezette onderzoeken over de verbeteringsmogelijkheden van het oppervlaktewater.  

 

 

 

6.   Geluid 

6.1 Hogere grenswaarde Wet geluidhinder 

Tabel 6.1 Aantal onderzoeken i.h.k.v. Hogere grenswaarde Wet geluidhinder  

 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 0 1 4 0 5 

 

Tabel 6.2 Aantal onderzoeken i.h.k.v. Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Den Helder en Texel 

 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 3 0 3 

 

Vanuit de gemeenten Harenkarspel, Hollands Kroon, Texel en Zijpe zijn minder aanvragen voor 

Hogere grenswaarde Wet geluidhinder ontvangen dan gepland en is dus ook minder tijd aan deze taak 

besteed dan gepland.  

6.2 Beoordeling en advies akoestisch rapport 

Tabel 6.3 Aantal beoordeelde akoestische onderzoeken  

 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 18 55 13 7 93 

 

Tabel 6.4 Aantal beoordeelde/opgestelde akoestische onderzoeken Den Helder en Texel  

 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 8* 0 8 
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* Voor de gemeente Den Helder zijn 3 akoestische onderzoeken opgesteld voor de volgende 

bestemmingsplannen: 

 De Schooten 2012 

 Nieuw Den Helder Centrum 2012 

 Heldair 2012  

 

Vanuit de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Texel en Zijpe zijn minder beoordelingen voor 

akoestische onderzoeken ontvangen dan gepland en is dus ook minder tijd aan deze taak besteed dan 

gepland.  

Voor de gemeente Den Helder zijn meer uren besteed aan deze taak. Dit wordt veroorzaakt doordat de 

uren die zijn besteed aan akoestische onderzoeken die zijn opgesteld voor bestemmingsplannen ook op 

dit product zijn geschreven.  

6.3 Bewaking zonering industrieterreinnen 

In 2012 zijn er 4 berekeningen uitgevoerd of meldingen bijgewerkt voor gezoneerde industrieterreinen 

in Den Helder. 

6.4 Uitvoering geluidmetingen 

Naar aanleiding van ontvangen geluidsklachten veroorzaakt door inrichtingen, zijn onderstaande 

geluidsmetingen uitgevoerd in de avond/nachtperiode. 

 

Tabel 6.5 Geluidsmetingen n.a.v. klachten 

 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 8 27 3 8 46 

 

Tabel 6.6 Geluidsmetingen n.a.v. klachten Den Helder en Texel 

 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 6 0 6 

 

Vanuit de gemeenten Harenkarspel zijn klachten ontvangen van geluidsoverlast veroorzaakt door 

vervoersbewegingen van en naar een mestverwerker. De milieudienst heeft hier een aantal malen 

moeten meten. Hierdoor is aan deze taak meer uren besteed dan gepland. 

6.5 Indicatieve geluidsberekeningen 

Tabel 6.7 Aantal indicatieve geluidsberekeningen  

 

 Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Zijpe Totaal 

Totaal 1 10 2 0 13 

 

Tabel 6.8 Aantal indicatieve geluidsberekeningen Den Helder en Texel  

 

 Den Helder Texel Totaal 

Totaal 2** 0 2 

 

** Ook uren voor de begeleiding van het project “Eindlijst Sanering Verkeerslawaai” (ruim 400 

woningen in Den Helder) zijn op het product Indicatieve geluidsberekeningen geschreven. Hierdoor is 

aan deze taak meer uren besteed dan gepland. 
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7.   Energie en duurzaamheid 

7.1 Implementatie Klimaatvisie 

Opstellen Klimaatvisies 

In september is het concept ontwerp Klimaatvisie gemeente Harenkarspel 2012-2020 “Over energie 

schaarste en klimaatverandering” vastgesteld. 

Op 26 juni heeft de gemeenteraad van Schagen er voor gekozen om geen Klimaatvisie vast te stellen, 

maar uitsluitend in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Klimaat gemeente Schagen 2012-2020 

“Verduurzaming geeft Energie”. 

 

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft besloten om € 58.018 te besteden aan de uitvoering van 

activiteiten uit het concept Klimaatvisie Hollands Kroon.  

Het concept Klimaatvisie Hollands Kroon is nog niet ter vaststelling aan het college en de 

gemeenteraad aangeboden. Met de gemeente Hollands Kroon is afgesproken om eerst de nieuwe 

ontwikkelingen van een integrale Duurzaamheidsvisie af te wachten.  

Om toch deels invulling te geven aan de 550 uren die in 2012 zijn gepland voor de uitvoering van 

activiteiten uit het concept Klimaatvisie Hollands Kroon, is in het najaar van 2012 tijd besteed aan de 

voorbereidingen van kansrijke klimaatprojecten die aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen 

(autonoom beleid), zoals de Subsidieverordening Duurzame Energie en de plaatsing van laadpalen 

voor elektrische voertuigen.  

 

Omdat voor Hollands Kroon niet alle uren die waren gepland voor het opstellen van een Klimaatvisie 

en de uitvoering hiervan konden worden besteed, is er voor gekozen om deze uren te besteden aan een 

quickscan Wet geurhinder en veehouderij voor het grondgebied van de voormalige gemeenten 

Wieringermeer en Wieringen. 

 

Uitvoering klimaattaken/-projecten 

In de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is met veel succes het project Step2Save uitgevoerd. 

In totaal zijn in 2012 ruim 7000 energiebesparingsadviezen aan huis gegeven door de acht 

consulenten. Het doel om in februari 2013 in totaal 8000 adviezen te verstrekken wordt zeker gehaald. 

Uit de telefonische enquêtes blijkt dat de burgers zeer tevreden zijn over de adviezen en de gratis 

“ecobox”. De milieudienst verzorgde in samenwerking met Nuon de promotie van het project. 

 

 
 

Om zonPV op veel woningen en bij MKB-bedrijven in de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe 

te realiseren en de lokale werkgelegenheid te stimuleren is HVC, onderdeel Energie, bereid gevonden 

een project op te zetten. Overige partijen zijn het Millennium Comité Schagen, Ontwikkelingsbedrijf 

NHN en de NHEC. De milieudienst heeft de PR-activiteiten en de lokale communicatie verzorgt, zoals 

de goed bezochte informatieavonden.  

Doelstelling was een vermogen te plaatsen van 500 kilowattpiek (overeenkomend met 700 sets van 3 

zonnepanelen). Het totaal aan kilowattpiek van de aangevraagde offertes (210 offertes voor in totaal 

2100 panelen met een totaal vermogen van 520 kilowattpiek) benadert de doelstelling moeiteloos. 

Helaas geldt dit bij lange na niet voor de offertes die uiteindelijk zijn omgezet in een definitieve 

opdracht (30 opdrachten voor in totaal 227 panelen met totaal vermogen van en 55 kilowattpiek). 
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Er is geconstateerd dat in dezelfde periode vele andere aanbieders op dit vlak actief waren, ook met 

zeer gunstige tarieven. 

De HVC bood de gemeenten gratis oplaadpalen voor elektrische voertuigen aan. De milieudienst heeft 

een collegevoorstel voor de plaatsing van deze palen aan de gemeenten gezonden. In de gemeenten 

Harenkarspel, Schagen en Zijpe heeft het college ingestemd met plaatsing van de palen. In 2012 zijn 

alleen in Zijpe de laadpalen geplaatst. 

Aanvullende begeleiding heeft plaatsgevonden voor de gemeente Hollands Kroon. De medewerkers 

van deze gemeente die verantwoordelijk zijn voor de realisatie, zijn meerdere keren gewezen op de op 

de termijn waarbinnen de paaltjes moeten zijn geplaatst. Het college heeft in 2012 nog geen besluit 

genomen over de plaatsing van de laadpalen. Het aanbod van HVC loopt op 1 maart 2013 af.  

 

De milieudienst heeft voor de gemeenten een concept brief opgesteld met een reactie op het landelijke 

windbeleid (oproep vanuit de VNG n.a.v. de uitwerking van de landelijke structuurvisie “Wind op 

Land”). Ook het AB van de milieudienst is hierover geïnformeerd. 

Tevens is een conceptbrief voor de gemeente Zijpe opgesteld, waarin richting GS van de provincie 

Noord-Holland wordt verzocht rekening te houden met het gemeentelijke windbeleid bij de 

voorbereiding van het nieuwe provinciale windbeleid. Provinciale Staten houden echter vast aan het 

verbod op nieuwe windturbines in Noord-Holland 

In oktober is in samenwerking met een beleidsmedewerker van de VNG een ambtelijke bijeenkomst 

georganiseerd over de rol van gemeenten, VNG en IPO ten aanzien van het proces rond de Rijksnota 

“plan-MER Wind op land”. 

 

Het Millenniumcomité van de gemeente Schagen is ondersteund bij de voorbereiding van de 

duurzaamheidsmarkt “ Groene stadsfestival”. 

  

De milieudienst heeft voor de gemeenten een voorstel voorbereid waarin zij gewezen zijn op de 

ambtelijke en financiële ondersteuning die alleen van de provincie verkregen kan worden na het 

ondertekenen van de “Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016”. In september 

zijn de door de gemeenten ingediende verklaringen ondertekend door de provincie. 

 

Voor de implementatie van het klimaatbeleid en de (begeleiding van) de uitvoering van diverse 

projecten hebben de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe gezamenlijk vanuit de gemeente 

Zaanstad een klimaatcoördinator ingehuurd. De milieudienst heeft inhoudelijk de inzet bewaakt en de 

werkzaamheden afgestemd. In november is door de betrokken wethouders de inzet van de 

klimaatcoördinator met Zaanstad geëvalueerd. Besloten is de restant-uren van 2012 in te zetten in 

2013 ten behoeve van het inwerken van een medewerker bij de gemeente Schagen tot 

klimaatcoördinator. 

 

Op verzoek van Hollands Kroon is met het organisatiebureau “Good” nagegaan welke gezamenlijke 

activiteiten met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland uitgevoerd kunnen worden ten behoeve 

van het verbeteren van de duurzaamheid. Het ontbreken van een basisplan van aanpak en het beperkte 

budget voor communicatie activiteiten vormen nog een knelpunt voor het opzetten van concrete 

projecten. 

 

Het hoge aantal uren dat voor de gemeenten Harenkarspel en Schagen is besteed aan het opstellen en 

implementeren van de Klimaatvisie is veroorzaakt doordat er veel discussie is geweest over de 

ambities van de Klimaatvisie. Ook is er een behoorlijke bijdrage geleverd aan twee projecten, 

Step2Save en Zon in de Kop, waarvoor geen uren in het Milieuwerkprogramma 2012 zijn opgenomen. 

7.2 Deelverordening duurzaam energiepakket 

Tot 1 april 2012 konden burgers de definitieve subsidieaanvraag indienen voor de regeling 2011. 

De regeling is uitermate goed gebruikt door de particuliere woningeigenaren. Bij alle gemeenten is 

nagenoeg het totale budget benut (zowel dat van de provincie Noord-Holland als het aanvullende 

bedrag van de gemeenten). In mei is een bestedingsoverzicht opgesteld per gemeente en als 
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verantwoording naar zowel de gemeenten als de provincie gestuurd. Op basis daarvan heeft de 

provincie de subsidiebedragen per gemeente definitief vastgesteld, waarbij de toegekende bedragen 

geheel in overeenstemming zijn met de aanvragen. 

 

In juni is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de uitvoering van de DE-

subsidieregelingen (periode april 2008 tot en met maart 2012). De respons op de enquête onder 203 

aanvragers was 60%. De gemiddelde waardering voor de afhandeling van de subsidieaanvragen was 

een 8,5. Daarnaast zijn 18 kanttekeningen gegeven over de uitvoeringszaken, o.a. betere uitleg 

technische termen en eerder communiceren over het van kracht worden van de regeling en het 

bereiken van het subsidieplafond. 

Deze kanttekeningen en verbeterpunten uit een interne evaluatie zijn opgenomen in de nieuwe DE-

subsidieregeling 2012-2016, de aanvraagformulieren en de communicatie over de regeling. 

 

De ondertekening van eerdergenoemde Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016 

geeft de mogelijkheid om subsidie aan te vragen op grond van de provinciale “Uitvoeringsregeling 

subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande bouw Noord-Holland 2012”, die (pas) op 28 juni 

2012 in werking is getreden. Gemeenten konden aanvragen indienen tot 1 oktober 2012. Deze regeling 

is een vervolg op de voorgaande regelingen. Het subsidiebedrag dat Noord-Hollandse gemeenten 

kunnen aanvragen is wederom bestemd voor subsidie aan particuliere woningeigenaren die duurzame 

energiemaatregelen in bestaande woningen treffen. Nieuw is dat de subsidie wordt vastgesteld voor 

een periode van vier jaar (was voorheen per jaar). Dit is afwijkend van voorafgaande jaren, waarbij de 

subsidie jaarlijks beschikbaar werd gesteld. De milieudienst heeft voor de gemeenten de aanvraag om 

de provinciale subsidie voorbereid. De voorlopige toekenning van deze subsidie aan de gemeenten 

wordt in januari 2013 verwacht. 

De milieudienst heeft voor de gemeenten een gemeentelijke “Subsidieverordening duurzame energie 

2012-2016” voorbereid. Deze is per oktober 2012 in werking getreden bij de gemeenten Harenkarspel, 

Schagen en Zijpe, waarbij eerst het beschikbare budget vanuit het eigen klmaatbeleid wordt ingezet. 

In de gemeente Hollands Kroon wordt gewacht met het aanbieden van de regeling aan het college en 

de raad totdat de toezegging van de provinciale subsidie binnen is.  

  

Tabel 7.1 Afgehandelde subsidieaanvragen Kop van Noord-Holland 
 

Gemeente Afgehandelde subsidie-

aanvragen regeling 2011 

In behandeling genomen 

aanvragen regeling 2012-

2016 

Afgehandelde subsidie-

aanvragen regeling 2012-

2016 

Anna Paulowna 11 (nu Hollands Kroon) - 

Harenkarspel 16 27 6 

Hollands Kroon - 0 0 

Niedorp 2 (nu Hollands Kroon) - 

Schagen 26 20 7 

Wieringermeer 6 (nu Hollands Kroon) - 

Zijpe 33 43 12 

Totaal 94 90 25 

 

Tabel 7.2 Afgehandelde subsidieaanvragen Westfriesland 
 

Gemeente Afgehandelde subsidie-

aanvragen regeling 2011 

In behandeling genomen 

aanvragen regeling 2012-

2015 

Afgehandelde subsidie-

aanvragen regeling 2012-

2015 

Hoorn 20 96 26 

Enkhuizen 3 0 0 

Medemblik 7 0 0 

Totaal 30 96 26 
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8.   Afval 

8.1 Project Zwerfafval 

Deze opruimactie van zwerfafval is, mede door de enthousiaste inzet vanuit “De Groenling”, door 25 

scholen uitgevoerd in de gemeente Hollands Kroon (dat deel van de voormalige gemeente Anna 

Paulowna), Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Om het gebruik van de lesmap “Alles over Afval te 

stimuleren ” zijn prijzen beschikbaar gesteld voor de beste muurkrant over de zwerfafvalactie. Het 

aantal ingeleverde muurkranten viel helaas tegen (zie tabel 8.1). In mei hebben de betrokken 

wethouders de prijzen op de scholen uitgereikt aan de makers van de beste muurkranten.  

In november zijn de voorbereidingen gestart van de zwerfafval-actie in 2013. Er hebben zich al 19 

scholen opgegeven bij “de Groenling” voor deelname aan deze actie in maart 2013. 

 

Tabel 8.1 Resultaten zwerfafvalproject 

 

Gemeente Aantal deelnemende 

scholen 

Aantal ingeleverde 

muurkranten 

Anna Paulowna 4 0 
Harenkarspel 7 2 
Schagen 7 1 
Zijpe 7 1 
Totaal 25 4 

 

 
 

Uitreiking van de eerste prijs “Zwerfafval muurkrant ” in de gemeente Harenkarspel 

aan de Sint Janschool door wethouder Rob Treur. 

 

8.2 Afvaltaken gemeente Harenkarspel en Schagen  

Harenkarspel 

Vanuit Nedvang was gemeente Harenkarspel “ingeloot” om door middel van een 

accountantsverklaring aan te geven dat de ingevulde gegevens over 2011 in “Waste Tool” correct zijn. 

De milieudienst heeft het dossier gemaakt voor de accountant. 

 

Schagen 

De volgende reguliere werkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 Invullen landelijke database ”Waste Tool” 

 Afhandelen aanvragen inzamelvergunning textiel 

 De rekeningen van de HVC voor de papier- en glasinzameling zijn gecontroleerd. 

 De verplichte CBS-opgave voor ingezamelde afvalstoffen 2011 is verzorgd.  
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 De publicaties over maandelijke inzameldata voor papier en plastic zijn opgesteld voor het 

gemeentenieuws. 

 De jaarafrekening en de bevoorschotting voor de papierinzamelende verenigingen is opgesteld. 

 Het halfjaarlijkse overleg met de verenigingen is georganiseerd. 

 

Ter voorbereiding van de harmonisatie van de papierinzameling in de gemeente HSZ is voor de 

gemeente Schagen de “vergoedingsverordening” geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan het 

college. 

 

Voor de gemeente Schagen was voor de uitvoering van deze taak minder tijd nodig dan gepland. 

8.3 Contractbewaking HVC 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 Prognoge van het het aantal woonhuisaansluitingen (wha‟s) per 1 januari 2013. 

 Definitief aantal wha‟s per 1 januari 2012 van de betrokken gemeenten aan de HVC verstrekt.  

 Controle jaarafrekening 2011 en jaarrapportages per gemeente over 2011 van HVCinzameling. 

 Ten behoeve van de rapportage 2011/12 “nuttig hergebruik afvalstoffen” zijn per gemeente de 

jaartotalen verzameld van de ingezamelde hoeveelheden papier, textiel en glas. 

 Alle gemeenten hebben een overzicht ontvangen waarbij de afvaljaarcijfers 2011 per gemeente 

uitgesplitst zijn naar diverse componenten. De verplichte CBS-afvalopgave kan daarmee worden 

ingevuld. 

 Overleg met de gemeente Hollands Kroon en de HVC over de uittreding van Hollands Kroon uit 

de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR Milieu&Afval en de HVC. 

 De colleges geadviseerd om in te stemmen met de nieuwe landelijke “Raamovereenkomst 

Verpakkingen 2013-2022 aangevuld met een addendum”, naar aanleiding van een VNG-

ledenraadpleging.  

 

Voor het DB en de colleges is een voorstel opgesteld, waarin aangegeven wordt dat de uitvoering van 

gemeentelijke afvaltaken, welke de milieudienst al voor Harenkarspel en Schagen uitvoert, ook kan 

plaatsvinden voor de nieuwe gemeente Schagen. De benodigde capaciteit van 300 uur in 2013 wordt 

ten laste gebracht van de vaste fte-bijdrage. 

 

Voor de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe coördineerde de milieudienst een inventarisatie 

van alle afvaltaken ten behoeve van een offerte voor een mogelijke nieuwe dienstverlenings-

overeenkomst met HVC voor de fusiegemeente Schagen.  
 

 

 

9. Milieucommunicatie 

Voor de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel is voor milieucommunicatie minder tijd 

besteed dan gepland. Dit is veroorzaakt doordat een aantal projecten minder intensief of niet zijn 

uitgevoerd. 

9.1 Nieuwsbrief Milieudienst 

In 2012 zijn 2 Milieuexperts uitgebracht waarin steeds enkele punten uit de werkzaamheden van de 

Milieudienst onder de aandacht van colleges en raadsleden is gebracht. Normaal worden er drie per 

jaar gemaakt, maar vanwege de tijd en aandacht die dit jaar is besteed aan de voorbereidingen tot 

oprichting van de RUD Noord-Holland Noord is het bij twee nieuwsbrieven gebleven.  

Onze communicatiemedewerkster neemt deel aan de werkgroep Communicatie die verantwoordelijk is 

voor de nieuwsbrief over de RUD die in november digitaal aan de raadsleden en de colleges is 

gestuurd. Deze werkgroep is ook verantwoordelijk voor het opzetten van extranet waarin toekomstige 

medewerkers en bestuurders het nieuws over de RUD-vormimg kunnen lezen en voor het opzetten van 
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twee bijeenkomsten voor de medewerkers wiens taak bij de RUD zal worden ondergebracht. De 

werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de drie milieudiensten en van de provincie. 

9.2 Website Milieudienst Kop van Noord-Holland en Westfriesland 

De website is volledig gecontroleerd op het al of niet werken op doorgelinkte websites en aangepast na 

de aansluiting van Den Helder en Texel. Ook de bodeminformatie van deze gemeenten is op deze site 

toegankelijk.  

De medewerkers van onze milieudienst of van de Milieudienst Westfriesland geven wijzigingen door 

die op een van beide websites of op beide websites moet worden aangepast. Dit jaar is vooral 

informatiewijzigingen over bodem en vergunningverlening geplaatst.  

9.3 Nieuwe wet- en regelgeving 

Nieuwe wetgeving is intern doorgegeven aan de belanghebbende medewerkers via intranet. Als er 

wijzigingen zijn die voor inwoners of bedrijven van belang zijn, is de informatie geplaatst op de 

website. 

9.4 Algemeen en naar aanleiding van acties 

Project Step2Save 

Het project Step2Save is in februari 2012 met een gezamenlijke persbijeenkomst gestart in de HSZ 

gemeenten. De milieudienst verzorgde in samenwerking met Nuon de promotie van het project. Dit 

heeft plaatsgevonden bij de start van het project en gedurende het project. Zo is tweemaal uitgebreid 

aandacht besteed aan het bereiken van een mijlpaal in de vorm van het verstrekken van het 3000-ste en 

het 6500-ste advies. Persberichten zijn geschreven en artikelen over het project zijn in de krant en op 

de website van de milieudienst geplaatst. 

  

Actie Zon in de Kop 

De actie Zon in de Kop is in oktober 2012 geëindigd. Namens de gemeenten heeft de milieudienst de 

lokale communicatie verzorgd. Naast het schrijven van persberichten en artikelen voor plaatsing in de 

lokale krant, zijn informatieavonden in de drie gemeenten georganiseerd.  

 

 

 

Duurzaamheidskrant 

Eind 2012 zijn uren besteed aan het nagaan of een gezamenlijke duurzaamheidskrant voor de 

gemeente Hollands Kroon en de nieuwe gemeente Schagen haalbaar is. Overleg met het bestuur van 

beide gemeenten vindt plaats in 2013. 

 

Wecycle campagne 

De milieudienst heeft artikelen voor het gemeentenieuws opgesteld over de actie “Wecycle”, waarbij 

burgers gestimuleerd worden oude electrische apparaten apart in te leveren bij het afvalbrengstation.  

 

9.5 Overleg gemeentelijke communicatiemedewerkers 

Met de communicatiemedewerkers is alleen per e-mail contact geweest daar waar het nodig was. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor het controleren op teksten uit de productencatalogus voor de gemeente 

Schagen. 
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10. Projecten 

10.1 Update bodemkwaliteitskaart 

Begin 2012 is begonnen met de voorbereidingen voor de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart en 

het bodembeheerplan. Hiervoor is overleg geweest met het hoogheemraadschap, de Milieudienst 

Westfriesland, de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer. De bodemkwaliteitskaart 

en bodembeheernota voor de Kop van Noord-Holland worden ook afgestemd met de 

bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota van Den Helder en Texel. In augustus en september is 

aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is extra aandacht besteed aan de kwaliteit van 

bollenpercelen. Het concept bodemkwaliteitskaart is in januari 2013 gereed. In januari 2013 wordt ook 

begonnen met het opstellen van de bodembeheernota. Hierbij zal aandacht worden besteed aan 

gebiedsspecifiek bodembeleid. De verwachting is dat de bodemkwaliteitskaart en het 

bodembeheerplan in mei 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraden worden aangeboden. Als de 

bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota zijn vastgesteld, wordt begonnen met een 

gebruiksvriendelijke interactieve versie die via de site van de milieudienst ontsloten zal worden. 

 

Den Helder: 

Voor de opvolging van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer van 2007 is in 2011 en 2012 

veel aanvullend onderzoek verricht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de bestuurlijke vaststelling van de 

bodemkwaliteitskaart in juni 2012 en van de nota bodembeheer in juli 2012. 

Kaart en plan zijn inmiddels van kracht en publicatie heeft plaatsgevonden in de plaatselijke media. 

Met medewerking van het adviesbureau CSO zal nog een informatieavond worden belegd. De 

gemeente Den Helder is daarvoor de initiatiefnemer. 

10.2 Beleidsnotitie aspect MER 

Het aspect milieueffectrapportage (MER) komt vooral op het gebied van vergunningverlening en 

planvorming aan de orde. Bij de front- en backoffice van de gemeenten rijzen dan vragen over de 

toepassing van het besluit MER, onder andere of er activiteiten genoemd worden in een aanvraag die 

MER-plichtig of MER-beoordelingsplichtig zijn. Om de gemeenten te ondersteunen in de omgang met 

de MER-regelgeving stelt de milieudienst een beleidsnotitie MER op. Voor de gemeente Hollands 

Kroon is een procedure MER in concept opgesteld. De procedure zorgt voor onderlinge werkafspraken 

en afbakening van elkaars werkterrein. Het adviesbureau Arcadis breidt deze beschrijving uit in de 

vorm van een minihandleiding MER, waarin duidelijke instructies worden opgenomen over de 

procedure en inhoud van een milieueffectbeoordeling. In november/december zijn hiervoor 

telefonische interviews met front- en backoffice medewerkers en medewerkers van het team ruimte 

uitgevoerd. De handleiding wordt opgesteld voor de gemeenten Harenkarspel, Schagen, Zijpe en 

Hollands Kroon. 

Begin 2013 wordt de concept-notitie gepresenteerd aan de gemeenten.  

10.3 Procedure Flora & Fauna toets bij de Wabo 

In november/december is door Sigridschutconsulting een onderzoek uitgevoerd over de toepassing en 

uitvoering van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet in de gemeenten Hollands Kroon, 

Harenkarspel, Schagen, Texel en Zijpe. Het onderzoek levert drie concrete resultaten op. Dit zijn: 

1. Factsheets natuur en flora en fauna in de Wabo (doelgroep frontoffice ). 

2. Werkproces natuur en flora en fauna in de Wabo (doelgroep back office). 

3. Toekomstige ontwikkelingen, aandachtspunten en aanbevelingen (doelgroep management). 

De producten worden begin 2013 aan de gemeenten aangeboden.  
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10.4 Implementatie Wabo 

Om het complexe proces van aanvraag, vergunningverlening en handhaving van de 

omgevingsvergunning te kunnen volgen zijn de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe 

overgegaan tot de aanschaf van Squit XO (Roxit) en heeft gemeente Hollands Kroon gekozen voor 

OpenWave (Rem Automatisering/Vicrea). 

Tijdens het eerste gebruik zijn ondanks het uitgebreid testen van de applicaties problemen opgetreden. 

De problemen met applicaties zelf konden veelal in samenwerking met de applicatiebeheerders van de 

gemeenten worden opgelost.  

Het knelpunt was voornamelijk het oplossen van hardware matige problemen. Na de implementatie is 

gebleken dat de pc's van de gebruikers niet voorbereid waren op de nieuwe systemen. Ook het op 

afstand inloggen op de netwerkomgeving van een gemeente heeft tot grote problemen geleid. Het tot 

stand brengen van een stabiele verbinding verliep vaak niet vlekkeloos. Daarna was het behouden van 

de verbinding niet altijd gegarandeerd. Om deze problemen te verhelpen is veel contact geweest tussen 

de afdelingen I&A van de gemeenten en de milieudienst. 

De implementatie van Squit XO en Open Wave heeft voor de betreffende gemeenten veel meer tijd 

gekost dan gepland. 

10.5 Fusie Hollands Kroon 

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de verbetering van de samenwerking tussen de gemeente 

Hollands Kroon en de milieudienst. Bij de medewerkers en de leiding van beide organisaties was er 

onduidelijkheid over de taakverdeling, bevoegdheden en werkprocessen. De gemeente en milieudienst 

hebben wel gezamenlijk geconstateerd dat verdere verbetering van een aantal werkprocessen nog 

steeds noodzakelijk is. Ook in 2013 zullen in klein verband gesprekken plaatsvinden om de 

werkprocessen en de taakverbetering te optimaliseren. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst (DVO) om de werkprocessen goed vast te leggen. 

10.6 Actualisatie Beleid Externe Veiligheid 

De geactualiseerde beleidsvisies Externe Veiligheid zijn door de gemeenten Harenkarspel, Schagen en 

Zijpe vastgesteld.  

In de gemeente Hollands Kroon is het concept van de geactualiseerde beleidsvisie Externe Veiligheid 

aan de gemeenteraad aangeboden. De vaststelling vindt begin plaats 2013. 

In de gemeenten Den Helder en Texel is gestart met het opstellen van een geactualiseerde beleidsvisie 

Externe Veiligheid. Ook deze actualisatie wordt begeleidt door Prevent Adviesgroep. 

10.7 Actualisatie Beleid Hogere waarde Wet Geluidhinder 

Het Beleid Hogere waarden Wet Geluidhinder voor de gemeenten Harenkarspel, Hollands Kroon, 

Schagen en Zijpe is geactualiseerd. Door de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is de 

beleidsnotitie vastgesteld. 

In de gemeente Hollands Kroon is het concept van het Beleid Hogere waarden Wet Geluidhinder nog 

niet aan het college worden aangeboden. 

10.8 Quickscan Wet geurhinder en veehouderij 

Voor de gemeente Harenkarspel, Schagen en Zijpe is één rapport “Quickscan Wet geurhinder en 

veehouderij Gemeente Schagen” opgesteld. De rapportage is in april door Arcadis geleverd. De notitie 

is met de gemeenten besproken. Het commentaar is verwerkt in het rapport en wordt begin 2013 aan 

het college van de (nieuwe) gemeente Schagen worden aangeboden.  

Omdat de afspraken over de “Quickscan Wet geurhinder en veehouderij” al in 2011 zijn gemaakt, was 

voor de gemeente Hollands Kroon niet het gehele grondgebied in beeld gebracht. Alleen het 

grondgebied van de voormalig gemeenten Anna Paulowna en Niedorp waren in de quickscan 

meegenomen. Omdat niet alle uren die waren gepland voor het opstellen en uitvoeren van een 

Klimaatvisie konden worden besteed, is er voor gekozen om deze uren te besteden aan een quickscan 

van de voormalige gemeenten Wieringermeer en Wieringen. Begin 2013 wordt een volledige 

quickscan Hollands Kroon aan de gemeente aangeboden. 
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10.9 Aansluiting Den Helder en Texel 

In december 2011 is het college- en raadsvoorstel voor de aansluiting van Den Helder en Texel bij de 

milieudienst aan de beide gemeenten aangeboden. Per 1 juli hebben de gemeenten Den Helder en 

Texel met de gemeenten van de milieudienst tot de aansluiting besloten. 

De medewerkers van Den Helder zijn niet in dienst gekomen van de milieudienst, maar gedetacheerd. 

De medewerker van Texel is voor 0,6 fte als vergunningverlener in dienst gekomen. 

In totaal is de milieudienst gegroeid van 25 naar 35,7 fte. 

 

De centrale huisvesting is in Schagen, daarnaast zijn er flexlocaties in Den Helder en op Texel. 

Een probleem vormde het goed en snel kunnen inloggen vanuit de flexlocaties in onze 

informatiesystemen in Schagen. Inmiddels gaat dit beter. 

 

Door de aansluiting van Den Helder en Texel bij de milieudienst is een deel van de uren besteed aan 

het inwerken van de medewerkers en de afstemming van de werkprocessen. 

10.10 Advisering VNG-commissie Milieu en Mobiliteit 

Op verzoek van de gemeente Schagen is het raadslid de heer Groot drie maal geadviseerd over de 

stukken van vergaderingen van de VNG-commissie Milieu en Mobiliteit. 
 

 

 

 

11. Bedrijfsvoering 

11.1 Opstellen marap’s, begroting, jaarverslag en jaarprogramma. 

Op 29 juni is de begroting 2012 door het AB vastgesteld. De gemeenteraden hebben geen zienswijzen 

ingediend. 

Voor het lopende begrotingsjaar zijn in dezelfde vergadering wijzigingsvoorstellen behandeld 

waarmee het AB heeft ingestemd.  

In september 2012 is een gewijzigde begroting vastgesteld. In deze begroting is een extra verlaging 

van ongeveer 2% van de gemeentelijke bijdragen gerealiseerd, bovenop de 10% die al eerder is 

gerealiseerd. 

 

Outcome-criterium: In de laatste benchmark die in 2010 is gehouden waren de kosten per uur bij onze 

milieudienst het laagst van de deelnemende milieudiensten. Sindsdien zijn de kosten per uur nog 

verder gedaald, waardoor wij kunnen zeggen dat wij voldoen aan het outcome-criterium “het 

uurtarief dat wordt gehanteerd door de RUD Kop van Noord-Holland behoort tot de 25% laagste 

binnen de benchmark van RUD’s”. 

11.2 Coördinatie  

De coördinatoren van de teams Beleid & Regulering en Handhaving & Juridische Zaken hebben een 

extra taak gehad door de deelname aan werkgroepen voor de oprichting van de RUD NHN. 

Toen op het laatste moment door de gemeenten tot de aansluiting per 1 juli is besloten, is er een start 

gemaakt met de integratie van de (gedetacheerde) medewerkers van Den Helder en de overgang van 

de medewerker van Texel naar onze organisatie.  

De twee coördinatoren krijgen door de aansluiting meer medewerkers binnen hun teams en daardoor 

een grotere „span of control‟. Per 1 juli is de functie gewijzigd in die van afdelingshoofd met 

hierarchische leidinggevende taken. 
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11.3 Consulentschap  

De consulent heeft in 2012 diverse malen overleg gevoerd met de contactpersonen binnen de 

gemeenten. De gemeente Den Helder en Texel zijn per 1 juli 2012 toegetreden tot de Milieudienst.  

De consulent heeft na die datum regelmatig contact gehad met de aangewezen contactpersonen.  

Het afstemmingsoverleg RO/milieu moet nog opgestart worden in de gemeente Den Helder.  

 

Tabel 11.1 Overlegmomenten consulent 
 

 Den Helder Harenkarspel Hollands Kroon Schagen Texel Zijpe Totaal 

Consulentenoverleg 6 5 10 7 4 7 39 

Vooroverleg AB 1 5 1 4 3 2 16 

Afstemmingsoverleg (V)ROM          0 7              14      29 Nvt 17 67 

11.4 Directie Milieu & Afval 

In 2012 is naast de reguliere taken veel tijd besteed aan twee belangrijke ontwikkelingen. Namelijk de 

aansluiting van Texel en Den Helder bij de milieudienst en het voorbereiden en vormgeven van de 

RUD NHN. 

Er waren meer DB-vergaderingen dan regulier waren gepland. Daarnaast vonden in het eerste half jaar 

naast het AB ook maandelijks Stuurgroepvergaderingen RUD NHN plaats. Voor de aansluiting van 

Den Helder en Texel was de secretaris-directeur tevens projectleider van dit proces. Het resulteerde in 

de aansluiting per 1 juli 2012. 

 

In het tweede deel van het jaar is de secretaris-directeur lid van het Bouwteam RUD NHN geworden, 

waarin met nog drie vertegenwoordigers van de twee andere regio‟s en de Provincie Noord-Holland 

aan het ontwerp van de RUD is gewerkt. Vooral daarin zijn veel uren gaan zitten. In die periode is 

bijna de helft van de week besteed aan de RUD-vorming. Naast het Bouwteam dat elke week 

vergaderde, waren er drie werkgroepen waar hij als voorzitter in participeerde. 

11.5 Secretariaat AB/DB Milieu & Afval 

In de volgende tabel staan een aantal bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten die de secretaris-

directeur heeft voorbereid en waaraan is deelgenomen in 2012. Door de hogere frequentie van de 

diverse overleggen zijn er ook meer secretariaat-uren gaan zitten in de voorbereiding en 

verslaglegging dan gepland. 

 

Tabel 11.2 Structurele deelname secretaris-directeur aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen 
 

                     Algemeen 

Bestuur 

Dagelijks 

Bestuur 

Secretaris 

Stuurgroep 

RUD Kop v NH  

Bouwteam RUD 

NHN 

Secretarissen 

Overleg 

Overleg  9 14 6 14 6 

11.6 RUD NHN 

Het gehele jaar door is veel tijd gestoken in het proces van de RUD-vorming. Eerst met de aansluiting 

van Den Helder en Texel, dat toen nog in het kader van de RUD Kop van Noord-Holland werd 

meegenomen. Later, toen de keuze was gemaakt om tot één RUD Noord-Holland Noord (NHN) te 

komen, richtte de werkzaamheden zich op het maken van het bedrijfsplan voor de RUD NHN. 

In de vele werkgroepen die onder het Bouwteam hangen (en daaraan gelieerd in de BOR en BGO) 

hebben de directeur, coördinatoren en diverse medewerkers (specialisten, juridisch medewerker, 

medewerker bedrijfsvoering, medewerker communicatie en PVT) geparticipeerd. Dit heeft de 

Milieudienst Kop van Noord-Holland in 2012 circa 1400 uur gekost, waaronder circa 700 uur aan 

daadwerkelijke inzet van de medewerkers en even zoveel uren aan inhuur derden. 

Het resultaat is een concept bedrijfsplan RUD NHN dat mede vanuit onze milieudienst is 

vormgegeven. 
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12. Conclusies 

12.1 Alle gemeenten 

In 2012 zijn minder uren besteed dan gepland. Voor de gemeenten gezamenlijk is 90% van de 

geplande uren besteed.  

Er is echter een groot verschil in de bestede uren per gemeente. Voor Den Helder, Harenkarspel, 

Schagen en Zijpe zijn respectievelijk 104%, 98%, 100% en 98% van de uren besteed. Voor Hollands 

Kroon is dit 83% en voor Texel 73%. 

 

Voor 2012 geldt dat vooral aan geluid en advisering van ruimtelijke plannen minder uren zijn besteed 

dan gepland. Dit kan deels worden veroorzaakt door de economische recessie en de invloed hiervan op 

de woningmarkt en woningbouwprojecten. Maar ook de opstart van de fusiegemeente Hollands Kroon 

en de aansluiting van de gemeenten Den Helder en Texel is van invloed geweest. Bij de gemeente 

Hollands Kroon was vooral in het begin van 2012 te merken dat nog niet voor alle medewerkers van 

de gemeente Hollands Kroon duidelijk was wat zij mochten verwachten van de milieudienst. In de 

loop van het jaar was hierin een duidelijke verbetering merkbaar. 

Door de aansluiting van Den Helder en Texel bij de milieudienst is een deel van de uren besteed aan 

het inwerken van de medewerkers en de afstemming van de werkprocessen. Hierdoor was voor een 

aantal producten minder tijd beschikbaar dan gepland. Er zijn echter geen achterstanden ontstaan in de 

afhandeling. 

 

In 2012 is een opvallende toename te zien in het aantal afgehandelde meldingen 8.40. Een duidelijke 

verklaring voor de toename van het aantal meldingen 8.40 is er niet. Een groot deel van de meldingen 

8.40 betrof wijzigingen bij agrarische bedrijven, met name kleinschalige nieuwbouw. Dat juist deze 

meldingen zijn toegenomen is niet goed te verklaren, omdat de Nederlandse agrariërs econimisch een 

iets minder jaar achter de rug hebben dan 2011.  

12.2 Den Helder 

De besteding van het totaal aantal uren voor de gemeente Den Helder komt overeen met de planning 

(104 % besteed). De gerealiseerde uren per product wijken echter wel af van de planning. 
 

Meer tijd besteed dan gepland § Minder tijd besteed dan gepland § 
Intergraal toezicht en handhaving 3.1 Omgevingsvergunning, onderdeel milieu 2.1 

Klachtenbehandeling 3.7 Bezwaar en beroep 2.5 

Toetsing Besluit bodemkwaliteit 4.2 Toezicht vuurwerk 3.2 

Actueel BIS, inclusief makelaarstool 4.5 Integrale Schouw 3.3 

Beoordeling akoestische rapporten 6.2 Toezicht bodemsaneringen 3.4 

Indicatieve geluidberekeningen 6.5 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 3.5 

Bedrijfsvoering Hoofdstuk 11 Bestuursrechtelijke procedures 3.11 

  Uitvoering ISV3 + BOK Bodem 4.1 

  Advisering Milieu en Ruimte 5.1 

  Milieucommunicatie Hoofdstuk 9 

 

De grootste afwijkingen zijn de uren die besteed zijn aan de taak “Vergunningen”, “Handhaving” en 

“Bedrijfsvoering”. 

Opvallend is dat er geen bestuursrechtelijke procedures in de gemeente Den Helder noodzakelijk 

waren.  

 

12.3 Harenkarspel 

De besteding van het totaal aantal uren voor de gemeente Harenkarspel komt overeen met de planning 

(98 % besteed). De gerealiseerde uren per product wijken echter wel af van de planning. 
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Meer tijd besteed dan gepland § Minder tijd besteed dan gepland § 
Opstellen van maatwerkvoorschriften 2.2 Integrale Schouw 3.3 

Meldingen 8.40 2.3 Controle indirecte lozingen 3.6 

Integraal toezicht en handhaving 3.1 Uitvoering ISV3 + BOK Bodem 4.1 

Toezicht omgevingsvergunning, onderdeel sloop 3.15 Advisering Milieu en Ruimte 5.1 

Uitvoeren geluidsmetingen 6.4 Hogere grenswaarde Wet geluidhinder 6.1 

Opstellen en implementatie Klimaatvisie 7.1   

Implementatie Wabo 10.4   

RUD NHN 11.6   

 

De grootste afwijkingen zijn de uren die besteed zijn aan de taken “Meldingen 8.40”, “Implementatie 

Klimaatvisie” en “Implementatie Wabo”. 

Vanuit de gemeente Harenkarspel zijn 60% meer meldingen ontvangen dan verwacht. Zoals in §12.1 

al is aangegeven is hiervoor geen duidelijke verklaring. 

Het hoge aantal uren dat is besteed aan het opstellen en implementeren van de Klimaatvisie is 

veroorzaakt doordat er veel discussie is geweest over de ambities van de Klimaatvisie. Ook is er een 

behoorlijke bijdrage geleverd aan twee projecten, Step2Save en Zon in de Kop, waarvoor geen uren in 

het Milieuwerkprogramma 2012 waren opgenomen. 

Voor de implementatie van de procedures voor vergunningverlening en handhaving in Squit XO is 

veel meer tijd noodzakelijk geweest dan de 20 uur die hiervoor was gepland. 

    

12.4 Hollands Kroon 

Voor de gemeente Hollands Kroon zijn minder uren besteed dan gepland (83 % besteed). Ook de 

gerealiseerde uren per product zijn afwijkend van de planning. 
 

Meer tijd besteed dan gepland § Minder tijd besteed dan gepland § 
Bestuursrechtelijke handhaving 3.11 Integrale Schouw 3.3 

Deelverordening duurzaam energiepakket 7.2 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 3.5 

Implementatie Wabo 10.4 Controle indirecte lozingen 3.6 

RUD NHN 11.6 12-dagen regeling 3.9 

  Uitvoering ISV3 + BOK Bodem 4.1 

  Toetsen Besluit bodemkwaliteit 4.2 

  Toetsen bodemonderzoeken 4.3 

  Advisering Milieu en Ruimte  5.1 

  Toetsen omgevingsvergunningaanvragen 5.2 

  Hogere grenswaarde Wet geluidhinder 6.1 

  Opstellen en implementatie Klimaatvisie 7.1 

  Milieucommunicatie Hoofdstuk 9 

 

Zoals in §12.1 al is aangegeven wordt de lagere besteding van uren voor Hollands Kroon vooral 

veroorzaakt doordat aan de specialistische taken Bodem, Geluid, Milieu en ruimte en Energie en 

duurzaamheid minder uren zijn besteed dan gepland. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt doordat: 

 de economische recessie nog steeds invloed heeft op de woningmarkt en woningbouwprojecten. 

 met name in het begin van 2012 nog niet voor alle medewerkers duidelijk was wat zij mochten 

verwachten van de milieudienst. In de loop van het jaar is hierin een duidelijke verbetering 

merkbaar geweest. 

 de fusie een efficiencyvoordeel heeft opgeleverd voor een aantal taken uit het werkprogramma.  

 

Vanwege de te lage urenbesteding voor de taak “Implementatie Klimaatvisie” is er voor gekozen om 

een deel van deze uren te besteden aan een quickscan Geurhinder en veehouderij voor de voormalige 

gemeenten Wieringermeer en Wieringen. Hierdoor is de quickscan voor de gehele gemeente Hollands 

Kroon afgerond en kunnen mogelijke consequenties in nieuwe bestemmingsplannen worden 

opgenomen. Aan dit project is 350 uur besteed. 
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12.5 Schagen 

De besteding van het totaal aantal uren voor de gemeente Schagen komt overeen met de planning  

(100 % besteed). De gerealiseerde uren per product wijken echter wel af van de planning. 
 

Meer tijd besteed dan gepland § Minder tijd besteed dan gepland § 
Integraal toezicht en handhaving 3.1 Controle indirecte lozingen 3.6 

Toetsen bodemonderzoeken 4.3 Structurele avond- en nachtcontroles 3.12 

Opstellen en implementatie Klimaatvisie 7.1 Uitvoering ISV3 + BOK Bodem 4.1 

Implementatie Wabo 10.4 Beoordelen akoestische onderzoeken 6.2 

RUD NHN 11.6 Afvaltaken Schagen 8.2 

 

De grootste afwijkingen zijn de uren die besteed zijn aan de taak “Implementatie Klimaatvisie” en 

“Implementatie Wabo”. 

Het hoge aantal uren dat is besteed aan het opstellen en implementeren van de Klimaatvisie is 

veroorzaakt doordat er veel discussie is geweest over de ambities van de Klimaatvisie. Ook is er een 

behoorlijke bijdrage geleverd aan twee projecten, Step2Save en Zon in de Kop, waarvoor geen uren in 

het Milieuwerkprogramma 2012 waren opgenomen.  

Voor de implementatie van de procedures voor vergunningverlening en handhaving in Squit XO is 

veel meer tijd noodzakelijk geweest dan de 20 uur die hiervoor was gepland. 

12.6 Texel 

Voor de gemeente Texel zijn minder uren besteed dan gepland (73 % besteed). Ook de gerealiseerde 

uren per product zijn afwijkend van de planning. 
 

Meer tijd besteed dan gepland § Minder tijd besteed dan gepland § 
Opstellen van maatwerkvoorschriften 2.2 Integraal toezicht en handhaving 3.1 

Toezicht Besluit bodemkwaliteit 3.5 Controle indirecte lozingen 3.6 

Toetsen Besluit bodemkwaliteit 4.2 Geluid Hoofdstuk 6 

RUD NHN 11.6 Milieucommunicatie Hoofdstuk 9 

 

De inrichtingen die op Texel gecontroleerd moesten worden komen rechtstreeks uit het 

registratiesysteem SquitXO van Texel. Vanuit dit systeem heeft Texel 73 inrichtingen geselecteerd die 

door de milieudienst gecontroleerd moesten worden in 2012. Dit zijn er 52 minder dan gepland. Het 

tekort van ca. 600 uur (25%) is voornamelijk hierdoor veroorzaakt (52 controles x 10 uur = 520 uur). 

Door de aansluiting van Texel bij de milieudienst is een deel van de uren besteed aan het inwerken van 

de medewerker die is overgekomen naar de milieudienst en de afstemming van de werkprocessen. 

Hierdoor is voor een aantal producten iets minder tijd besteed dan gepland. Er zijn echter geen 

achterstanden ontstaan in de afhandeling. 

12.7 Zijpe 

De besteding van het totaal aantal uren voor de gemeente Zijpe komt overeen met de planning (98 % 

besteed). De gerealiseerde uren per product wijken echter wel af van de planning. 

 
Meer tijd besteed dan gepland § Minder tijd besteed dan gepland § 

Meldingen 8.40 2.3 Integrale schouw 3.3 

Integraal toezicht en handhaving 3.1 Controle indirecte lozingen 3.6 

Bestuursrechtelijke handhaving 3.11 Uitvoering ISV3 + BOK Bodem 4.1 

Toetsen bodemonderzoeken 4.3 Hogere grenswaarde Wet geluidhinder 6.1 

Implementatie Wabo 10.4 Beoordelen akoestische onderzoeken 6.2 

 

De grootste afwijkingen zijn de uren die besteed zijn aan de afhandeling van de meldingen 8.40 en de 

beoordeling van akoestische onderzoeken. 

Vanuit de gemeente Zijpe zijn 56% meer meldingen 8.40 ontvangen dan verwacht. Zoals in §12.1 al is 

aangegeven is hiervoor geen duidelijke verklaring. 
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Het aantal akoestische onderzoeken dat vanuit de gemeente Zijpe ter beoordeling is aangeboden is 

laag. Ook hiervoor is geen duidelijke reden aan te geven. Er zou namelijk juist verwacht mogen 

worden dat dit aantal ten opzichte van 2011 niet zou afnemen, omdat het aantal adviesaanvragen 

Milieu en Ruimte en het aantal meldingen 8.40 is toegenomen ten opzichte van 2011.  
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DEEL 2   Paragrafen en jaarrekening 
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13. Paragrafen 

13.1 Inleiding 

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en jaarrekening. 

Het gaat vooral om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen 

hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van het Milieuwerkprogramma 2012.  

 

Deze informatie komt in de jaarrekening veelal versnipperd voor. Het is de bedoeling van de 

paragrafen dat gemeenteraden de juiste en integrale informatie krijgen om hun kaderstellende en 

controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waar te maken. 

 

In overeenstemming met artikel 26 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV2004) zijn voor de Milieudienst, in de vorm waarin het in 2012 opereerde, de 

volgende paragrafen van toepassing: 

 Weerstandsvermogen. 

 Financiering. 

 Bedrijfsvoering. 

De paragrafen „lokale heffingen‟, „grondbeleid‟, „kapitaalgoederen‟ en „verbonden partijen‟ zijn niet 

van toepassing voor de Milieudienst. 

13.2 Bedrijfsvoering 

Coördinatie 

De secretaris-directeur vormde samen met de coördinatoren het managementteam (MT) tot de datum 

waarop Den Helder en Texel zijn aangesloten bij de milieudienst. Vanaf 1 juli zijn de coördinatoren 

aangesteld als afdelingshoofden en bestaat het MT uit de secretaris-directeur en de beide 

afdelingshoofden. Er vindt regelmatig een MT-overleg plaats. 

 

Het teamoverleg van Beleid & Regulering is in de loop van het jaar van een maal per twee weken 

overgegaan naar een maal per maand. Hierin worden de besluiten teruggekoppeld uit het MT en wordt 

de voortgang van de reguliere en projectmatige werkzaamheden besproken. 

Het team Handhaving & Juridische Zaken heeft eveneens eens per maand teamoverleg. In dit 

teamoverleg wordt de voortgang van de uitvoerende taken besproken. 

 

Consulentschap 

De consulent heeft overleg met afdelings- of sectorhoofden van de gemeenten om hen te informeren 

over de voortgang van de werkzaamheden en om eventueel afspraken te maken met betrekking tot de 

wijze van afhandelen van de werkzaamheden. Andere medewerkers van de gemeenten worden 

benaderd om zaken door te nemen als daar aanleiding toe is bij bijvoorbeeld projecten en financiële 

zaken. Hiervan is ondermeer sprake als het werk van de MD raakvlakken heeft met het vakgebied 

ruimtelijke ordening en bouwen & wonen.  

Het aantal overleggen per gemeente verschilt. Het vindt plaats aan de hand van de behoefte die de 

gemeente heeft aan informatie en overleg.  

Dit laatste geldt ook voor het overleg van de consulent met de wethouders. Voor elke AB-vergadering 

heeft de consulent tijd ingeruimd voor overleg met de wethouders. In sommige gemeenten voert niet 

de consulent van de MD het gesprek met de wethouder maar het gemeentelijke afdeling- of 

sectorhoofd. Voorts is er verschil in frequentie van het overleg met de wethouder. In de ene gemeente 

vindt dit overleg structureel plaats, in de ander alleen als de wethouder hier naar aanleiding van de 

agenda behoefte aan heeft. 

 

Secretariaat AB/DB Milieu en Afval 

In 2012 zijn er negen AB en vijftien DB vergaderingen gehouden. Er hebben om twee redenen meer 

overleggen plaatsgevonden. 
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1) Het eerste is het onderzoek van KplusV in de maanden februari t/m april van 2012 naar het 

oprichten van een RUD in Noord-Holland Noord. Zij hebben onderzoek gedaan naar de voor- en 

nadelen van: 

 de vorrming van drie samenwerkende milieudiensten die dan gezamenlijk onder een 

Gemeenschappelijke Regeling de RUD Noord-Holand Noord zouden vormen; 

 de vorming van een Gemeenschappelijke Regeling RUD Noord-Holland Noord. 

2) Het tweede is de opdracht aan bureau Arena om een bedrijfsplan op te stellen voor de vorming van 

een RUD Noord-Holland Noord.  

Om het bestuur goed van informatie te voorzien zijn er meer AB-vergadering gehouden. Ook voor de 

aansluiting van Den Helder en Texel is een extra overleg gehouden. In dit extra overleg zijn de 

wethouders van beide gemeenten, na aanwijzing door de raden, opgenomen in het AB van de 

milieudienst. 

 

De totstandkoming van de jaarrekening 2011 is redelijk verlopen. Vanwege de krappe planning voor 

het opstellen van de jaarrekening heeft de accountantscontrole enige vertraging opgelopen. 

Desondanks is de jaarrekening binnen de geplande tijd tot stand gekomen. 

 

De begrotingswijziging van de begroting 2012 heeft meer tijd gekost. Omdat pas in december 2011 

het besluit is genomen dat de gemeente Wieringen toe zou treden tot de MD, moest de primitieve 

begroting 2012 worden uitgebreid met de bijdrage van de gemeente Wieringen. Daarnaast moest de 

begroting worden aangepast omdat per 1 januari 2012 de voormalige gemeenten Anna paulowna, 

Niedorp en Wieringermeer, met de gemeente Wieringen, de nieuwe gemeente Hollands Kroon heeft 

gevormd. 

 

In de eerste helft van 2012 is de primitieve begroting voor 2013 opgesteld. In deze begroting is geen 

rekening gehouden met de aansluiting van Den Helder en Texel omdat de voorstellen tot aansluiting in 

de eerste helft van 2012 door de raden moest worden behandeld. Alle gemeenten hebben eind 

juni/begin juli het besluit genomen tot toetreding van beide gemeenten tot de milieudienst. Als gevolg 

hiervan is in augustus de tweede gewijzigde begroting 2012 opgesteld en is de begroting 2013 

uitgebreid met de bijdragen van de beide gemeenten. Deze nieuwe begroting 2013 is deels eind 2012 

en deels begin 2013 door de gemeenteraden behandeld en daarna vastgesteld in het AB. 

 

De Milieudienst heeft in 2012 geparticipeerd in werkgroepen die waren ingesteld voor het onderzoek 

van KplusV en voor het opstellen van het bedrijfsplan van bureau Arena. Vijf medewerkers hebben 

aan een of meer werkgroepen deelgenomen. Daarnaast heeft het secretariaat extra werk gehad aan de 

extra AB-vergaderingen en vergadering van het bestuur over de vorming van de RUD. 

 

Financieel beheer 

De financiële administratie is ook in 2012 door Deloitte uitgevoerd. Door de aansluiting van Den 

Helder en Texel is de financiële administratie aangepast. 

 

Personeel en organisatie  

De personele functie is vanaf 2011 uitbesteed aan de gemeente Schagen. Voor personeelszaken gaat 

het om gesprekken m.b.t. aanstelling bij vacatures en de arbo-arts (de zogenaamde 

personeelsconsulenttaken), het uitbrengen van adviezen bij chronische- en langdurig zieken en het 

wekelijks overleg met de secretaris-directeur. De Milieudienst verzorgt zelf de ziektemeldingen en de 

-overzichten, de verlofoverzichten en -berekeningen en de regelingen op personeelsgebied. In deze 

werkverdeling is in 2012 geen wijziging gebracht. 

 

De salarisadministratie wordt goed uitgevoerd door Xcent. In 2012 is een handhaver nieuw in dienst 

gekomen en is een medewerker van Texel voor 0,6 fte overgegaan naar de milieudienst. Beiden zijn 

toegevoegd aan de salarisadministratie. 

 

Een rechtspositionele procedure die vanaf 2010 bij de rechtbank loopt is nog niet afgerond. In 2012 

zou de zaak in hoger beroep aan de rechter worden voorgelegd. Dit is uitgesteld tot januari 2013. Om 
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de financiële gevolgen op te vangen is de getroffen voorziening uit de exploitatie 2011 verhoogd. Een 

verdere verhoging is niet nodig gebleken. 

 

Bij de aansluiting van Den Helder zijn de milieutaken grotendeels overgegaan naar de milieudienst. 

Het personeel is naar aanleiding van het advies van de OR en het GO niet overgegaan naar de 

milieudienst. De zeven medewerkers wier taken zijn overgegaan zijn op detacheringsbasis in dienst 

getreden. 

 

Marap‟s 

Eens per vier maanden stelt de MD een rapportage op waarin alle taken en de daarvoor benodigde 

capaciteit worden verantwoord. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig knelpunten te signaleren en in 

overleg met gemeenten tot oplossingen te komen. Ook de financiële stand van zaken wordt per vier 

maanden gegeven zodat het bestuur de mogelijkheid heeft om gedurende het jaar bij te sturen. 

 

Dienstverlening en urenbesteding per gemeente  

In het werkprogramma is rekening gehouden met 1.300 productieve uren per fte voor een volledige 

baan. De verhouding productieve en niet productieve uren is daarmee gesteld op 70% om 30%. De 

verantwoording van de uurbesteding per onderwerp en per gemeente is te vinden in bijlage 1 t/m 7. 

 

Binnen de dienst wordt door alle medewerkers tijd geschreven. De controle op de geschreven uren 

vindt maadelijks plaats door de afdelingshoofden waarna de uitdraai wordt getekend door de 

secretaris-directeur.  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim percentage opgegeven door Arboned bedraagt: 

Totaal:      6,86% 

Incl gedeeltelijke reïntegratie   4,29% 

Excl. Gedeeltelijke reïntegratie  10,90% 

Vier medewerkers zijn langdurig ziek geweest of hebben door persoonlijke omstandigheden minder 

uur gewerkt. 

 

Opleidingen 

In het onderstaande overzicht staan de gevolgde opleidingen in 2012.  

 Van bouwstoffenbesluit naar besluit bodemkwaliteit 

 Ontwikkelingsassessment 

 Effectief functioneel leidinggeven 

 Doelgericht communiceren 

 Nieuw activiteitenbesluit 

 Basismodule Wabo 

 Geomilieu voor beginners 

 Geomilieu voor gevorderden 

 Schakeldag geluid 

 Geluiddag B&K 

 Asbestdeskundige 

 Wijziging asbestregels 

 Nieuw mileurecht 

 Opslag gevaarlijke stoffen 

 

Automatisering 

De MD heeft een geautomatiseerd systeem voor planning, programmering en voortgangsbewaking van 

de vergunningverlening en handhaving. In dit systeem worden (nieuwe) vergunningen en meldingen 

opgenomen en de bevindingen van controles verwerkt waardoor het systeem actueel blijft. 
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Het beheer van het bodeminformatiesysteem is uit efficiëntieoverwegingen vanaf 2010 ondergebracht 

bij de milieudienst Westfriesland. Het bodemloket dat gekoppeld is aan het bodeminformatiesysteem 

is sinds 2011 in bedrijf. De voorbereidende werkzaamheden om ook Den Helder en Texel op de 

digitale kaart te zetten zijn in 2012 in gang gezet. 

 

Voor het opstellen van milieuvergunningen is de MD in het bezit van een voorschriftenpakket. Het 

opstellen van vergunningen gaat hiermee efficiënter en voorschriften zijn meer uniform.  

 

GR en Financiële beheersverordening 

In artikel 33, lid 2, van de GR staat dat artikel 212 van de Gemeentewet van toepassing is op het 

financieel beheer. In artikel 212 van de verordening is de organisatie van het financieel beheer, de 

tarieven, de inrichting van de begroting en de jaarrekening, tussenrapportages, interne controle en 

financiering geregeld.  

 

Controleverordening 

Door het AB is een accountant benoemd voor het controleren van de jaarrekening en het jaarverslag. 

In artikel 33, lid 2, is tevens bepaald dat artikel 213 van de Gemeentewet van toepassing is. Op grond 

van dit artikel is een controleverordening opgesteld. In deze verordening wordt, naast het aanwijzen 

van een accountant, een aantal andere zaken geregeld zoals de informatieverstrekking, de 

controletoleranties op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid, de rapportagetoleranties en de 

specifieke accountantsopdrachten. 

Het AB heeft IPA-ACON, bij besluit van 9 december 2010, aangewezen als accountant voor de 

jaarrekeningen 2010 en 2011. Het contract is volgens afspraak met een jaar verlengd omdat de 

vorming van de RUD nog niet heeft plaatsgevonden. 

 

Verdere activiteiten op het gebied van (financieel) beheer betreffen: 

 De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Schagen voor de automatisering, 

kosten dossiervorming, kantoorbehoeften, kopieerkosten, koffie/theevoorziening, bureaukosten, 

archief, huur en servicekosten is met een nieuw contract voortgezet. Per 1 januari 2011 is daar 

personeelszaken bij gekomen.  

 Continuering van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de HVC voor het inzamelen van 

huisvuil en het beheren van het afvalscheidingdepot voor de gemeente Schagen. De gemeente 

Hollands Kroon heeft de overeenkomst opengebroken en participeert vanaf 2013 niet meer in 

deze DVO. 

 De salarisadministratie wordt vanaf de start van de GR Milieu en Afval nog uitgevoerd door 

Xcent.  

 Het contract voor de financiële administratie door Deloitte is met een jaar verlengd.  

 

Samenwerking met andere overheden 

Samenwerking met de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) en Milieudienst Westfriesland (MDWF) 

vindt plaats op een aantal punten.  

De MRA voert een enkele geluidsmeting uit voor onze dienst. De Milieudienst Westfriesland en onze 

dienst hebben een gezamenlijk bodeminformatiesysteem wat up to date wordt gehouden door de 

Milieudienst Westfriesland. Dit levert uiteindelijk meer kwaliteit op tegen minder kosten. Tevens 

wordt voldaan aan de eisen die door de provincie aan het uitwisselen van gegevens worden gesteld.  

Vanaf 2012 houdt de Milieudienst ook de website van de Milieudienst Westfriesland bij. Het betreft 

werkzaamheden die soms veel tijd vragen en er zijn perioden met weinig activiteiten.  

13.3 Financiering  

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma‟s. De treasuryfunctie omvat de 

financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het treasurystatuut 

is op 1 januari 2008 in werking getreden. De MD streeft ernaar de inkomsten en de uitgaven zoveel 

mogelijk op elkaar te laten aansluiten.  
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De MD volgt de volgende werkwijze:  

 De MD heeft een rekening bij de Bank Nederlandse gemeenten (BNG). Deze bankrelatie heeft 

minimaal een AA-rating, verstrekt door een erkend rating agency, voor de lange termijn. (art. 7.2 

treasurystatuut). 

 De MD heeft geen leningen verstrekt (art. 3.1 treasurystatuut).  

 De MD heeft geen liquiditeitsbehoefte gehad en heeft geen kortlopende middelen aangetrokken. 

(art. 9.2  treasurystatuut) 

 In mei 2011 is besloten om de reserve (vervangings)investeringen vrij te laten vallen. Vanaf 1 

januari 2012 heeft de milieudienst een rekeningcourantkredietfaciliteit bij de BNG van € 125.000. 

13.4 Weerstandsvermogen  

In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang van de buffer die noodzakelijk is om financiële 

tegenvallers op te kunnen vangen. De Milieudienst is een GR waarvoor de deelnemende gemeenten 

het weerstandsvermogen vormen.  

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en de risico‟s die kunnen worden onderscheiden. 

 

Stand reserves per 31 december 2012 

 

Algemene reserves x € 1.000,- 

Algemene reserve 80 

Bestemmingsreserves  

- loonsuppletie 0 

- verplichtingen 0 

- afvalscheiding 23 

Totale reserves 103 

 

Ten aanzien van de stand van deze reserves wordt ook verwezen naar paragraaf 2.6 toelichting balans. 

 

 Algemene reserve 

De MD had de beschikking over een algemene reserve (werkkapitaal) van € 60.000 dat was ingelegd 

door de gemeenten Harenkarspel, Hollands kroon, Schagen en Zijpe. Met de toetreding van Den 

Helder en Texel is deze reserve verhoogd tot € 80.000 met een verdeelsleutel zoals vastgelegd in de 

gewijzigde begroting 2012. 

 

 Reserve loonsuppletie 

De MD heeft twee medewerkers van het Gewest overgenomen die in de oude organisatie in een 

hogere loonschaal waren geplaatst. In het sociaal statuut van de geliquideerde organisatie is een 

loongarantie opgenomen. 

Het verschil tussen de oude en de nieuwe loonschaal van beide medewerkers moet worden 

gecompenseerd door de negen gemeenten die het Gewest vormde. Dit is afgekocht met een reserve 

loonsuppletie die in een aantal jaren vrijvalt. De laatste vrijval is geeffectueerd in 2012. 

 

 Reserve verplichtingen 

De reserve verplichtingen is vervallen, taken zijn allemaal uitgevoerd. 

  

 Reserve afvalscheiding 

De reserve afvalscheiding komt voort uit de afrekening van het project “Afvalluh!” dat in 2009 is 

afgesloten. Er is besloten dit bedrag te bestemmen voor de uitvoering van een project om de scheiding 

van afval te verbeteren. 
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Risico‟s binnen de MD 

De MD verricht uitvoeringstaken voor de vier deelnemende gemeenten. Gemeenten blijven zelf 

financieel verantwoordelijk voor deze taken omdat de MD onder mandaat werkt. Er zijn geen taken 

gedelegeerd aan de MD. 

 

Het wegvallen van inkomsten van de deelnemende gemeenten doordat zij bezuinigen of uittreden is 

een risico voor de MD. De uittredingsregeling (GR hoofdstuk VII) dient ertoe om de schade door 

uittreding niet ten laste van de overige deelnemers te laten komen. Voor bezuinigingen geldt hetzelfde. 

 

In 2010 is een gerechtelijke procedure gestart vanwege een rechtpositioneel geschil. Voor de 

mogelijke financiële gevolgen is een voorziening getroffen. In 2011 is vanwege een uitspraak van de 

rechtbank de voorziening verhoogd. In deze zaak zal in de eerste helft van 2013 uitspraak worden 

gedaan door de Centrale Raad van Beroep. Er is een kans dat het benodigde bedrag hoger uitvalt. Dit 

financiële risico wordt gelopen door de vijf gemeenten die vanaf 2007 deel uitmaakte van de MD. 

 

In december 2011 heeft de belastingdienst een boekencontrole uitgevoerd bij de Milieudienst. Dit 

heeft geleid tot een naheffing van de loonbelasting vanwege tekortkomingen in de rittenregistratie van 

de bedrijfsauto‟s. Op grond hiervan heeft de milieudienst een voorziening getroffen van € 25.000. Na 

bezwaar te hebben gemaakt en bewijzen te hebben overgelegd heeft de belastinginsinspecteur de 

naheffing ingetrokken omdat hij het aannemelijk achtte dat er geen privégebruik plaatsvindt van auto‟s 

door de medewerkers van de milieudienst.  

Hierdoor kan voorziening thans vrijvallen. 

 

Er is nog een voorziening, deze betreft de voorziening voor een voormalig personeelslid. 
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14. Jaarrekening 

14.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

14.1.1 Inleiding 

 

De balans en de toelichting zijn opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

14.1.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders vermeld is. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico‟s die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden bekend gemaakt indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 

gevolg van het verbod op het opnemen van voorzieningen en schulden voor jaarlijks terugkerende 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten 

echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan 

componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. 

14.2 Balans 

14.2.1 Materiële vaste activa 

Deze activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met daarop toegepaste 

afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur. 

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren zijn: 

 

 automatiseringsapparatuur   4 jaar 

 machines     8 jaar 

 overige kantoorapparatuur   5 jaar 

 kantoorinventaris   10 jaar 

 medische apparatuur   5 jaar 

 vervoermiddelen    4 jaar 

 

Investeringen met een aanschafwaarde van minder dan € 2.500 worden in één keer ten laste van de 

exploitatie gebracht. 

14.2.2 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het 

voorzienbare verlies.  
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14.2.3 Balans per 31 december 2012 

 

Activa 
 

 31 december 2011 31 december 2012 

Vaste activa   

Materiële vaste activa   

    Investeringen met een economisch nut  28.106   20.703  

Totaal vaste activa  28.106   20.703  

   

Vlottende activa   

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één 

jaar 

  

    Vorderingen op openbare lichamen  161.029   274.072  

    Overige vorderingen  32   -  

   

Overlopende activa  238.207   398.510  

Liquide middelen  583.455   1.081.342  

Totaal vlottende activa  982.723   1.753.924  

   

Totaal- generaal  1.010.829   1.774.627  

 

 

 

 

 

 

Passiva 
 

 31 december 2011 31 december 2012 

Vaste passiva   

Eigen vermogen    

    Algemene reserve     60.000     80.000  

    Overige bestemmingsreserve    84.618     22.931  

    Nog te bestemmen resultaat  327.913   555.482  

Eigen vermogen totaal  472.531   658.413  

Voorzieningen  111.226   63.152  

Totaal vaste passiva  583.757   721.565  

   

Vlottende passiva   

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd 

korter dan één jaar 

  

    Overige schulden  351.418   639.572  

   

Overlopende passiva  75.654   413.490  

   

Totaal vlottende passiva  427.072  1.053.062  

   

Totaal- generaal  1.010.829   1.774.627  
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14.2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2012  

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: 

 

Investeringen met een 

economisch nut 

Saldo per 

31-12-2011 

Investering Desinvestering Afschrijving Saldo per 

 31-12-2012 

Auto  9.290 8.225 1.065 - 

Meubilair 8.433   1.014 7.419 

Kantoorautomatisering 16.832   5.442 11.390 

Ipads 2.841   947 1.894 

Totaal 28.106 9.290 8.225 8.468 20.703 

 

De desinvestering heeft betrekking op de afboeking van de schade-auto, welke total loss is verklaard 

als gevolg van een ongeluk. De geringe boekwinst van € 800 is in het programma Milieu verantwoord. 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

Vorderingen op openbare lichamen 31 december 2011 31 december 2012 

Debiteuren overheid  154.085 274.072 

Door te belasten kosten 6.944 - 

Totaal 161.029 274.072 

 

In debiteuren overheid zijn vorderingen op de deelnemende gemeenten tot een totaalbedrag van  

€ 226.400 opgenomen. 
 

Overige vorderingen 31 december 2011 31 december 2012 

Debiteuren niet overheid  32 - 

Totaal 32 - 

 

 

Overlopende activa 

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Overlopende activa 31 december 2011 31 december 2012 

Te vorderen omzetbelasting  48.885 - 

Vooruitbetaalde kosten  17.470 36.888 

Nog te ontvangen overige posten 151.903 357.242 

Nog te ontvangen subsidie van derden 19.949 4.380 

Totaal 238.207 398.510 

 

 De post “vooruitbetaalde kosten” bestaat uit diverse posten, waaronder aanvullend projectbudget 

RUD ad € 22.900, automatiseringslicenties en onderhoudscontracten ad € 11.200.  

 Nog te ontvangen overige posten bestaan grotendeels uit: voor € 311.500 bijdragen van de 

gemeenten, voor € 16.500 afrekening afvalverwerkingskosten, voor € 16.000 uit vergoeding 

personeel en € 9.500 doorbelasting OLP. 
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Het verloop van de post “Nog te ontvangen subsidie van derden” was in het verslagjaar als volgt: 

 

Nog te ontvangen subsidies derden Saldo per 

31-12-11 

Toevoeging Ontvangen Saldo per 

 31-12-12 

Duurzame energie maatregelen:     

- oude regeling 19.949 2.979 20.390 2.538 

- nieuwe regeling - 1.842 - 1.842 

Totaal 19.949 4.821 20.390 4.380 

 

 

De regeling “Duurzame energie maatregelen” is bestemd voor het uitvoeren van energiebesparende 

maatregelen aan bestaande woningen. De subsidie wordt verstrekt aan particulieren ter verbetering van 

hun woning op het gebied van energiegebruik. 

In 2012 is de DE-subsidie op grond van de verordening 2011/2012 afgerond voor 1 april. In oktober 

2012 hebben de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe een nieuwe DE-verordening vastgesteld. 

In 2013 valt het besluit of de provincie aan deze gemeentelijke subsidie zal bijdragen. De subsidie 

wordt verstrekt op basis van het klimaatbeleid van de gemeenten. 

In totaal is een bedrag van € 51.500 aan DE-subsidie uitgekeerd, waarvan € 49.658 op grond van de 

oude regeling (liep tot  1 april 2012) en € 1.842 op grond van de nieuwe regeling die is gestart in 

oktober 2012. 

 

Liquide middelen 

 

Liquide middelen 31 december 2011 31 december 2012 

Bank  583.170 1.081.323 

Kas  285 19 

Totaal 583.455 1.081.342 

 

 

Eigen vermogen 

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt: 

 

Reserves Saldo per 

31-12-11 

Resultaat-

bestemming 

vorig 

boekjaar 

Toevoeging Onttrekking Onttrekking 

afschrijving 

Saldo per 

 31-12-12 

Algemene reserve 60.000  20.000   80.000 

Bestemmingsreserves:       

- loonsuppletie 29.187   29.187  - 

- verplichtingen 32.500 117.000  149.500  - 

- afvalscheiding 22.931     22.931 

- terugbetaling resultaat       

  vorig jaar aan       

  deelnemende gemeenten  210.913  210.913  - 

Totaal bestemmingsreserves 84618 327.913 - 389.600 - 22.931 

Totaal 144.618 327.913 20.000 389.600 - 102.931 

 

 Algemene reserve 

Bij de toetreding van de gemeenten Den Helder en Texel is bepaald dat de algemene bedrijfsreserve 

een bepaald percentage van de exploitatie bedraagt. Hierdoor heeft in 2012 een herberekening per 

gemeente plaats gevonden. 
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 Reserve loonsuppletie 

Reserve loonsuppletie is een reserve die is gevormd door het geliquideerde Gewest om het verschil in 

salaris van twee medewerkers, die afkomstig waren van het Gewest, te kunnen dekken. Met deze 

reserve is het verschil in salaris in een keer afgekocht. Deze reserve is eind 2012 uitgeput, nadat een 

vrijval van € 1.192 is verantwoord. De medewerkers hebben salarisgarantie waardoor de Milieudienst 

het garantiesalaris moet betalen 

 

 Reserve verplichtingen 

Deze reserve is in 2012 uit een deel van het resultaat over 2011 gevormd. Het doel was het financieel 

mogelijk te maken om projecten of onderdelen daarvan die in 2011 uitgevoerd zouden worden, af te 

kunnen ronden in 2012. Alle projecten of onderdelen daarvan zijn afgewikkeld. Per saldo is een 

bedrag van € 37.996 vrijgevallen. 

 

 Reserve afvalscheiding 

De reserve op het programma afval is € 22.900. In 2011 zou dit bedrag gebruikt worden om de 

afvalscheiding te verbeteren. Deze mogelijkheden tot verbetering komen voort uit een onderzoek. De 

uitvoering van verbeteringsplannen heeft in 2012 niet plaatsgevonden. 

 

 Nog te bestemmen resultaat vorig jaar  

De post „nog te bestemmen resultaat‟ is ontstaan uit de jaarrekening van vorig jaar. Van dit bedrag is  

€ 210.900 terugbetaald aan de gemeenten en € 117.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

verplichtingen. 

 

Voorziening 

Het verloop van de voorziening was in het verslagjaar als volgt: 
 

Voorziening Saldo per 

31-12-2011 

Toevoeging Aanwending Vrijval Saldo per 

 31-12-2012 

Voormalig personeel 86.226 3.925 26.999  63.152 

Naheffing loonbelasitng 25.000   25.000 - 

Totaal 111.226 3.925 26.999 25.000 63.152 

 

Voorziening voormalig personeel  

In het kader van de financiële verplichtingen die voortkomen uit een rechtspositioneel conflict heeft 

het AB op 30 oktober 2010 besloten om een voorziening te treffen. Uit deze voorziening kunnen de 

uitkerings- en de juridische kosten die voortvloeien uit de rechterlijke uitspraak bekostigd worden. 

Omdat het rechtspositionele conflict een gevolg is van besluitvorming in 2009, is de voorziening 

getroffen door de vijf gemeenten die tot en met 2009 de Milieudienst vormden.  

In 2011 is een uitspraak door de rechtbank gedaan, waartegen beroep is ingesteld door de tegenpartij. 

In deze zaak zal in de eerste helft van 2013 uitspraak worden gedaan door de Centrale Raad van 

Beroep. 

 

Voorziening naheffing loonbelasting  

In 2011 heeft de belastingdienst een reguliere controle uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van 

deze controle is een naheffingsaanslag over de jaren 2007 tot en met 2011 opgelegd. Er is bezwaar 

aangetekend tegen deze naheffingsaanslag. Na overlegging van bewijzen heeft de belastinginspecteur 

de naheffing ingetrokken. Hierdoor kan deze voorziening vrijvallen. 
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Overige schulden 

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Overige schulden 31 december 2011 31 december 2012 

Crediteuren 283.830 530.099 

Belastingdienst 67.588 109.473 

Totaal 351.418 639.572 

 

De schuld aan de belastingdienst betreft de afdracht loonheffing en sociale premies over december 

2012 ad € 82.600 en afdracht BTW over het vierde kwartaal 2012 ad € 27.200. 

 

Overlopende passiva 

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Overlopende passiva 31 december 2011 31 december 2012 

Nog te betalen overige posten 30.482 221.980 

Bodemsanering Hoefplein - 156.996 

Vooruit ontvangen subsidie van derden 45.172 34.514 

Totaal 75.654 413.490 

 

 

 De post “nog te betalen overige posten” bestaat grotendeels uit terugbetaling HVC-verrekening 

aan de deelnemende gemeenten ad € 123.300, inhuur personeel ad € 56.500, detachering 

personeel ad € 21.500 en terugbetaling ten onrechte ontvangen bedragen ad  € 4.900. 

 
 De post “Bodemsanering Hoefplein” betreft ontvangen gelden van de voormalige gemeente 

Niedorp en de gemeente Hollands Kroon en gedane uitgaven voor deze bodemsanering. De 

Milieudienst voert dit project namens voornoemde gemeente uit, hierdoor is er tijdens de fusie 

geen vertraging bij de uitvoering ontstaan.  

 

Het verloop van de post “Vooruit ontvangen subsidie van derden” was in het verslagjaar als volgt: 

 

 Saldo per 

31-12-2011 

Toevoeging Aanwending Vrijval Saldo per 

 31-12-2012 

NME 45.172  10.658  34.514 

Totaal 45.172 - 10.658 - 34.514 

 

NME betrof een provinciale subsidie die is gestart bij het voormalige Gewest Kop van Noord-Holland 

dat is geliquideerd medio 2007. Uit deze organisatie is de Milieudienst KvNH als zelfstandige 

organisatie voortgekomen, deze heeft zowel de werkzaamheden als de medewerker die zich o.a. met 

deze taak bezig hield overgenomen. In 2011 heeft de eindverantwoording plaatsgevonden bij de 

provincie. De subsidie die de MD namens de gemeenten ontvangen heeft, is besteed aan NME 

organisaties binnen de aangesloten gemeenten die daar projecten voor uitvoeren. De uiteindelijke 

afronding van de betalingen aan de NME-organisaties heeft plaatsgevonden in 2012. 

Het saldo in deze reserve bestaat uit de vergoeding van de personele kosten die ook uit de subsidie 

bekostigd worden. De milieudienst heeft de gedragslijn vanuit het eerder genoemde Gewest doorgezet 

waarbij de personele uitvoeringskosten niet zijn toegerekend aan de NME. Hierdoor is er sprake van 

een bestendige gedragslijn. Deze reserve zal na vrijval afgerekend worden met de gemeenten Hollands 

Kroon en Schagen. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De MD is gehuisvest in het gemeentehuis van Schagen en heeft een contract voor huur, 

personeelszaken, servicekosten, automatisering, archief en bode/receptie taken. 

De lasten bedroegen € 206.700 in 2012. 

 

De MD heeft een contract met de HVC voor het inzamelen van huisvuil en het beheren van het 

afvalscheidingdepot. Het contract is voor 10 jaar aangegaan en loopt tot en met 31 december 2016. 

De lasten bedroegen € 5.104.100 in 2012. Hollands Kron is met ingang van 1 januari 2013 uit de DVO 

gestapt en heeft zelfstandig een DVO afgesloten. 

 

De Milieudienst heeft naar haar werknemers een vakantiegeldverplichting over de maanden juni t/m 

december 2012. De omvang hiervan bedraagt ongeveer € 47.000 (exclusief een opslag voor sociale 

lasten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Programmarekening over 2012 

Binnen de programmabegroting en -verantwoording, is de gehele MD als twee programma‟s 

behandeld zonder dat hiervoor aparte subprogramma‟s en/of producten gedefinieerd zijn. De totale 

lasten en baten laten het volgende beeld zien: 
 

 

Programma 

Milieudienst 

Primitieve begroting Begroting na wijziging Realisatie Saldo 

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Begroot Realisatie 

Milieu 2.277.585 2.305.400 3.070.774 3.373.887 3.048.010 2.862.128 -303.113 185.882 

Afval 5.047.191 5.047.191 5.121.460 5.121.460 4.988.197 4.988.197 0 0 

Resultaat voor 

Bestemming 

7.324.776 7.352.591 8.192.234 8.495.347 8.036.207 7.850.325 -303.113 185.882 

Toevoegingen/ 

onttrekkingen aan 

Reserves  

41.200 13.385 323.113 20.000 389.600 20.000 303.113 369.600 

Resultaat na 

Bestemming 

7.365.976 7.365.976 8.515.347 8.515.347 8.425.807 7.870.325 0 555.482 

(positief) 
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14.4 Toelichting programmarekening 

14.4.1 Programma Milieu 

 

Lasten Milieu 

 

LASTEN 
Begroting na 

wijziging 
Realisatie 

            

Personeelskosten 1.715.664  1.537.088  

  Loonbetalingen en sociale premies  1.415.948  1.350.142  

  Detachering 277.964  171.373  

  Overige personeelskosten 21.752  15.573  

  
  

      

Afschrijving 10.000  8.468  

  
  

      

Personeel van derden 540.314  447.788  

  Inhuur personeel vast lumpsumbudget 233.874  305.826  

  Inhuur personeel projecten en extra werkzaamheden 306.440  141.962  

  
  

      

Overige goederen en diensten (personeel) 133.223  72.883  

  Mobiliteit 48.313  31.774  

  Opleiding en vorming 56.069  25.534  

  Overigen 28.841  15.575  

  
  

      

Overige goeden en diensten (administratie) 557.558  408.848  

  Personeel 42.800  29.040  

  Financiën 74.255  53.933  

  I&A   148.277  121.376  

  Post & Archief 86.921  61.121  

  Faciliterende voorzieningen 61.314  46.832  

  Huisvesting 72.169  71.329  

  Communicatie & Organisatie 40.361  13.798  

  Vervoer 8.513  5.511  

  Overig 22.948  5.907  

  
  

      

Specifieke projectkosten 1.540  1.298  

  
  

      

Restitutie resultaat vorig jaar 210.913  210.913  

  
  

      

Dotatie voorziening 0  3.925  

  
  

      

Incidentele toetredingskosten 66.675  0  

  
  

      

Incidentele transformatiekosten 138.000  108.765  

  
  

      

Duurzaam energiepakket en NME 0  62.153  

  
  

      

  
  

      

Totaal Lasten 3.373.887  2.862.128  
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Baten Milieu 
 

BATEN 
Begroting na 

wijziging 
Realisatie 

            

Vergoedingen personeel 9.125  12.534  

  
  

      

Inkomensoverdrachten Rijk 3.024.649  2.935.092  

  Bijdragen (lumpsum) budget 2.558.650  2.558.650  

  Bijdragen Extra werkzaamheden (structureel) 62.850  57.150  

  Bijdragen Projecten (incidenteel) 211.195  211.195  

  Bijdragen Incidentele toetredingskosten 66.675  32.675  

  Bijdragen Incidentele transformatiekosten 118.000  70.000  

  Overige bijdragen 7.279  5.423  

  
  

      

Overige baten 15.000  6.795  

  
  

      

Vrijval voorziening   25.000  

  
  

      

Doorbelasting aan Afval 22.000  6.435  

  
  

      

Duurzaam energiepakket en NME 0  62.153  

  
  

      

  
  

      

Totaal Baten 3.070.774  3.048.010  

      Totaal Baten 3.070.774  3.048.010  

Totaal Lasten 3.373.887  2.862.128  

Resultaat voor bestemming -303.113  185.882  

      

      Resultaat voor bestemming -303.113  185.882  

Toevoeging aan reserves 20.000  20.000  

Onttrekking aan reserves 323.113  389.600  

Resultaat na bestemming 0  555.482  

 

 

 

 

Toelichting Milieubeleid en beheer 

 

Lasten 
 

Personeelskosten. 

Aan salarissen en sociale lasten is € 180.000 minder uitgegeven dan begroot. Dat heeft meerdere 

oorzaken. 

Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2012 na aansluiting van Den Helder en Texel is 

uitgegaan van een hoger aantal personeelsleden dat in dienst zou komen bij de MD dan in 

werkelijkheid is gerealiseerd. 

Twee mensen die vanuit Den Helder gedetacheerd zijn bij de MD zijn niet voor de volle honderd 

procent inzetbaar geweest. Dit is deels veroorzaakt door ziekte deels door werkzaamheden voor de 

ondernemingsraad en het georganiseerd overleg. 
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Personeel van derden. 

Deze post is onderschreden met € 90.000. Door de aansluiting van Den Helder en Texel is deze post in 

de begroting verhoogd. De datum van het besluit van aansluiting bij de milieudienst van beide 

gemeenten en de daadwerkelijke aansluiting viel nagenoeg samen en viel vlak voor de zomervakantie. 

De prioriteit heeft in eerste instantie gelegen op de implementatie van de werkzaamheden en de 

medewerkers. Hierdoor is het budget inhuur derden in mindere mate gebruikt. 

 

Goederen en diensten (personeel). 

De onderschrijding van € 60.000 wordt voor ruim de helft veroorzaakt door verminderde uitgaven op 

opleidingen. 

Daarnaast is er minder geld uitgegeven aan woon- werkverkeer wat mede veroorzaakt is doordat aan 

langdurig zieken de reiskosten niet worden verstrekt. 

 

Goederen en diensten (administratie). 

De onderschrijding op de post overigen wordt vooral veroorzaakt door een onderschrijding op 

automatisering, financiële administratie, post en archief en facilitaire voorzieningen. Bij de aansluiting 

van Den Helder en Texel zijn wel lasten verhoogd maar er zijn weinig extra uitgaven op geweest. Dit 

heeft mede te maken met de procedure voor de vorming van een RUD NHN waardoor voor een groot 

deel de werkwijze gebleven is zoals ze was om geen onnodige kosten te maken vooruitlopend op de 

RUD NHN. 

Op de post communicatie is minder uitgegeven omdat er geen behoefte was aan het maken van folder 

en postermateriaal. Er zijn geen handhavingsprojecten gedraaid waarvoor het budget op het gebied van 

communicatie nodig was. 

De personele administratie heeft onder andere minder gekost doordat de medewerkers van Den Helder 

zijn gedetacheerd bij en niet in dienst zijn gekomen van de milieudienst. 

 

Incidentele toetredingskosten/transformatiekosten 

Deze post bestaat uit verschillende onderdelen die hieronder puntsgewijs aan de orde komen. 

 Toetredingskosten.  

Op de toetredingskosten zijn geen uitgaven gedaan door de milieudienst. Een van de posten betreft 

digitalisering van het archief voor € 24.000 per gemeente. De gemeente Den Helder heeft dit zelf 

uitgevoerd, de rekening is door de gemeente voldaan. Voor de gemeente Texel zal dit bedrag 

worden doorgeschoven naar 2013 omdat het in verband met de uitvoering van het werk 

noodzakelijk is dat de archieven worden gedigitaliseerd. 

 Transformatiekosten.  

Dit bedrag is onderschreden omdat de posten die hier staan deels zullen worden uitgevoerd in de 

RUD NHN.  

 

 

Baten 

 

Inkomenoverdrachten van overheid. 

Het bedrag van € 90.000 dat is onderschreden wordt veroorzaakt doordat extra werkzaamheden die in 

de begroting zijn opgenomen maar die niet zijn uitgevoerd. Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht 

bij de deelnemende gemeenten. 

 

Overige baten 

De rentebaat is aanzienlijk lager dan begroot. 

 

 

 

Vrijval voorziening 

De vrijval van de voorziening die was getroffen voor een mogelijke naheffing met boete van de 

belasting in verband met de rittenregistratie 2007 t/m 2011. 
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Beschikking over reserves 

Het verschil op deze post van € 66.500 wordt veroorzaakt door: 

 De begrotingswijziging van augustus waarin de bijdrage voor SquitXO en Open Wave naar 

beneden is bijgesteld. 

 Het doorschuiven van gelden uit 2010 voor een bedrag van € 32.500. 

 

14.4.2 Programma Afval 

Lasten Afval 
 

Omschrijving 
Begroting na 

wijzigingen 
Realisatie 2012 

Overige goederen en diensten   

Verwerkingskosten 5.098.710 4.981.262 

Organisatiekosten 750 500 

Doorbelasting van Milieu   

Contractbewaking 22.000 6.435 

Totaal 5.121.460 4.988.197 

 

Baten Afval 

 

Omschrijving 
Begroting na 

wijzigingen 
Realisatie 2011 

Inkomensoverdrachten van overheid   

Verwerkingskosten 5.098.71 4.981.262 

Contractbewaking 22.000 6.435 

Overige goederen en diensten 750 500 

Totaal 5.121.460 4.988.197 

 

Resultaat voor bestemming 0 0 

Toevoeging  aan reserves - - 

Onttrekking aan reserves - - 

Resultaat na bestemming 0 0 

 

 

Toelichting afval 

 

Lasten/baten 

In 2012 is een verrekening ad € 122.900 (teruggaaf) over de jaren 2007 tot en met 2011 geëffectueerd. 

Dit verklaart in hoofdzaak het verschil tussen de begroting en de realisatie. 
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14.5 Voorstel tot resultaatbestemming 

In 2012 heeft de miliedienst een positief resultaat gerealiseerd van € 555.482.  

In onderstaande tabel staat een overzicht van toegerekende baten en lasten, de exploitatie 2012 (excl. 

Gemeentelijke bijdragen). 
 

 
 

eerste

halfjaar
%

tweede

halfjaar
%

buiten

lumpsum
Realisatie

Personeelskosten 639.347 42,6 860.477 57,4 37.264 1.537.088

Afschrijving 4.089 48,3 4.379 51,7 0 8.468

Personeel van derden 134.027 44,3 168.187 55,7 145.574 447.788

Overige goederen en diensten (personeel) 35.901 49,3 36.982 50,7 0 72.883

Overige goeden en diensten (administratie) 196.670 48,6 208.329 51,4 3.850 408.848

Specifieke projectkosten 1.298 1.298

Restitutie resultaat vorig jaar 210.913 210.913

Dotatie voorziening 3.925 3.925

Incidentele toetredingskosten 0 0

Incidentele transformatiekosten 108.765 108.765

Duurzame energiepakket en NME 62.153 62.153

Totaal Lasten 1.010.033 44,1 1.278.354 55,9 573.741 2.862.128

eerste

halfjaar
%

tweede

halfjaar
%

buiten

lumpsum
Realisatie

Vergoedingen personeel 5.576 44,5 6.958 55,5 0 12.534

Inkomensoverdrachten Rijk 0 0 0 0 5.423 5.423

Overige baten 1.860 27,4 4.935 72,6 0 6.795

Vrijval voorziening 25.000 25.000

Doorbelasting aan Afval 3.218 50,0 3.218 50,0 0 6.435

Duurzame energiepakket en NME 62.153 62.153

Totaal Baten 10.654 41,4 15.110 58,6 92.576 118.340

Totaal Baten 10.654 41,4 15.110 58,6 92.576 118.340

Totaal Lasten 1.010.033 44,1 1.278.354 55,9 573.741 2.862.128

Resultaat voor bestemming -999.379 44,2 -1.263.244 55,8 -481.165 -2.743.788

Resultaat voor bestemming -999.379 44,2 -1.263.244 55,8 -481.165 -2.743.788

Toevoeging aan reserves 20.000 20.000

Onttrekking aan reserves 14.594 50,0 14.594 50,0 360.413 389.600

Resultaat na bestemming -984.786 44,1 -1.248.650 55,9 -140.752 -2.374.188

LASTEN

BATEN
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De baten en lasten worden toegerekend aan posten buiten lumpsum en aan de periode waarop zij 

betrekking hebben. 

 

Bij lumpsum worden de baten en lasten aan de deelnemende gemeenten toegerekend op basis van de 

fte-verhouding. 

Bij buiten lumpsum worden de baten en lasten aan de deelnemende gemeenten toegerekend op basis 

van separate afspraken. 

 

Bij de toerekening aan posten buiten lumpsum is het niet van belang aan welke periode wordt 

toegerekend, aangezien deze apart met de deelnemende gemeenten worden afgerekend. 

Bij het project Piketdienst zijn de lasten wel toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

 

De baten lumpsum zijn voor 75% toegerekend aan de juiste periode. Dit is separaat beoordeeld. 

Bij 25% van de baten lumpsum, zijnde de doorbelasting aan Afval, is het jaarbedrag gelijk verdeeld 

over het eerste en tweede halfjaar. 

 

De lasten lumpsum zijn voor 94,6% toegerekend aan de juiste periode. Dit is separaat beoordeeld. 

Dit betreft lasten als loonbetalingen, detachering personeel, inhuur derden, dienstverlening door de 

gemeente Schagen en flexwerkplekken. 

Bij 2,7% van de lasten lumpsum, zijnde de lasten support en onderhoud automatisering, is het 

jaarbedrag gelijk verdeeld over het eerste en tweede halfjaar. 

Bij 2,7% van de lasten lumpsum heeft geen nadere beoordeling plaatsgevonden. Bij deze lasten wordt 

de periode-toerekening volgens de administratie als correct verondersteld. 

 

14.5.1 Verrekenbare posten (posten buiten lumpsum)  

In de tabel op de volgende pagina staat een overzicht van de werkzaamheden die als project worden 

onderscheiden. Het kunnen werkzaamheden zijn die niet voor elke gemeente worden uitgevoerd maar 

ook werkzaamheden met een andere verdeelsleutel dan die voor de lumpsum-bijdrage wordt 

gehanteerd. 

 

A. Werkzaamheden structureel 

Ongeveer 2/3 van het begrote bedrag is besteed. Voor de gemeenten Texel en Den Helder geldt 

dat de post onvoorzien niet volledig nodig is geweest. 

 

B. Projecten incidenteel 

Het project Globis is, op Texel na, in 2012 afgerond. Dit project is grotendeels gefinancierd uit 

ISV-bijdragen die de gemeenten hebben ontvangen van de Provincie. 

Het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is nog niet volledig afgerond. Dat gaat in 2013 

gebeuren waarna de bodemkaarten van de gemeenten Den Helder en Texel aan de digitale kaart 

worden gekoppeld. 

De implementatie van Squit XO en Open Wave (Vicrea) hebben minder gekost dan oorspronkelijk 

begroot. Structureel kost de verwerking van de data wel meer tijd dan bij de oorspronkelijke 

database die de milieudienst gebruikte. 

 

C. Toetredingskosten 

In afwachting van de RUD zijn een groot deel van de kosten niet gemaakt die stonden gepland bij 

de aansluiting van Den Helder en Texel. Deze kosten komen weer naar voren bij de realisatie van 

de RUD Noord-Holland Noord (RUD NHN). 

 

D. Transformatiekosten 

De implementatiekosten RUD zijn aangewend voor de tijd die medewerkers hebben besteed aan 

werkzaamheden die nodig waren voor het bedrijfsplan voor de RUD NHN. 

Voor het overige geldt hetzelfde als onder C. 
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14.5.2 Terug te betalen aan de gemeenten 

De bedragen die de gemeenten uit het exploitatieoverschot ontvangen of moeten betalen zijn 

verschillend. Het is afhankelijk van de projecten die voor de verschillende gemeenten als extra 

Begroot Besteed 

Geen bijdrage 

verantwoord Restitutie 

A Werkzaamheden structureel 62.850            41.328            5.700                  15.822            

A 1 Piketdienst 21.752            19.185            2.567               

A 2 OLP Frontoffice en websitebeheer 1.853               195                  1.658               

A 3 GPR-licentie 4.200               3.850               350                  

A 4 Geluidzonering 7.500               8.153               653-                  

A 5 Controle BRZO 5.700               5.700                  -                        

A 6 Onvoorzien 21.845            9.945               11.900            

B Projecten incidenteel 211.195          64.235            -                           146.960          

B 1 Synchronisatie Globis

- last 108.670          53.278            55.393            

- baat (onttrekking aan reserve) 5.000-               5.000-               -                        

B 2 Opstellen Bodemkwaliteitskaart 80.501            45.131            35.370            

B 3 Samenvoegen BKK 13.024            -                        13.024            

B 4 Implementatie SquitXO/Vicrea -                        -                        

- last 46.000            35.400            10.600            

- baat (onttrekking aan reserve) 46.000-            72.000-            26.000            

B 5 Afval 14.000            7.426               6.574               

C Toetredingskosten 66.675            -                        34.000                32.675            

C 1 Aanpassen financiële administratie 1.501               -                        1.501               

C 2 Aanpassen personele administratie 1.000               -                        1.000               

C 3 Uitbreiding software/server 999                  -                        999                  

C 4 Realisatie koppelingen 10.000            10.000                -                        

C 5 Digitalisering dossiers/archief 48.000            24.000                24.000            

C 6 Opleidingskosten Corsa 2.000               -                        2.000               

C 7 Onvoorzien 3.175               -                        3.175               

D Transformatiekosten 118.000          88.764            48.000                18.764-            

D 1 Implementatiekosten RUD

- last 60.000            80.480            20.480-            

- baat (onttrekking aan reserve) 15.000-            15.000-            -                        

D 2 Harmonisatie arbeidsvoorwaarden 4.000               -                        4.000                  -                        

D 3 Extra kosten opleiding 14.000            -                        14.000                -                        

D 4 Extra kosten vacatures 5.000               -                        5.000                  -                        

D 5 Meerkosten financiële administratie 10.000            9.680               320                  

D 6 Digitalisering dossiers/archief 20.000            -                        20.000                -                        

D 7 Verbouwing -                        -                        

- last 20.000            18.604            1.396               

- baat (onttrekking aan reserve) 25.000-            25.000-            -                        

D 8 Nieuwe werken 5.000               -                        5.000                  -                        

D 9 Bijstorting algemene reserve 20.000            20.000            -                        

458.720          194.327          87.700                176.693          Totaal

Projecten 2012
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opdracht zijn uitgevoerd. In onderstaande tabel zijn de bedragen die de gemeenten zullen ontvangen 

per gemeenten inzichtelijk gemaakt. 

 

 
 

 

 

In het bovenstaande overzicht staan onder „Resultaatbestemming‟ de bedragen die de milieudienst als 

lopende projecten door wil zetten in 2013. 

 

 Synchronisatie Globis moet financieel in 2013 nog worden afgerond, de werkzaamheden hebben 

ook voor Den Helder grotendeels plaatsgevonden in 2012. Voor de gemeente Texel vinden de 

werkzaamheden in 2013 plaats. 

 De werkzaamheden voor de bodemkwaliteitskaart worden in 2013 afgerond. 

 Totaal  Den Helder 

 Haren-

karspel 

 Hollands 

Kroon  Schagen  Texel  Zijpe 

Lasten minus baten lumpsum

- 1e halfjaar 984.786      144.592     551.011     144.592     144.592     

- 2e halfjaar 1.248.650    232.364     130.068     495.664     130.068     130.419     130.068     

Totaal 2.233.436    232.364     274.659     1.046.675  274.659     130.419     274.659     

Lasten minus baten buiten lumpsum:

- Uit begroting:

- Werkzaamheden structureel 41.327        19.115      3.646        9.937        3.646        1.142        3.841        

- Projecten incidenteel 64.235        6.800        14.750      10.241      18.447      900           13.097      

- Transformatiekosten 88.765        34.522      4.172        24.275      4.172        17.452      4.172        

- Voorziening voormalig personeel 3.925          -               785           1.570        785           -               785           

- Onttrekking reserve verpilchtingen 2011 32.500-        -               4.772-        18.185-      4.772-        -               4.772-        

- Vrijval voorziening belastingdienst 25.000-        -               3.671-        13.988-      3.671-        -               3.671-        

Totaal 140.752      60.436      14.911      13.850      18.608      19.494      13.452      

Lasten minus baten totaal

Lasten minus baten lumpsum 2.233.436    232.364     274.659     1.046.675  274.659     130.419     274.659     

Posten buiten lumpsum: 140.752      60.436      14.911      13.850      18.608      19.494      13.452      

Totaal 2.374.188    292.801     289.570     1.060.525  293.267     149.913     288.112     

Verantwoordde gemeentelijke bijdragen

Lumpsum 2.558.650    278.535     311.825     1.188.306  311.825     156.334     311.825     

Buiten Lumpsum 371.020      110.729     39.654      82.190      26.592      84.355      27.500      

Totaal 2.929.670    389.264     351.479     1.270.496  338.417     240.689     339.325     

Resultaat

Lumpsum 325.214      46.171      37.166      141.631     37.166      25.915      37.166      

Buiten Lumpsum 230.268      50.293      24.743      68.340      7.984        64.861      14.048      

Totaal 555.482      96.463      61.909      209.971     45.150      90.776      51.213      

Voorziening voormalig personeel 2011 -                 1.985-        5.955        1.985-        1.985-        

Totaal restitutie inclusief correctie 2011 555.482      96.463      59.924      215.926     43.165      90.776      49.228      

Resultaatbestemming

Synchronisatie Globis 63.400        38.200      25.200      

Opstellen Bodemkwaliteitskaart 35.370        5.895        17.684      5.895        5.895        

Samenvoegen BKK 13.024        6.512        6.512        

Realisatie koppelingen 10.000        5.000        5.000        

Extra kosten opleiding en vorming 4.067          2.605        1.462        

Digitalisering archief 20.000        5.000        5.000        5.000        5.000        

145.861      52.317      10.895      22.684      10.895      38.174      10.895      

Totaal restitutie na resultaatbestemming 409.621      44.146      49.029      193.241     32.270      52.602      38.333      

Nog te factureren (buiten lumpsum) 305.192      110.729     38.623      79.096      25.561      24.715      26.469      

Eindbedrag restitutie 104.429      66.583-      10.406      114.145     6.709        27.887      11.865      

positief: door de geemte te ontvangen

negatief: door de geemte te betalen
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 Het samenvoegen van de bodemkwaliteitskaarten vindt in 2013 plaats nadat de actualisatie van de 

bodemkwaliteitskaarten van de „oude‟ milieudienstgemeenten is afgerond. 

 Het archief van de gemeente Texel moet nog worden gedigitaliseerd zodat de medewerkers van de 

milieudienst hun werkzaamheden vanuit Schagen kunnen uitvoeren. 

 Twee medewerkers van nieuw aangesloten gemeenten moeten nog cursussen volgen om in de 

systemen van de milieudienst te kunnen werken. 

 Het digitaliseren van het archief (bodem) moet nog plaatsvinden. Deze digitalisering betekent een 

lagere werkdruk bij de bodemmedewerkers, er staan leges-inkomsten tegenover. 

 

In rekening gebracht  

In 2012 zijn voornamelijk de lumpsumbijdragen van de gemeenten in rekening gebracht. Enkele jaren 

geleden is met de financiële medewerkers van de gemeenten afgesproken om projectkosten niet als 

voorschot in rekening te brengen maar, als de liquiditeit dat toestaat, achteraf. Dit voorkomt facturatie 

heen en weer bij een positief resultaat of als projecten niet, volledig, zijn afgerond.  

 

Advies met betrekking tot het inzetten van het resultaat 

Het resultaat van € 555.482 wil de milieudienst voor een bedrag van € 145.861 inzetten conform het 

overzicht resultaatbestemming zoals hierboven is beschreven.  

Wij adviseren u het resterende bedrag in te zetten voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de 

vorming van de RUD NHN. 
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15. Begrippen en afkortingenlijst 

AB    Algemeen Bestuur 

AID    Algemene Inspectiedienst 

APV    Algemene Plaatselijke Verordening 

BBK    Besluit bodemkwaliteit 

BEMS    Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties 

BGO    Bijzonder georganiseerd overleg 

BOK    Bestuursovereenkomst 

BOR    Bijzondere ondernemingsraad 

B&W    Burgemeester en wethouders 

CAO    Collectieve Arbeidsovereenkomst 

CBS    Centraal Bureau voor de Statistiek 

Commissie   Commissie Bezwaar- en Klaagschriften 

DB    Dagelijks Bestuur 

DE    Duurzame energie 

DVO    Dienstverleningsovereenkomst 

DVO-GR   Dienstverleningsovereenkomst Gemeenschappelijke Regeling 

EPC    Energie Prestatie Coëfficiënt 

Fte    Full-time Equivalent 

GCO    Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 

GR    Gemeenschappelijke Regeling 

GS    Gedeputeerde Staten 

HHNK    Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

HUP    Handhavingsuitvoeringsprogramma 

HVC    Huisvuilcentrale 

HSZ    Harenkarspel, Schagen en Zijpe 

ILB-adviseur   Impuls Lokaal Bodembeheer (rijks subsidieproject) 

IPO    Interprovinciaal Overleg 

ISV    Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

IVN NH   Instituut voor Natuur en Milieueducatie Noord-Holland 

KRW    Kaderrichtlijn Water 

MARAP   Management Rapportage 

MKB    Midden- en Kleinbedrijf 

MT    Managementteam 

NHEC    Noord Hollandse Energie Corporatie 

NHN    Noord-Holland Noord 

NME    Natuur en Milieueducatie 

MER    Milieu Effect Rapportage 

Milieudienst   Milieudienst Kop van Noord-Holland 

OLP    Onderzoekslocatie Petten 

PAK    Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

PCB    Polychloorbifenyl 

PGS    Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

PVT    Personeelsvertegenwoordiging 

RO    Ruimtelijke Ordening 

RRGS    Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen 

RUD    Regionale Uitvoeringsdienst (omgevingsdienst) 

VNG    Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Wabo    Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

Wbb    Wet bodembescherming 

Wm    Wet milieubeheer 

Zon PV    Photo-Voltaic 
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Bijlage 1       Bestede uren alle gemeenten, exclusief Den Helder en Texel 

 Geplande uren Besteed 

  Uren Percentage 

Vergunningen 5.070 4.382 86 

Handhaving 12.537 11.508 92 

Bodem 2.324 1.503 65 

Milieu en ruimte 2.018 1.319 65 

Geluid 1.325 782 59 

Energie en duurzaamheid 1.340 1.423 106 

Afval 400 212 53 

Milieucommunicatie 644 505 78 

Beleid 713 1.758 247 

Externe veiligheid 155 81 52 

Bedrijfsvoering 4.670 4.636 99 

Totaal 31.196 28.109 90 

Inzet uren uit onvoorzien  0  

Eindtotaal afrekening  28.109 90 

    

 Extra budget Besteed 

  Budget Percentage 

OLP frontofficebeheer € 1.401  € 650  46 

Afvaltaken Harenkarspel € 14.000  € 7.426  53 

Contractbewaking HVC € 22.000  € 6.435  29 

Implementatie Squit XO/Open Wave € 46.000  € 26.888  58 

RUD € 31.926  € 31.926 100 

Totaal € 115.327  € 73.325  64 

 

Bijlage 2       Bestede uren alle gemeenten, inclusief Den Helder en Texel 

 Geplande uren Besteed 

  Uren Percentage 

Vergunningen 6.275 5.205 83 

Handhaving 15.733 13.484 86 

Bodem 3.608 3.058 85 

Milieu en ruimte 2.098 1.394 66 

Geluid 1.717 1.221 71 

Energie en duurzaamheid 1.340 1.423 106 

Afval 400 212 53 

Milieucommunicatie 732 539 74 

Beleid 750 2.232 298 

Externe veiligheid 219 87 40 

Bedrijfsvoering 5.086 5.458 107 

Totaal 37.958 34.313 90 

Inzet uren uit (budget) onvoorzien  153  

Eindtotaal afrekening  34.160 90 
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 Extra budget Besteed 

  Budget Percentage 

OLP frontofficebeheer € 1.401,00  € 650,00  46 

Bewaking zonering industrieterrein € 7.500,00  € 8.153,00  109 

Afvaltaken Harenkarspel € 14.000,00  € 7.426,00  53 

Contractbewaking HVC € 22.000,00  € 6.435,00  29 

Samenvoegen bodemkwaliteitskaarten € 13.024,00  € 0,00  0 

Implementatie Squit XO/Open Wave € 46.000,00  € 26.888,00  58 

RUD € 45.000,00  € 45.000,00  100 

Totaal € 148.925,00  € 94.552,00  63 

 

Bijlage 3       Bestede uren Den Helder 

 Geplande uren Besteed  Restant 

  Uren Percentage  

Vergunningen 645 357 55 288 

Handhaving 1.641 1.173 71 468 

Bodem 1.138 1.395 123 -257 

Milieu en ruimte 80 45 56 35 

Geluid 340 432 127 -92 

Energie en duurzaamheid 0 0 - 0 

Afval 0 0 - 0 

Milieucommunicatie 44 20 45 24 

Projecten 0 368 - -368 

Externe veiligheid 60 6 10 54 

Bedrijfsvoering 208 513 247 -305 

Totaal 4.156 4.309 104 -153 

Inzet uren uit budget onvoorzien  153   

Eindtotaal afrekening  4.156 100  

     

 Extra budget Besteed  Restant 

  Budget Percentage  

Bewaking zonering industrieterrein € 7.500  € 8.153  109 -€ 653  

Samenvoegen bodemkwaliteitskaarten € 6.512  € 0  0 € 6.512  

RUD € 8.374  € 8.374  100 € 0  

Totaal € 22.386  € 16.527  74 € 5.859  
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Bijlage 4       Bestede uren Harenkarspel 

 Geplande uren Besteed Restant 

  Uren Percentage  

Vergunningen 710 688 97 22 

Handhaving 1.837 1.778 97 59 

Bodem 286 210 73 76 

Milieu en ruimte 272 179 66 93 

Geluid 210 194 92 16 

Energie en duurzaamheid 220 321 146 -101 

Afval 50 10 20 40 

Milieucommunicatie 130 122 94 8 

Projecten 66 278 421 -212 

Externe veiligheid 25 11 44 14 

Bedrijfsvoering 787 726 92 61 

Totaal 4.593 4.517 98 76 

Inzet uren uit onvoorzien  0   

Eindtotaal afrekening  4.517 98  

     

 Extra budget Besteed Restant 

  Budget Percentage  

Afvaltaken Harenkarspel € 14.000  € 7.426  53 € 6.574  

Contractbewaking HVC € 4.016  € 1.251  31 € 2.765  

Implementatie Squit XO € 10.000  € 8.350  84 € 1.650  

RUD € 4.688  € 4.688  100 € 0  

Totaal € 32.704  € 21.715  66 € 10.989  

Bijlage 5       Bestede uren Hollands Kroon 

 Geplande uren Besteed Restant 

  Uren Percentage  

Vergunningen 3.085 2.297 74 788 

Handhaving 7.411 6.585 89 826 

Bodem 1.466 791 54 675 

Milieu en ruimte 1.047 548 52 499 

Geluid 705 403 57 302 

Energie en duurzaamheid 620 441 71 179 

Afval 0 12 - -12 

Milieucommunicatie 254 116 46 138 

Projecten 475 834 176 -359 

Externe veiligheid 80 46 58 34 

Bedrijfsvoering 2.309 2.422 105 -113 

Totaal 17.452 14.495 83 2957 

Inzet uren uit onvoorzien  0   

Eindtotaal afrekening  14.495 83  

     

 Extra budget Besteed Restant 

  Budget Percentage  

Contractbewaking HVC € 9.501  € 2.600  27 € 6.901  

Implementatie Open wave € 16.000  € 1.838  11 € 14.162  

RUD € 17.862  € 17.862  100 € 0  

Totaal € 43.363  € 22.300  51 € 21.063  
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Bijlage 6       Bestede uren Schagen 

 Geplande uren Besteed  Restant 

  Uren Percentage  

Vergunningen 590 580 98 10 

Handhaving 1.553 1.511 97 42 

Bodem 281 276 98 5 

Milieu en ruimte 287 236 82 51 

Geluid 240 127 53 113 

Energie en duurzaamheid 250 420 168 -170 

Afval 300 182 61 118 

Milieucommunicatie 130 139 107 -9 

Beleid 106 331 312 -225 

Externe veiligheid 25 11 44 14 

Bedrijfsvoering 787 751 95 36 

Totaal 4.549 4.564 100 -15 

Inzet uren uit onvoorzien  0   

Eindtotaal afrekening  4.564 100  

     

 Extra budget Besteed  Restant 

  Budget Percentage  

Contractbewaking HVC € 5.407  € 1.560  29 € 3.847  

Implementatie Squit XO € 10.000  € 8.350  84 € 1.650  

RUD € 4.688  € 4.688  100 € 0  

Totaal € 20.095  € 14.598  73 € 5.497  

 

Bijlage 7       Bestede uren Texel 

 Geplande uren Besteed  Restant 

  Uren Percentage  

Vergunningen 560 466 83 94 

Handhaving 1.555 803 52 752 

Bodem 146 160 110 -14 

Milieu en ruimte 0 30 - -30 

Geluid 52 7 13 45 

Energie en duurzaamheid 0 0 - 0 

Afval 0 0 - 0 

Milieucommunicatie 44 14 32 30 

Projecten 37 106 286 -69 

Externe veiligheid 4 0 0 4 

Bedrijfsvoering 208 309 149 -101 

Totaal 2.606 1.895 73 711 

Inzet uren uit onvoorzien  0   

Eindtotaal afrekening  1.895 73  

     

 Extra budget Besteed  Restant 

  Budget Percentage  

Samenvoegen bodemkwaliteitskaarten € 6.512  € 0  0 € 6.512  

RUD € 4.700  € 4.700  100 € 0  

Totaal € 11.212  € 4.700  42 € 6.512  
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Bijlage 8       Bestede uren Zijpe 

 Geplande uren Besteed  Restant 

  Uren Percentage  

Vergunningen 685 817 119 -132 

Handhaving 1.736 1.634 94 102 

Bodem 291 226 78 65 

Milieu en ruimte 412 356 86 56 

Geluid 170 58 34 112 

Energie en duurzaamheid 250 241 96 9 

Afval 50 8 16 42 

Milieucommunicatie 130 128 98 2 

Projecten 66 315 477 -249 

Externe veiligheid 25 13 52 12 

Bedrijfsvoering 787 737 94 50 

Totaal 4.602 4.533 99 69 

Inzet uren uit onvoorzien  0   

Eindtotaal afrekening  4.533 99  

     

 Extra budget Besteed  Restant 

  Budget Percentage  

OLP frontoffice beheer € 1.401  € 650  46 € 751  

Contractbewaking HVC € 3.076  € 1.024  33 € 2.052  

Implementatie Squit XO € 10.000  € 8.350  84 € 1.650  

RUD € 4.688  € 4.688  100 € 0  

Totaal € 19.165  € 14.712  77 € 4.453  
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Bijlage 9       Outcome-criteria 

 

Aspect Outcome-criterium / indicator 
Dienstverlening 

 

Definitie: de manier waarop en de 

snelheid waarmee de organisatie met 

belanghebbenden omgaat. 

 Alle klagers worden <1 werkdag (24 uur) 

geïnformeerd over de behandeling van hun 

klacht. 

 Alle beschikkingen vallend onder de 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de 

gemeenten worden binnen de daarin gestelde 

termijn geleverd. 

Uitvoeringskwaliteit 

 

Definitie: de mate waarin een product 

voldoet aan de juridische doelen én 

bijdraagt de omgevingsdoelen. 

 Ten gevolge van gebiedsontwikkelings-

activiteiten blijft de bodem ten minste van 

gelijkblijvende kwaliteit (= Outcome). 90% 

van de gemelde toepassingspartijen van grond 

wordt toegepast volgens de regels (= Output) 

 Voorbeelden: 

o Woningbouwlocaties 

o Bedrijventerreinen 

o Infrastructurele projecten 

o Agrarische activiteiten 

 0% van de bezwaar- en beroepszaken met 

betrekking tot vergunningverlening is 

gegrond. 

Veiligheid 

 

Definitie: de objectieve en subjectieve 

(gezondheids)veiligheid in relatie tot de  

VROM-taken. 

 

 80% van de gecontroleerde bedrijven voldoet 

aan de prioriteiten uit het Handhavings-

uitvoeringsprogramma (HUP). 

Financiën (en bedrijfsvoering) 

 

Definitie: de inzet van middelen in relatie 

tot te hoeveelheid afgeleverde diensten/ 

producten. 

 De hoogte van het uurtarief dat wordt 

gehanteerd door de RUD Kop van Noord-

Holland behoort tot de 25% laagste binnen de 

benchmark van RUD‟s. 

 

 

 

 

 


