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Registratienummer: 

 

RVO14.0076 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Aanbiedingsbrief RUD NHN (ID14.01732)  Gewijzigde begroting Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2014 

(ID14.01635)  Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland Noord 2015 (ID14.01636)  Brief AU05989 aan de RUD NHN 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

G. de Loos 

(0223) 67 8843 

g.de.loos@denhelder.nl 

Onderwerp:  Zienswijze raad gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

 

Gevraagd besluit: 

1. De zienswijze op de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord onder kenmerk AU14.05989 vast te stellen; 
2. De WABO-decentralisatiemiddelen, zijnde € 162.173, op te nemen in de begroting op het product 765 

Milieuhygiëne voor de uitvoering van WABO-taken, vergunningverlening, toezicht en handhaving.  

 

Publiekssamenvatting 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) is opgericht op 5 juli 2013 en voert met 

ingang van 1 januari 2014 de milieutaken uit voor 19 gemeenten in Noord-Holland Noord en voor de provincie 

Noord-Holland.  

In de gewijzigde begroting 2014 zijn wijzigingen opgenomen die invloed hebben op de bijdragen van de 

deelnemers. In gevolge artikel 34, lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR NHN) moet deze wijziging 

daarom voor zienswijzen worden toegezonden aan de deelnemers. Tevens wordt conform de GR-NHN de 

Ontwerpbegroting 2015 aan de deelnemers toegezonden met de mogelijkheid voor het indienen van 

zienswijzen.  

 

Inleiding 

Gemeente Den Helder neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling RUD NHN. Ingevolge artikel 35 van de 

Wet gemeenschappelijke regeling kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar 

voren brengen over de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de 

gemeenschappelijke regeling. 

Zienswijzen van de deelnemers worden aangeboden en behandeld door het DB van de gemeenschappelijke 

regeling. Op 26 juni zullen de stukken worden behandeld en vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van 

de gemeenschappelijke regeling. De wethouder milieuzaken en vergunningen is lid van het AB RUD NHN en 

zal daarin het standpunt van Den Helder naar voren brengen. Vóór 15 juli dienen de vastgestelde stukken te 

worden verstuurd aan deelnemers en de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 

Ten aanzien van de gewijzigde begroting 2014 en begroting 2015 merken wij het volgende op. 

De staatssecretaris van I&M heeft besloten per 1 januari 2014 de bevoegdheden voor vergunningverlening, 

toezicht en handhaving (VTH) voor een aantal bedrijven overgaan van provincies naar gemeenten. De daarbij 

behorende WABO-decentralisatiegelden zijn per 1 januari 2014 aan het gemeentefonds toegevoegd. De 

Staatssecretaris heeft daarbij geadviseerd de ontvangen WABO decentralisatiegelden één op één beschikbaar 

te stellen aan de RUD’s.  
 
De WABO-decentralisatie voor Den Helder betreft zeven bedrijven en een bedrag van € 162.173 per jaar dat 
voor de VTH-taken aan ons gemeentefondsuitkering is toegevoegd. 
Uw raad heeft deze middelen nog niet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de WABO-VTH taken. 

 

Tot 31 december 2013 werden deze taken door de RUD NHN uitgevoerd in opdracht van de provincie NH en 

vanaf 1 januari 2014 in opdracht van de deelnemende gemeenten. Met de financiering via het gemeentefonds is 

er op provinciaal niveau een verschil ontstaan waardoor de gemeenten in de regio NHN gezamenlijk € 374.425 
meer ontvangen. De RUD NHN gaat er van uit dat alle deelnemers het bedrag conform het advies van de 

staatssecretaris één op één aan hen over dragen. In de gewijzigde begroting 2014 van de RUD NHN is het 

bedrag niet toegerekend naar de normale kostenstructuur, maar apart inzichtelijk gehouden (toename baten ten 

opzichte van de lasten in deze regio als gevolg van WABO decentralisatie bedraagt € 374.425).  
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Ook in de begroting 2015 is dit gedaan. 
Verder wordt er in de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 RUD NHN door de RUD NHN van uit 
gegaan dat de gedecentraliseerde taken volledig aan de RUD NHN worden opgedragen. 
De uitvoering van de gedecentraliseerde WABO-VTH-taken worden echter door Den Helder niet volledig aan de 
RUD NHN over gedragen. Dit geldt met name bij de combinatie met een WABO-vergunning bouw en WABO-
vergunning milieu. In die gevallen blijft de taak voor de RUD NHN beperkt tot het geven van een advies. Dit 
geldt ook t.a.v. milieu handhavingsacties met bestuursdwang.  
 
In de begroting 2015 van de RUD NHN wordt voor de meerjaren raming er van uit gegaan dat het bedrag voor 
de uitvoering van projecten (met name bodemsaneringsprojecten) tot en met 2018 op dezelfde niveau blijft. Op 
basis van het vastgestelde Meerjarenprogramma voor de stedelijke vernieuwing Fase 1+, zullen de 
bodemonderzoek en saneringsactiviteiten in het stadshart de komende jaren afnemen.  
 
Wij stellen u voor: 

a. De WABO-decentralisatiemiddelen, zijnde € 162.173 op te nemen in de begroting op het product 765 
Milieuhygiëne voor de uitvoering van WABO VTH-taken;  

b. Bij de RUD NHN een zienswijze in te dienen over: 
- de bijdrage van Den Helder t.a.v. de verwachte WABO-decentralistiegelden; 
- in de meerjaren begroting geraamde projectbijdragen van Den Helder. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met de vaststelling van de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 wordt de basis gelegd voor de 

financiële middelen die de RUD NHN in 2014 en 2015 ter beschikking heeft en de taken die daarvoor worden 

uitgevoerd. 

 

Kader  Wet gemeenschappelijke regelingen.  Artikel 34, leden 4 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Holland Noord. 

 

Argumenten 

In de gewijzigde begroting 2014 zijn wijzigingen opgenomen die invloed hebben op de bijdragen van Den 

Helder. In gevolge GR-NHN moet de wijziging daarom voor zienswijzen worden toegezonden aan de 

deelnemers. 

Als gevolg van de WABO-decentralisatie wordt de taakomvang welke Den Helder aan de RUD NHN opdraagt 

vergroot. De hiertoe van het rijk verkregen middelen (WABO-decentralisatiegelden) zijn nog niet door uw raad 

beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van deze WABO-VTH-taken. 

Naar verwachting zullen het aantal bodemsaneringsprojecten in het stadshart de komende jaren afnemen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De RUD NHN is een gemeenschappelijke regeling tussen de 19 gemeenten in het noordelijk deel van Noord-

Holland en de provincie NH. In het kader van de vaststelling van de begroting van de GR NHN is een periode 

voorzien van terinzagelegging van de ontwerpbegroting voor een ieder. Deze terinzagelegging wordt verzorgd 

door de aan de GR deelnemende gemeenten. Elke burger heeft tijdig de gelegenheid gekregen kennis te 

nemen van de vast te stellen begroting en daarover eventueel nog een reactie mede te delen (art. 35 Wgr). De 

procedure sluit aan bij die ten aanzien van de vaststelling van de gemeentebegroting (art.190 Gemeentewet). 

Gelet op de wettelijke mogelijkheid van democratische beïnvloeding van het raadsbesluit tot vaststelling (of 

wijziging) van de begroting en in de voorliggende casus een besluit tot wijziging van een begroting van een GR 

dient een referendum als een doublure van de democratische beïnvloeding te worden aangemerkt. De in artikel 

2, aanhef en onder letter e., Referendumverordening 2012 vermelde uitzonderingsgrond zou ook ten aanzien 

van het van u gevraagde besluit naar analogie dienen te worden ingeroepen (vaststelling en wijziging van de 

gemeentelijke begroting en rekening). 

 

Financiële consequenties 

Voor de bijdrage van Den Helder aan de RUD NHN is in de begroting 2014 € 636.385 opgenomen en in de 

concept-begroting 2015 € 636.385. In de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 verwacht de RUD 
NHN van Den Helder een bijdrage van € 633.379 plus de WABO-decentralisatiegelden, zijnde € 162.173 per 
jaar. De extra kosten als gevolg van de WABO-decentralisatie kunnen worden gedekt met de door het rijk (via 

het gemeentefonds) beschikbaar gestelde middelen. 
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Communicatie 

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk medegedeeld aan de RUD NHN middels bijgevoegde 

brief AU14.05989. 

 

Realisatie 

De vaststelling van de begroting vindt in het AB RUD NHN van 26 juni 2014.  

 

 

 

 

Den Helder, 3 juni 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


