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Registratienummer: 
 

RVO12.0197 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Gemeenschappelijke regeling milieu en afval 
Kop van Noord-Holland (ID11.04853)  Begrotingswijziging (ID11.04992) 

 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

F. Makker 
(0223) 67 8635 
f.makker@denhelder.nl 

Onderwerp:  Toetreding Den Helder tot de Milieudienst Kop van Noord-Holland 

 
Gevraagd besluit: 
Vaststellen van de ‘Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van Noord-Holland’en de bijbehorende 
begrotingswijziging. 
 
Publiekssamenvatting 
In 2008 is het rapport ‘De tijd is rijp’ van de commissie Mans verschenen. Dit is opgesteld naar aanleiding van 
diverse rampen. Een van de aanbevelingen uit het rapport was om in Nederland vijfentwintig 
omgevingsdiensten voor de uitvoering van milieuhandhaving op te richten. Het kabinet heeft daarna provincies 
en gemeenten opdracht gegeven om robuuste Regionale Uitvoeringsdiensten op te gaan zetten. Ze hebben tot   
1 januari 2013 de tijd gekregen. 
Omdat in onze regio de Milieudienst Kop van Noord-Holland de milieutaken voor de gemeenten Hollands 
Kroon, Harenkarspel, Schagen al uitvoert, heeft het college opdracht gegeven een bedrijfsplan op te stellen 
waarbij Den Helder ook deel gaat nemen aan deze milieudienst.  
1 juli 2012 moet de uitgebreide Milieudienst operationeel zijn.  
 
Inleiding 
De commissie Mans heeft naar aanleiding van een aantal rampen onderzoek gedaan naar de uitvoering van 
milieuhandhaving. De resultaten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat het kabinet de opdracht heeft 
gegeven Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) op te richten. Omdat in de Kop van Noord-Holland de 
Milieudienst Kop van Noord-Holland al bestaat, heeft het college besloten een bedrijfplan op te laten stellen 
waarbij onze gemeente toetreedt tot deze milieudienst. In het bedrijfsplan is aangegeven wat de gevolgen van 
toetreding zijn voor: taken en uitvoering, financiën, personeel, juridische aspecten en organisatie. Het 
bedrijfsplan eindigt met een voorstel voor het implementatietraject. Een zelfde traject wordt door de gemeente 
Texel doorlopen. 1 juli 2012 moet de uitgebreide Milieudienst operationeel zijn.  
 
Zoals naar aanleiding van de presentatie over de aansluiting bij de Milieudienst tijdens de raadscommissie van 
24 oktober 2011 is aangekondigd, vindt dit jaar onderzoek plaats naar de opschaling tot het niveau van de regio 
Noord-Holland Noord. In dit onderzoek worden twee scenario’s uitgewerkt. Het ene scenario gaat uit van de 
samenvoeging van de milieudiensten Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Westfriesland tot één 
RUD. Het andere scenario gaat uit van samenwerking tussen de drie milieudiensten. De staatssecretaris heeft 
aangegeven dat de RUD’s 1 januari 2013 een feit moeten zijn. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door de vorming van RUD’s wordt de uitvoering van de milieutaken efficiënter en effectiever. Dit moet 
uiteindelijk leiden tot een beter naleefgedrag. 
 
Kader 
De verplichting vanuit het rijk om Regionale Uitvoeringsdiensten te vormen. 
Het kabinet heeft aangegeven dat door de vorming van RUD’s de uitvoering efficiënter zal plaatsvinden. 
Daarom is de gemeenten een taakstelling opgelegd. Voor Den Helder betekent dit een korting van € 175.000 
van het gemeentefonds. 
 
Argumenten 
Het proces om te komen tot een RUD loopt vanaf 2009 en is een door het kabinet ingesteld onomkeerbaar 
proces. Door de vorming van RUD’s ontstaan robuuste uitvoeringsdiensten. Er vindt een bundeling van kennis 
en expertise plaats, waardoor de professionaliteit toeneemt. De kwetsbaarheid vermindert, doordat op de 
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diverse vakgebieden meer mensen werken. Dit werkt alleen maar in het voordeel van onze burgers en 
bedrijven: de kwaliteit verbetert.  
 
De lokale kennis en expertise gaan niet verloren, want de medewerkers die nu voor Den Helder werkzaam zijn, 
gaan immers over. Zij zullen deze kennis en expertise delen met de andere medewerkers. Daarnaast zullen in 
ons stadhuis vier flexplekken komen, zodat de afstand klein is en de contacten met de afdelingen RWO en VVH 
geborgd zijn. 
 
Door aan te sluiten bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland wordt uitvoering geven aan twee speerpunten 
van het ‘Coalitieprogramma 2011-2014 eenheid in verscheidenheid’: ‘Een effectieve en efficiënte organisatie’ en 
‘Intensiveren van de samenwerking’. De gemeente gaat voor de uitvoering van de mileutaken de regiefunctie 
uitvoeren, de milieudienst voert deze taken goedkoper uit dan wij op dit ogenblik doen. De samenwerking met 
de gemeenten Harenkarspel, Hollands Kroon, Schagen, Texel en Zijpe wordt versterkt. Daarom is het ook van 
belang om vooruitlopend op 1 januari 2013 (de datum waarop de RUD’s er moeten zijn) al bij de milieudienst 
aan te sluiten en zo de voorbereiding en uitvoering al vorm te geven. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Het kabinet wil dat er RUD’s komen om de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken te verbeteren en om 
verder te professionaliseren. Diverse rampen zijn hiertoe de aanleiding geweest. Door de kwaliteit te 
verbeteren, worden de risico’s verlaagd. De roep om betere vergunningverlening, beter toezicht en betere 
handhaving wordt door de media telkens verwoord. 
 
Financiële consequenties 
Bij de uitbesteding van milieutaken aan de Milieudienst worden structurele en incidentele effecten onderkend. 
Ten opzichte van de huidige kosten, € 801.000, is de uitvoering door de Milieudienst € 189.000 voordeliger. Per 
saldo resteren er € 118.000 aan ontvlechtingskosten. De rijkskorting op het gemeentefonds bedraagt € 175.000. 
De eenmalige kosten bedragen € 124.000. In totaal € 417.000. Deze worden ten laste gebracht van de in de 
Kadernota 2012-2015 opgenomen stelpost 'Bezuinigingen Rijksmaatregelen'. 
 
Communicatie 
Zodra de besluitvorming in alle raden heeft plaatsgevonden, zal een gezamenlijk persbericht uitgaan. 
 
Realisatie 
Nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten akkoord zijn gegaan met de voorgestelde 
gemeenschappelijke regeling worden de ‘Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van Noord-Holland’ 
en de ‘Mandaatregeling en samenwerkingsovereenkomst Wabo’ ondertekend. 
 
 
Den Helder, 15 mei 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


