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1.   Inleiding 

De colleges van de vier deelnemende gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) 

hebben het Milieuprogramma 2013 opgesteld. Het programma beschrijft de werkzaamheden die de 

Milieudienst Kop van Noord-Holland voor de aangesloten gemeenten in 2013 heeft uitgevoerd. 

 

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

Milieudienst Kop van Noord-Holland in 2013 heeft ondernomen ter bescherming van het milieu. 

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. 

 

Het Milieuprogramma 2013 bevat de volgende thema’s: 

 Vergunningen 

 Handhaving 

 Bodem 

 Milieu en ruimte 

 Geluid 

 Energie en duurzaamheid 

 Afval 

 Milieucommunicatie 

 Externe veiligheid 

 Projecten 

 Bedrijfsvoering 

 

Per thema vindt u de productie en afwijkingen van de planning in uren of producten. In de bijlage is 

een overzicht opgenomen van de bestede uren in 2013.  
 

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

het beheersen en continu verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van omgevingsrecht te 

ondersteunen. Deze criteria staan in bijlage 6. 

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

activiteiten. De resultaten zijn in deze rapportage opgenomen. 
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2.   Vergunningen 

2.1 Omgevingsvergunningen, onderdeel Milieu 

Vergunningen 

Er zijn 29 Omgevingsvergunningen activiteit milieu afgehandeld in 2013. Er zijn nog 3 aanvragen 

voor een Omgevingsvergunningen activiteit milieu in behandeling. 

Er is een duidelijke verschuiving te zien van vergunningen naar meldingen 8.40 (Activiteitenbesluit). 

 

Tabel 2.1 (Geactualiseerde) vergunningen en ambthalve wijzigingen 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal afgehandeld 1 21 4 3 29 

Gepland 2013 7 26 13 6 52 

 

Outcome-criterium: Twee beschikkingen vallend onder de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met 

de gemeenten zijn niet binnen de gestelde termijn geleverd. Deze vergunningen hebben de procedure-

termijn overschreden. Dit komt omdat een aanvraag in eerste instantie niet compleet was en moest 

worden aangevuld. Hierbij is de proceduretermijn niet opgeschort door de casemanager van de 

gemeente, terwijl dit in verband met de in te dienen aanvullingen wel had moeten gebeuren. Voor de 

andere vergunning geldt dat dit is veroorzaakt door langdurige ziekte van twee vergunningverleners 

die de aanvraag in behandeling hebben gehad en daarbij de grote hoeveelheid zienswijzen die tegen 

deze beschikking zijn ingediend. Aan overschrijding van de termijn zijn geen consequenties 

verbonden. 

2.2 Milieuneutraal veranderen 

Er zijn 13 vergunningen milieuneutraal veranderen afgehandeld in 2013. Dit is meer dan gepland. 

Hiervoor is geen aanwijsbare reden.  

 

Tabel 2.2 Milieuneutraal veranderen 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 1 7 5 0 13 

Gepland 2013 2 3 3 2 10 

2.3 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OMB) 

Er zijn 5 Omgevingsvergunningen Beperkte Milieutoets afgehandeld in 2013.  

 

Tabel 2.3 OMB 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 0 3 0 2 5 

Gepland 2013 2 3 3 2 10 

2.4 Opstellen maatwerkvoorschriften 

Er zijn 4 maatwerkvoorschriften opgesteld. Het aantal maatwerkvoorschriften is veel minder dan 

gepland. Dit heeft twee redenen. Ten eerste komen er weinig verzoeken van bedrijven/derden binnen 

tot het opleggen van maatwerkvoorschriften. Ten tweede blijkt uit de controles dat het opleggen van 

maatwerkvoorschriften nog niet nodig is. 
 

Tabel 2.4 Maatwerkvoorschriften 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 1 1 2 0 4 

Gepland 2013 5 5 4 3 17 
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2.5 Meldingen 8.40 

Er zijn 295 meldingen afgehandeld en gepubliceerd in 2013. Dit is meer dan gepland. 

Voor Texel is het aantal verwachte meldingen overschreden. Dit wordt veroorzaakt doordat tijdens de 

controles regelmatig wordt geconstateerd dat de werkelijke situatie op de bedrijven afwijkt van wat is 

gemeld bij de gemeente Texel. 
 

Tabel 2.5 Meldingen 8.40 en 8.44 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 47 94 74 80 295 

Gepland 2013 55 100 75 50 280 

 

Daarnaast is een TIP van het ECN beoordeeld voor de gemeente Schagen. 

2.6 Behandeling bezwaar en beroep 

Op 7 maart 2013 is een beroepschrift betreffende het weigeren tot intrekking van een 

omgevingsvergunning activiteit milieu, behandeld door de Rechtbank Noord-Holland (in Alkmaar). 

Op 25 april 2013 volgde de uitspraak. Hierbij heeft de rechtbank de gemeente Hollands Kroon in het 

gelijk gesteld. Verder is in februari 2013 een uitspraak van de Raad van State ontvangen naar 

aanleiding van een zitting op 3 december 2012. Ook in deze zaak heeft de Raad van State de gemeente 

Hollands Kroon in het gelijk gesteld. 

 

Op 8 juli 2013 is het bezwaar tegen het verlenen van een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

voor het vergroten van rotorbladen van een testwindturbine behandeld door de Commissie voor de 

bezwaarschriften Hollands Kroon. De commissie adviseerde om het bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren. Dit advies is overgenomen. 

 

Op 19 september 2013 was een zitting bij de Rechtbank Noord-Holland in verband met het verlenen 

van een omgevingsvergunning (activiteit milieu) voor een veehouderij aan de Nes in Schagen. In 

november 2013 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. In deze uitspraak staat dat de gemeente terecht de 

vergunning heeft verleend en het beroep is dus ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak hebben de 

bezwaarmakers hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. 

 

Er is een beroepschrift ingediend tegen een maatwerkvoorschrift geluid in Texel. De zitting was op 17 

oktober 2013. De gemeente is hierbij in het ongelijk gesteld.  

 

Op 28 november 2013 was een zitting bij de Rechtbank Noord-Holland in verband met het verlenen 

van een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het opschalen/veranderen van een aantal 

windturbines in de Wieringermeer. Begin januari 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. In deze 

uitspraak staat dat de gemeente de omgevingsvergunning beperkte milieutoets op de juiste gronden 

heeft verleend en het beroep is dus ongegrond verklaard. 

 

In de laatste periode van 2013 zijn acht WOB-verzoeken binnengekomen en afgehandeld voor de 

gemeente Schagen. Vier verzoeken betroffen aanvragen van een Natuurbeschermingswetvergunning, 

een verzoek was in het kader van ammoniakrechten voor bestaande veehouderijen en drie verzoeken 

hielden verband met het opvragen van omgevingsvergunningen activiteit milieu. 

 

Outcome-criterium: 

Bij één bezwaarzaak is de gemeente/milieudienst niet in het gelijk gesteld, waarmee niet meer wordt 

voldaan aan het criterium “0% van de bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot 

vergunningverlening is gegrond”. De gemeente Texel is hier echter afgeweken van het advies van de 

milieudienst. 

 



  Jaarverslag 2013 

Milieudienst Kop van Noord-Holland  9 

2.7 Advisering omgevingsvergunning ander bevoegd gezag 

In 2013 zijn 9 Omgevingsvergunningen activiteit milieu van de Provincie Noord-Holland ter advies 

ontvangen en beoordeeld. Verder zijn 6 watervergunningen van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier ter advies ontvangen en beoordeeld. Ook zijn zienswijzen naar voren gebracht op een 

ontwerpbeschikking omgevingsvergunning van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & 

Innovatie voor het realiseren van Aardwarmtewinning in de gemeente Hollands Kroon. Er zijn 

zienswijzen naar voren gebracht omdat het eerder ingebrachte advies op de aanvraag niet correct is 

meegenomen in het ontwerpbesluit. 

 
 

 

3.   Handhaving 

3.1 Toezicht en handhaving Wet milieubeheer 

In 2013 zijn in totaal 1472 integrale controles uitgevoerd. Voor alle gemeenten is voldaan aan de 

planning. 

Voor Den Helder zijn 60 controles meer uitgevoerd dan gepland. In 2012 heeft de milieudienst 

vanwege meerdere ziektegevallen niet alle geplande controles kunnen uitvoeren. Deze controles zijn 

in 2013 alsnog uitgevoerd. Daarnaast zijn nog 50 administratieve controles uitgevoerd bij 

horecabedrijven.  

  

Tabel 3.1 Integrale controles Wet milieubeheer 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 330 580 327 235 1472 

Gepland 2013 270 572 326 230 1398 

 

Tabel 3.2 Hercontroles Wet milieubeheer 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 29 140 101 132 402 

 

Outcome-criterium:  84 % van de gecontroleerde bedrijven voldoet aan de prioriteiten uit het 

Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Dit percentage ligt boven de doelstelling dat 80% van de 

gecontroleerde bedrijven voldoet aan de prioriteiten uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma 

(HUP). 

3.2 Project toezicht vuurwerk 

Alle vuurwerkverkooppunten zijn door de milieudienst gecontroleerd op de voorschriften van het 

Vuurwerkbesluit. Tijdens deze controles zijn slechts lichte overtredingen geconstateerd die direct, 

voordat er vuurwerk werd opgeslagen, zijn beëindigd. Tijdens de vuurwerkverkoopdagen zijn alle 

verkooppunten, afhankelijk van de constateringen, 1 of 2 keer gecontroleerd. Ook tijdens deze 

controles zijn geen overtredingen vastgesteld waarbij direct handhavend optreden noodzakelijk was. 

3.3 Integrale schouw 

Er zijn in 2013 geen structurele integrale handhavingsacties uitgevoerd in samenwerking met de 

aangesloten gemeenten. Zoals eerder in de evaluatie van het Handhavingsuitvoeringsprogramma is 

aangegeven hebben/stellen de gemeenten hiervoor geen capaciteit beschikbaar. 

Wel zijn er in samenwerking met de gemeenten en de politie diverse controles op adhoc basis 

uitgevoerd. Dit naar aanleiding van klachten of integrale beoordelingen op milieuaspecten en mogelijk 

strijdig gebruik op grond van het geldende bestemmingsplan. 

Een deel van de uren die aan dit product zou worden besteed zijn ingezet voor de oprichting van de 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). 
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3.4 Port Security 

Het handboek Port Security is geactualiseerd in 2013. 

Er zijn in totaal 19 ISPS havenbeveiligingscontroles uitgevoerd, met daarbij meerdere quickscans. Dit 

mede in verband met de uitbreiding van de beveiligde haven bij de Visafslag. 

3.5 Toezicht bodemsaneringen 

Tabel 3.3 Uitgevoerde controles bodemsanering 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 6 1 2 0 9 

Gepland 2013 20 9 6 1 36 

 

3.6 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 

Tabel 3.4 Uitgevoerde controles Bouwstoffenbesluit/Besluit bodemkwaliteit 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 12 44 44 9 109 

Gepland 2013 25 108 71 20 224 

 

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

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

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

Uit de resultaten van de uitgevoerde controles is vastgesteld dat ruim aan dit criterium wordt voldaan. 

3.7 Aspectcontrole indirecte lozingen 

De controle op de lozingsaspecten heeft plaatsgevonden tijdens de periodieke controles. 

3.8 Klachtenbehandeling 

Tabel 3.5 Klachten 
 

 Geluid Stank Overig Totaal Gepland 2013 

Den Helder 32 45 13 90 32 

Hollands Kroon 116 5 19 140 116 

Schagen 19 3 12 34 19 

Texel 3 4 2 9 3 

Totaal 168 57 46 271 168 

 

De grote hoeveelheid geluidsklachten uit de gemeente Hollands Kroon zijn afkomstig van bewoners 

uit de Oostpolder. Het betreft klachten over het geluid van windturbines. Door meting is echter 

vastgesteld dat de windturbines aan de geluidsnorm voldoen. 

Er zijn veel stankklachten ontvangen van een bedrijf in Warmenhuizen. Bij controle van de klachten 

wordt echter weinig tot geen stank waargenomen. 

Voor Den Helder is veel tijd besteed aan de klachten over een houtkachel bij een hotel. Ook werden 

regelmatig door het Klant Contact Centrum (KCC) van Den Helder aan de milieudienst APV- 

gerelateerde klachten gemeld. Bij controle van deze klachten bleek vaak dat deze klachten moeten 

worden teruglegd bij de gemeente omdat deze geen deel uitmaken van de overgedragen taken aan de 

milieudienst.  

Voor de gemeente Texel zijn geen uren voor het afhandelen van klachten opgenomen in het 

werkprogramma 2013, omdat zij deze taak zelf uitvoert. Bij enkele klachten is echter toch assistentie 

gevraagd van de milieudienst en is deze ook verleend.  
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Outcome-criterium: Alle klagers zijn binnen 1 werkdag (24 uur) geïnformeerd over de behandeling 

van hun klacht. Uitzondering hierop zijn de klachten ten aanzien van de windturbines in de Oostpolder 

in de gemeente Hollands Kroon, zoals ook aangegeven in het milieujaarverslag 2012. 

Verder ontvangt de milieudienst vaak klachten nadat overlast is opgetreden. Deze zijn dan niet meer te 

beoordelen omdat er dan geen overlast meer plaatsvindt. 

3.9 Gezamenlijk overleg handhavingspartners 

Er is geen gezamenlijk overleg geweest met de betrokken handhavingspartners. Reden hiervan is dat 

in het beheergebied van de milieudienst in deze periode geen milieuspecialisten aanwezig waren bij de 

politie en deelname van de provincie in deze periode aan het overleg niet mogelijk was. Dit vanwege 

detachering van de handhaver van de provincie naar de RUD Flevoland en het nog niet beschikbaar 

zijn van vervanging. 

 

Op adhoc-basis zijn wel diverse handhavingszaken besproken met gemeenten, hoogheemraadschap en 

politie. 

3.10 Uitvoering 12-dagen regeling 

Tabel 3.6 Kennisgevingen incidentele festiviteiten 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Totaal 

Totaal 12 15 24 51 

Gepland 2013 17 47 26 90 

 

De gemeente Texel voert deze taak zelf uit. 

3.11 Evaluatie professionalisering handhaving 

In 2013 is in verband met de oprichting van de RUD NHN geen uitvoering gegeven aan deze taak. De 

uren die aan dit product zouden worden besteed zijn ingezet voor de oprichting van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). 

3.12 Concrete handhavingsverzoeken 

Tabel 3.7 Concrete handhavingsverzoeken 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 0 7 3 1 11 

Gepland 2013 6 5 4 3 18 

 

Vanwege geluidsoverlast van een windturbine in Hollands Kroon is een handhavingsverzoek 

ingediend. Door de complexe situatie heeft de afhandeling extra tijd gekost. Voor Schagen heeft een 

samengesteld handhavingsverzoek (bestemmingsplan, bouwregelgeving en milieu) met betrekking tot 

een supermarkt extra tijd gekost vanwege afstemming en complexiteit. 

Vanwege geluidsoverlast van een café op Texel is een handhavingsverzoek ingediend. Door de 

complexe situatie heeft de afhandeling veel tijd gekost. 

3.13 Bestuursrechtelijke procedures 

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

beroepschriften en voorlopige voorzieningen opgenomen. 

 

Tabel 3.8 Overzicht aantal bestuursrechtelijke aanschrijvingen 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 0 17 12 20 49 
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Omdat de milieudienst geen mandaatbesluit voor Den Helder heeft ontvangen, zijn er geen 

aanschrijvingen vanuit de milieudienst verzonden. Wel heeft de milieudienst adviserend en 

faciliterend opgetreden voor deze gemeente. 
 

Tabel 3.9 Overzicht aantal behandelingen bezwaarschriften bij commissie 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 0 5 6 0 11 

 

Voor Schagen is de nodige tijd besteed aan bezwaarschriften die betrekking hebben op een afwijzing 

van DE-subsidies. Na overleg is een aantal bezwaarschriften ingetrokken. Andere bezwaarschriften 

zijn, na behandeling bij de commissie, afgehandeld. Voor Schagen is ook veel tijd besteed aan een 

bezwaarschrift naar aanleiding van de afhandeling van een handhavingsverzoek met betrekking tot een 

supermarkt.  
 

Tabel 3.10 Overzicht aantal beroepszaken/voorlopige voorzieningen  
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 0 3 4 2 9 

 

In de laatste periode van 2013 zijn 12 dezelfde WOB-verzoeken binnengekomen en afgehandeld voor 

de gemeente Schagen. Ook zijn er 2 WOB-verzoeken voor de gemeente Hollands Kroon afgehandeld. 

3.14 Structurele avond- en nachtcontroles 

Tabel 3.11 Avond- en nachtcontroles 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 4 8 8 3 23 

Gepland 2013 6 10 13 5 34 

3.15 Piketdienst 

In 2013 is de milieudienst opgeroepen voor drie asbestbranden, één in de gemeente Den Helder en 

twee in de gemeente Hollands Kroon. De asbestsaneringen zijn in samenwerking met de gemeenten 

afgehandeld. 

Verder is de piketdienst een aantal keren opgeroepen vanwege illegale stort van afvalstoffen en  

geurhinder vanuit de gemeentelijke riolering. Deze meldingen zijn in samenwerking met de 

gemeenten afgehandeld.  

3.16 Toezicht en handhaving OLP 

De milieudienst heeft het jaarlijks handhavingsoverleg gehouden op 29 mei 2013. In dit overleg zijn 

werkafspraken gemaakt over de uitvoering van de individuele en gezamenlijke milieucontroles. Het  

geplande strategisch handhavingsoverleg van 20 november 2013 is geannuleerd en verschoven naar 24 

april 2014.  

 

Op 30 september heeft de milieudienst een integrale milieucontrole uitgevoerd bij Covidien. Tijdens 

deze controle zijn geen overtredingen geconstateerd. 

Op 10 oktober heeft de milieudienst een integrale milieucontrole uitgevoerd bij GCO. Tijdens deze 

controle zijn ook geen overtredingen geconstateerd. 

In 2013 is er geen gezamenlijke milieucontrole uitgevoerd bij de inrichtingen op de OLP. De KFD 

was hiervoor niet beschikbaar. 

3.17 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. 

http://www.milieudienstkvnh.nl/petten
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3.18 Toezicht omgevingsvergunningen, onderdeel sloop (inclusief aspect asbest) 

Voor de gemeente Schagen zijn 96 controles uitgevoerd in 2013. De overige gemeenten voeren deze 

taak zelf uit. 

 
 

 

4.   Bodem 

4.1 Uitvoering ISV3 

Voor de gemeente Den Helder zijn zes saneringen uitgevoerd en begeleid die met ISV3-budget 

gefinancierd zijn. Het betrof twee herinrichting- en ontwikkelprojecten en vier nazorglocaties. 

Daarnaast zijn er vijf projecten waarvoor bodemonderzoeken/onderzoeksopzetten zijn uitgezet. 

 

Voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon zijn de mogelijke spoedlocaties onderzocht. Het 

vooronderzoek is afgerond en voor de gemeente Schagen is op 3 locaties daadwerkelijk 

bodemonderzoek uitgevoerd. Voor de gemeente Hollands Kroon is het vooronderzoek ook afgerond. 

Voor beide gemeenten is budget aangevraagd voor het nader onderzoeken van mogelijke 

spoedlocaties. In 2014 worden de nadere onderzoeken uitgevoerd en wordt duidelijk welke locaties 

gesaneerd moeten worden. 

Voor de gemeente Hollands Kroon is één sanering uitgevoerd met ISV3-budget. Dit betreft een 

langdurige sanering. 

 

De gemeente Texel voert deze taak zelf uit. 

4.2 Toetsing Besluit bodemkwaliteit/Bodemkwaliteitskaart 

Tabel 4.1 Aantal toetsingen aan Besluit bodemkwaliteit/Bodemkwaliteitskaart 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 29 38 32 11 110 

Gepland 2013 50 178 68 21 317 

 

Het aantal meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is sterk achtergebleven bij de 

planning. De verwachting was dat in de gemeente Hollands Kroon in 2013 zou worden gestart met 

Wierholt 3. Dit nog niet het geval waardoor het aantal meldingen en de bestede tijd ver achter is 

gebleven bij de planning. 

In verband met een groot project in Den Helder is voor deze gemeente meer tijd aan deze taak besteed 

dan gepland. 

4.3 Toetsen bodemonderzoeken 

Tabel 4.2 Beoordelingen bodemonderzoeken bij bouwaanvragen 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 17 63 44 43 167 

Gepland 2013 98 65 45 20 228 

 

In het recent vastgestelde bodembeleid biedt de gemeente Den Helder de mogelijkheid dat bij 

omgevingsvergunningsaanvragen (bouw) onder bepaalde voorwaarden een verkennend 

bodemonderzoek (conform de meest recente versie van de NEN5740) achterwege kan worden gelaten. 

Hierdoor is het aantal geplande bodemonderzoeken en de bestede tijd voor deze taak lager dan 

gepland. 
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4.4 Advies en begeleiding saneringen 

Voor de gemeente Den Helder heeft de milieudienst 9 saneringen begeleleid. Voor 6 saneringen was 

de gemeente Den Helder het bevoegd gezag. Eén sanering heeft veel tijd gekost omdat dit een 

sanering was met asbest in een puinlaag onder woningen. 

Voor de gemeente Schagen zijn twee sanering begeleid. Voor deze saneringen was de gemeente het 

bevoegd gezag. Eén sanering betrof een calamiteit. 

Voor de gemeente Texel is één sanering begeleid. De gemeente was het bevoegd gezag.  

4.5 Actueel Bodeminformatiesysteem, inclusief makelaarstool 

Tabel 4.3 Informatieverstrekking makelaars en adviesbureaus via bodemloket 

 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 406 164 112 52 734 

 

Omdat de bodeminformatie van Den Helder door problemen met de opstart van het gemeentelijk 

bodemloket nog niet via de website opgevraagd kan worden, worden deze verzoeken nog handmatig 

afgehandeld. Dit heeft er voor gezorgd dat voor de gemeente Den Helder veel meer tijd aan deze taak 

is besteed dan gepland. Daarnaast moeten de onderzoeksrapporten nog handmatig opgevraagd worden 

omdat deze nog niet gedigitaliseerd zijn. Dit nam veel tijd in beslag. 

4.6 College- en raadsvoorstellen, voorlichting en inspraak 

Er zijn nog geen college- en raadsvoorstellen in verband met bodemprojecten opgesteld. 

4.7 Deelname bodemberaad 

In 2013 is tweemaal deelgenomen aan het bodemberaad. 
 

 

 

5.   Milieu en ruimte 

5.1 Advisering 

In onderstaande tabel is weergegeven welke en hoeveel adviezen voor de gemeenten Hollands Kroon 

en Schagen zijn opgesteld in 2013.  

Tabel 5.1 Advisering 

 

 Hollands Kroon Schagen Totaal 

Plan Ontwikkeling 6 5 11 

Ruimtelijke Onderbouwing 11 4 15 

Bestemmingsplan 20 10 30 

Principe Verzoek 25 11 36 

Ecologisch Onderzoek 6 7 13 

Milieueffectrapportage 9 7 16 

Zienswijzen 8 31 39 

Informatieverzoek 12 5 17 

Beleid 1 1 2 

Totaal 98 81 179 

 

Met de gemeente Schagen is meegedacht over het te voeren beleid ten aanzien van 

plattelandswoningen.  
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De milieudienst ondersteunt de gemeenten bij de problematiek rond stikstofdepositie en het 

bestemmingsplan buitengebied. Er is een bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp natuur waarin 

zowel de Flora- en faunawet als de Natuurbeschermingswet aan de orde zijn gekomen. Medewerkers 

uit de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Texel waren hierbij aanwezig. 

Voor de gemeente Schagen is een reactie op het ontwerpbesluit “aanwijzing zeer kwetsbare gebieden” 

opgesteld. De voor verzuring gevoelige gebieden moeten op grond van de Wet ammoniak en 

veehouderij door de provincie Noord-Holland worden aangewezen. 

 

In de gemeente Hollands Kroon is meegedacht over het te voeren beleid ten aanzien van het aspect 

hobbymatig houden van dieren en is geadviseerd over de ontwikkeling van het Regionaal 

Havengebonden Bedrijventerrein. De milieudienst was deelnemer in de projectgroep. 

 

Er is ondersteuning geleverd aan het ontwerp “Bestemmingsplan landelijk gebied Schagen” en 

“Ontwerp bestemmingsplan buitengebied Zijpe”. De ontvangen zienswijzen zijn op milieuaspecten 

beoordeeld en beantwoord. 

De milieudienst is aanwezig geweest bij het locatiebezoek van de Commissie MER. Vervolgens is een 

bezoek gebracht aan de Commissie MER in Utrecht om het toetsingsadvies over het 

milieueffectrapport te bespreken. Tevens is de milieudienst aanwezig geweest op een ledenavond LTO 

waar het bestemmingsplan buitengebied op de agenda stond.  

 

De gemeenten Den Helder en Texel voeren deze taak zelf uit. 

5.2 Toetsen omgevingsvergunningaanvragen 

Tabel 5.2 Getoetste aanvragen voor omgevingsvergunning 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Totaal 

Totaal  386 381 429 1196 

Gepland 2013 120 360 300 780 

 

Het getoetste aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen is hoger dan gepland. Er zijn vooral 

meer aanvragen getoetst voor de gemeenten Den Helder en Schagen. 

Het toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen wordt door de gemeente Texel zelf 

uitgevoerd. 

5.3 Windpark Wieringermeer 

De milieudienst heeft deelgenomen aan de werkgroep Windplan Wieringermeer. Samen met leden van 

deze werkgroep is een bezoek gebracht aan het op te richten windpark Noordoostpolder. Er is input 

geleverd ter advisering van de notitie “Reikwijdte en Detailniveau Windplan Wieringermeer”.  Het 

natuuronderzoek Windplan Wieringermeer is beoordeeld. Tevens zijn een aantal concepten van het 

MER beoordeeld en van advies voorzien. 

 

 

 

6.   Geluid 

6.1 Hogere grenswaarde Wet geluidhinder 

Tabel 6.1 Aantal onderzoeken beoordeeld ihkv Hogere grenswaarde Wet geluidhinder  
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 2 2 1 0 5 

Gepland 2013 10 6 6 0,5 22,5 
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Er is een concept beleidsnotitie Hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de gemeente Texel 

opgesteld. Deze beleidsnotitie ligt bij de gemeente ter beoordeling. Na ambtelijke goedkeuring kan het 

aan het college worden aangeboden ter vaststelling. 

6.2 Beoordeling en advies akoestisch rapport 

Tabel 6.2 Aantal beoordeelde akoestische onderzoeken  
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 10 45 21 5 81 

Gepland 2013 30 61 48 4 143 

6.3 Bewaking zonering industrieterreinnen 

Tabel 6.3 Uitgevoerde zonetoetsen  
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 6 3 2 0 11 

 

Er is onduidelijkheid over een vrijwillig gezoneerd bedrijventerrein in de gemeente Hollands Kroon. 

Een deel is wettelijk zoneplichtig in verband met de mogelijkheid in het bestemmingsplan om grote 

lawaaimakers te kunnen vestigen.Deze zonering is in het bestemmingsplan opgenomen. Geadviseerd 

is om de juridische houdbaarheid van het vrijwillig gezoneerde industrieterreinen te controleren. 

6.4 Uitvoering geluidmetingen 

Naar aanleiding van ontvangen geluidsklachten veroorzaakt door inrichtingen, is het onderstaande 

aantal geluidsmetingen uitgevoerd: 

 

Tabel 6.4 Geluidsmetingen n.a.v. klachten 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 11 10 14 7 42 

Gepland 2013 20 13 11 4 48 

 

In de gemeente Texel zijn meer geluidsmetingen uitgevoerd dan verwacht. Dit is veroorzaakt door 

geluidmetingen bij een café en een voetbalveldje. 

 

Voor de gemeente Schagen is veel tijd besteed aan geluidsmetingen bij een supermarkt en een 

windturbine.  

 

Voor de gemeente Hollands Kroon is veel tijd besteed aan geluidmetingen aan windturbines als gevolg 

van een aantal WOB-verzoeken en handhavingsverzoeken.  

6.5 Indicatieve geluidsberekeningen 

Tabel 6.4 Aantal indicatieve geluidsberekeningen  
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Totaal 11 17 10 2 40 

Gepland 2013 82 20 26 2 130 

 

Voor de gemeente Den Helder is de subsidie ten behoeve van gevelmaatregelen aan woningen voor de 

Sanering Verkeerslawaai Eindlijst en B-lijst Middenweg toegekend. De opdracht is verstrekt aan 

Raadgevend Ingenieursbureau Metz BV. Het project is inmiddels in de uitvoeringsfase.  

Voor het project Binnenhaven-Zuidstraat N250 in Den Helder wordt de subsidieaanvraag verzorgd 

voor de uitvoeringsfase van onderzoek naar gevelmaatregelen voor de betreffende Eind- en B-lijst 

woningen. 
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Er is aan de medewerkers van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen voorlichting gegeven over 

het gebruik van geluidkaarten bij bestemmingsplanwijzigingen.  

 

Tevens zijn diverse berekeningen uitgevoerd voor het opstellen van geluidskaarten ten behoeve van de 

Nota Geluidbeleid Den Helder. 

 

Voor het RUD-gebouw is de nagalmtijd bepaald in verband met de plaatsing van een nieuw plafond in 

dit kantoorpand. 

 

 
 

7.   Energie en duurzaamheid 

7.1 Implementatie Klimaatvisie 

Hollands Kroon 

Het opstellen van een definitieve klimaatvisie wacht op een overkoepelende duurzaamheidsvisie. De 

milieudienst is betrokken bij de voorbereidingen daarvan. Dit betreft een nulmeting van de 

“duurzaamheid” in de gemeente volgens de systematiek van het landelijke programma ECO XXI. De 

inventarisatie en het invoeren van de gegevens op het gebied van geluid(kaarten) en de inzameling van 

afval over de jaren 2007 tot en met 2012 zijn door de milieudienst ingevuld. 

 

Er is ondersteuning geleverd bij het voorstel over het plaatsen van 11 laadpalen voor elektrische 

auto’s. 

 

Schagen 

De nieuwe gemeentelijke klimaatcoördinator en de portefeuillehouder zijn op de hoogte gebracht van 

de stand van zaken rond diverse lopende activiteiten. Er is een overzicht gemaakt van de financiële 

stand van zaken en aangegane verplichtingen vanuit de uitvoeringsplannen van de drie voormalige 

gemeenten. 

 

De klimaatcoördinator is door de milieudienst nader geschoold en bij diverse activiteiten heeft 

ondersteuning plaatsgevonden. 

Ook is advies verstrekt over een collegevoorstel inzake het beschikbaar stellen van financiën aan alle 

scholen voor het plaatsen van een set zonnepanelen en bijbehorend educatief materiaal. Daarbij zijn de 

opmerkingen meegenomen van de second opinion die de HVC heeft gegeven over de 

basisinventarisatie. 

 

Er zijn aandachtspunten op het gebied van duurzaam bouwen aangeleverd voor een overleg met de 

Wooncompagnie en ter voorbereiding op de nieuwe prestatie-overeenkomst met deze organisatie. 

Samen met de Wooncompagnie en twee bouwbedrijven is in december een “wijkgerichte duurzame 

renovatie”-pilot georganiseerd en gestart. Het betreft een pilot bij de woningen rond de Kanaalstraat 

en Marktstraat in de kern van Schagen, die momenteel door de Wooncompagnie gerenoveerd worden 

en van energielabel F naar A gaan. In deze pilot zijn ook particuliere woningeigenaren via een brief, 

een voorlichtingsavond en een huisbezoek gestimuleerd energiebesparende maatregelen te treffen aan 

de woning. 

Ten behoeve van een nadere oriëntatie op het project “Warmtenet Warmenhuizen” is, mede naar 

aanleiding van een overleg met de initiatiefnemer en de projectverantwoordelijke bij Energy Valley, 

een discussie-memo opgesteld. Aan de hand hiervan kan de gemeente haar rol in het project nader 

bepalen. 

 

Er zijn enkele aanvullingen doorgegeven aan NUON op de eindrapportage en eindafrekening van het 

succesvolle Step-2-Save project, dat eind februari 2013 werd afgerond. 
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Er is een college- en raadsvoorstel in concept opgesteld voor de gemeente Schagen over de verlenging 

van de “Verordening duurzame energie lening”. Deze verordening liep per 1 juli 2013 af, maar er was 

nog een behoorlijk bedrag over dat benut kon worden door particuliere woningeigenaren. In het najaar 

bleek dat een dergelijk lening ook opgenomen is in het landelijke “Energie akkoord” en dat deze in 

december open is gesteld. In overleg met de portefeuillehouder is geen voorstel in B&W gebracht voor 

verlenging van de gemeentelijke regeling. 

 

De onderzoeksvragen van het Rijk naar de effecten van “near shore windparken” zijn aangevuld. 

 

Er is gestart met het invullen van de gemeentelijke klimaatmonitor, waarin de diverse uitgevoerde 

energiebesparingsmaatregelen in de gehele gemeente worden bijgehouden. 

 

Hollands Kroon en Schagen 

In het regionale overleg met het provinciale servicepunt “Duurzame energie” is afgestemd welke 

ondersteuning de gemeenten graag willen ontvangen. 

Ter voorbereiding op toekomstige advisering over zonneweide-projecten is informatie verzameld en is 

deelgenomen aan de platform bijeenkomst van Energy Valley en het Servicepunt duurzame energie 

Noord-Holland.  

Tevens is deelgenomen aan een werkbijeenkomst van Energy Valley, waarin onder meer de aanpak 

van intensivering van energiebesparing bij bestaande woningbouw nader is bepaald. De uitwerking 

daarvan door Energy Valley is te gebruiken door de deelnemende gemeenten. 

 

De gemeenten Den Helder en Texel voeren deze taak zelf uit. 

7.2 Deelverordening duurzaam energiepakket 

In juli is de verplichte tussentijdse jaarverantwoording over de besteding van de subsidiegelden 

opgemaakt en verstuurd naar de provincie Noord-Holland. De gemeente Schagen en Hollands Kroon 

hebben een afschrift ontvangen. 

Voor de gemeente Schagen is een voorstel gemaakt over de harmonisatie van deze subsidieregelingen. 

De subsidieverstrekker, de provincie Noord-Holland, heeft in augustus ingestemd met de 

samenvoeging van de subsidieregelingen van de voormalige gemeenten. 

 

Een concepttekst voor de publicatie van het openstelling van de Duurzame energie maatregelen 

Hollands Kroon” 2014 is in december aangeleverd (inclusief alle wijzigingen die nodig zijn voor de 

overgang naar de RUD NHN). 

 

Tabel 7.1 Afgehandelde subsidieaanvragen Kop van Noord-Holland 
 

Gemeente In behandeling genomen 

aanvragen regeling 2013 

Afgehandelde subsidie-

aanvragen regeling 2013 

Hollands Kroon 53 49 

Schagen 122 95 

Totaal 175 144 

 

Tabel 7.2 Afgehandelde subsidieaanvragen Westfriesland 
 

Gemeente In behandeling genomen 

aanvragen regeling 2013 

Afgehandelde subsidie-

aanvragen regeling 2013 

Hoorn 140 132 

Enkhuizen 35 26 

Medemblik 55 50 

Totaal 230 208 
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7.3 Evaluatie Duurzaam inkopen 

De evaluatie-rapportages voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon zijn eind 2013 opgesteld. De 

rapportage wordt begin 2014 aan het bestuur van deze gemeenten aangeboden. 
 

 

 

8.   Afval 

8.1 Project Zwerfafval 

Deze opruimactie door de basisscholen, mede georganiseerd door “de Groenling”, is bij 26 scholen in 

de eerste vier maanden van 2013 uitgevoerd. 

In december heeft het eerste overleg plaatsgevonden met “de Groenling” over de actie in het voorjaar 

van 2014. 

8.2 Afvaltaken gemeente Schagen  

Op afvalgebied ondersteunt de milieudienst de gemeente Schagen zowel beleidsmatig als 

vaktechnisch. Hieronder valt ook de controle op de DVO met de HVC en advisering op 

vakinhoudelijke zaken van de aandeelhoudersvergadering van de HVC. 

De medewerker van de gemeente Schagen die nu is belast met de taak “Afval” is geïnformeerd over 

de zaken die aan de orde zijn op dit werkveld.  

 

In 2013 is geadviseerd over: 

 de nota “Herijking strategie HVC”; 

 ontwikkeling inzameling plastic-afval in verband met de nieuwe landelijke “Overeenkomst 

verpakkingsafval”; 

 invulling van de verplichte opgave aan het CBS met de ingezamelde hoeveelheden afval in 2012; 

 de ondertekening van een nieuwe “Overeenkomst verpakkingsafval 2013-2022” tussen gemeente 

en Nedvang; 

 de inzet van grote inzamelcontainers nabij supermarkten voor plastic-afval; 

 aanvullingen op de aan het CBS doorgegeven hoeveelheden ingezameld afval in 2012 door of in 

opdracht van de gemeente; 

 de nadere mogelijkheden van het soort werk of materiaal waarvoor de gemeente een aanvraag kan 

indienen voor het jaarlijks beschikbare geld uit het landelijke “Zwerfafval compensatiefonds”. 

 

Er is tweemaal overleg met de papierinzamelende verenigingen uit de kern van Schagen 

georganiseerd. De ingezamelde hoeveelheden oud-papier zijn maandelijks bijgehouden ten behoeve 

van de verrekening van de vergoeding die de verenigingen ontvangen van de gemeente. 

Er is gekozen voor een efficiëntere opzet van verrekening van de vergoeding voor de oud 

papierinzameling door de 30 instanties in de gemeente. 

 

Er zijn 17 aanvragen voor een huis-aan-huis kleding inzameling van charitatieve instellingen 

beoordeeld en beantwoord (voor het gebied van de voormalige gemeenten Harenkarspel en Schagen). 

Conform het beleid van de gemeente hebben 5 charitatieve instellingen een vergunning ontvangen. 

 

De maandelijkse ingezamelde hoeveelheden glas, papier en plastic afkomstig van huishoudens is 

ingevuld in de database van Nedvang ten behoeve van het verkrijgen van de landelijke vergoedingen 

uit het Afvalstoffenfonds. 
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8.3 Contractbewaking HVC 

Op verzoek van de portefeuillehouder Afval is de gemeente Schagen bij de HVC aangemeld als pilot-

gemeente voor het project “Omgekeerd inzamelen”. In het najaar van 2013 is met de HVC nagegaan 

op welke wijze de inzameling aangepast en uitgebreid kan worden zodat een hoger hergebruiks-

percentage gerealiseerd kan worden door bijvoorbeeld aparte minicontainers voor papier en/of 

plastics. Hierbij is op verzoek van de gemeente door de HVC advies gegeven over hoe de landelijke 

grondstofhergebruikdoelen voor huishoudelijk afval bereikt kunnen worden in Schagen. In dit kader is 

nader overleg gevoerd en is de “Meerjaren grondstof-analyse” van commentaar voorzien (inclusief het 

aanleveren van ontbrekende gegevens). Het advies van de HVC wordt in het voorjaar van 2014 

verwacht. 

 

De financiële afrekening 2012 en concept jaarrapportage 2012 van de HVC zijn beoordeeld. Ook zijn 

gemeentelijke inzamelresultaten op het gebied van textiel en oud papier doorgegeven aan de HVC 

voor de berekening van het hergebruik van deze afvalstoffen. Deze aanvullingen zijn opgenomen in de 

jaarrapportage HVC 2012. De financiële verrekening over 2012 van de ingezamelde hoeveelheden 

afval over 2012 is nog niet ontvangen van de HVC. Voorgesteld is dit mee te nemen met de 

verrekening over 2013.  

 

In november is deelgenomen aan het onderzoek van de rekenkamer over de relatie HVC-gemeenten. 

 
 

 

9. Milieucommunicatie 

9.1 Nieuwsbrief Milieudienst 

In 2013 is er geen nieuwsbrief door de milieudienst opgesteld. Na overleg met de directeur van de 

RUD NHN is besloten volop medewerking te verlenen aan het communicatieproces van de RUD NHN 

in oprichting.  

9.2 Website Milieudienst Kop van Noord-Holland en Westfriesland 

De website van de milieudienst is zo lang mogelijk bijgehouden aan de hand van het doorgeven van 

aan te brengen wijzigingen van beleidsmedewerkers, juristen en het MT. De website van de 

milieudienst is tot medio maart 2014 nog in de lucht om geen noodzakelijke informatie voor inwoners 

en bedrijven verloren te laten gaan. Zodra de website van de RUD alle informatie bevat die nodig is 

voor het aanvragen van DE-subsidie en voor het opvragen van bodeminformatie, zal de website van de 

milieudienst uit worden geschakeld. 

9.3 Nieuwe wet- en regelgeving 

Nieuwe en gewijzigde wetgeving is door de milieujuristen intern doorgegeven aan de belanghebbende 

medewerkers. 

9.4 Algemeen en naar aanleiding van acties 

Oplaadpalen elektrische auto’s  

Bestuurders van elektrische auto’s kunnen in Schagen sinds 14 mei 2013 ‘tanken’. Op 9 locaties in de 

gemeente zijn oplaadpalen geplaatst. De organisatie van de feestelijke ingebruikname van de 

laadpalen lag in handen van de milieudienst. 

 

Wecycle  

De gemeente Schagen deed mee aan de Wecycle-actie “Gooi niet weg, lever in!”. Doelstelling was om 

bewoners te stimuleren elektrische apparaten in te leveren bij het afvalbrengstation van de gemeente. 

De campagne startte op 7 september. De start vond plaats door overhandiging van een prijs door de 

wethouder aan de eerste bewoner die een elektrisch apparaat kwam inleveren op het afvalbrengstation. 



  Jaarverslag 2013 

Milieudienst Kop van Noord-Holland  21 

Onderdeel van de campagne was een couponactie. Hiermee konden door de bewoners ook prijzen 

gewonnen worden. De prijsuitreiking van deze actie vond op 29 november plaats in het gemeentehuis. 

Diverse persberichten zijn verstuurd. De milieudienst heeft de promotie verzorgd. 

 

SamenZonneEnergie actie 

Na de zomervakantie is een derde grootschalige groepsaankoop voor zonnepanelen gestart. In totaal 

23 Noord-Hollandse gemeenten, waaronder de gemeente Schagen, organiseerden samen met iChoosr 

deze actie onder de naam SamenZonneEnergie. De actie is succesvol verlopen. 

Van de ruim 7.000 gegadigden hebben uiteindelijk meer dan 1.700 deelnemers het aanbod van de 

winnende zonnepanelenleverancier MetDeZon geaccepteerd. In Schagen zijn dat 42 inwoners, die 

samen 496 zonnepanelen lieten installeren. Op 11 december vond in het gemeentehuis in Tuitjenhorn 

een informatieavond plaats. De milieudienst heeft de communicatie over de actie voor de gemeente 

Schagen gecoördineerd. 

9.5 Overleg gemeentelijke communicatiemedewerkers 

Er heeft geen structureel overleg plaatsgevonden met de gemeentelijke communicatiemedewerkers. 

 

 
 

10. Projecten 

10.1 Quickscan geurcontourenkaarten 

De Quickscan met conclusies voor een deel van de gemeente Hollands Kroon en Schagen is gereed en 

zal begin 2014 aan het colleges van B&W worden aangeboden.  

10.2 Actualiseren luchtkwaliteitsrapportages 

Voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen zijn luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd. De 

resultaten en conclusies worden in een rapportage opgenomen en begin 2014 met de gemeenten 

besproken. 

10.3 Actualiseren handhavingsprotocollen 

Het actualiseren van de handhavingsprotocollen is niet in 2013 uitgevoerd. Vanwege de start van de 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) per 1 januari 2014 is het efficiënter om dit bij de RUD uit te 

voeren. De uren die aan dit product zouden worden besteed zijn ingezet voor de oprichting van de 

RUD. 

10.4 Digitaliseren bodemrapporten 

In 2013 is gestart met het project digitaliseren bodemrapporten. Het project werd in samenwerking 

met de Milieudienst Westfriesland uitgevoerd. Na digitalisering kunnen de rapporten worden 

opgevraagd via de zogenaamde “makelaarstool”. De rapporten van Texel zijn inmiddels 

gedigitaliseerd en worden nu aan het bodeminformatiesysteem en het bodemloket gekoppeld. De 

rapporten van Hollands Kroon en Schagen moeten voor de periode 2006 tot heden nog gedigitaliseerd 

worden. De rapporten van de gemeente Schagen zijn inmiddels voorbewerkt en gereed om gescand te 

worden. De rapporten van de gemeente Hollands Kroon zullen in 2014 voorbewerkt en gescand 

worden. 

De bodemrapporten van de gemeente Den Helder zijn al in 2012 gedigitaliseerd, maar door problemen 

in het digitaliseringsproces konden de bodemrapporten niet gekoppeld worden aan het bodemloket en 

daardoor niet voor derden ontsloten worden. Men is nog bezig om de problemen met het scanbureau 

op te lossen. 
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10.5 Actualisatie bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota 

De actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten voor Hollands Kroon en Schagen is afgerond. De 

bodemkwaliteitskaart en de bodembeheernota zijn in de colleges besproken en zijn aangeboden aan de 

gemeenteraden ter vaststelling. Er is nu gestart met een actualisatie van de interactieve 

bodemkwaliteitskaart die door derden te gebruiken is voor grondverzet. De interactieve webapplicatie 

voor de gemeente Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder is afgerond en wordt in februari 

2014 op de website van de RUD geplaatst. Er zal een mailing verzonden worden aan alle 

grondverzetbedrijven en gemeenten om deze te informeren. 

10.6 Actualiseren en samenvoegen klimaatvisies 

Ten behoeve van de harmonisatie van het klimaatbeleid in de nieuwe gemeente Schagen is een 

concept ”Routekaart naar een meer energie neutrale gemeente Schagen 2014-2018” aangeleverd. 

Daarnaast is een voortgangsrapportage klimaatuitvoering 2010-2014 opgesteld. Hierin is tevens de 

hoeveelheid energiebesparing en duurzame energie bij de diverse activiteiten en projecten met getallen 

aangegeven. Deze rapportage was toegevoegd als bijlage bij het college en raadsvoorstel over de 

routekaart. De gemeenteraad is in november akkoord gegaan met het nieuwe uitvoeringsprogramma. 

10.7 RUD NHN 

De RUD NHN werd op 5 juli 2013 officieel opgericht. 

In de inrichtingsfase van de RUD NHN is het projectteam onder leiding van de directeur in volle gang 

aan de slag gegaan met de uitwerking van het bedrijfsplan om op 1 januari 2014 te kunnen starten in 

Hoorn. Dit is ondanks de enorme tijdsdruk gelukt.  

De waarnemend secretaris-directeur was namens de milieudienst vanaf medio april lid van het 

Projectteam. 

Er waren diverse werkgroepen, zoals Financiën, Juridisch, ICT, Personeelszaken, Taken & 

Werkprocessen, Communicatie, Archief, Liquidatie, Facilitair, Verhuizing, Inrichting, enz. In alle 

werkgroepen is een bijdrage geleverd, onder andere door het afdelingshoofd Handhaving & Juridische 

Zaken, de juriste, medewerker bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en de 

consulent. 

Aan deze taak was in de eerste 4 maanden, toen nog vanuit het bouwteam, al meer tijd besteed dan 

voor het gehele jaar was gepland. Omdat dit niet ten koste mocht gaan van de taakuitvoering voor de 

gemeenten is ervoor gekozen om extra capaciteit in te huren binnen het hiervoor beschikbare budget. 

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 25 september is ingestemd met een voorstel over hoe 

de extra uren die aan de oprichting van de RUD zijn besteed binnen de begroting 2013 konden worden 

gedekt en welke taken er uit het werkprogramma 2013 konden worden geschrapt zonder 

consequenties. 

Totaal is er in 2013 aan de oprichting en inrichting van de RUD 3986 uur besteed. Ondanks deze grote 

hoeveelheid uren is dit voor Hollands Kroon en Schagen binnen het vaste algemene budget 

opgevangen en voor Den Helder en Texel uit het vaste algemene budget, projectkosten en onvoorzien.  

10.8 Implementatie Omgevingswet 

Begin 2013 is het concept wetsvoorstel Omgevingswet door het ministerie aan de koepelorganisaties 

verzonden. In de VNG-ledenbrief van 26 februari 2013 kregen de gemeenten de gelegenheid om een 

reactie te geven op het wetsvoorstel Omgevingswet. Op initiatief van de milieudienst is gezamenlijk 

met medewerkers van de gemeente Schagen en de gemeente Texel een reactie op het wetsvoorstel 

Omgevingswet opgesteld. Deze reactie is op 11 april aan de VNG aangeboden om mee te nemen in de 

uiteindelijke reactie.  

 

De milieudienst is aanwezig geweest bij de VNG inspraakbijeenkomst over het wetsvoorstel 

Omgevingswet. Tevens is een informatiebijeenkomst van Eenvoudig Beter over het wetsvoorstel 

bijgewoond. De ontvangen informatie is tijdens de consulentenbezoeken aan de gemeenten 

uitgedragen.  
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In december is meegewerkt aan een enquête over de implementatie van de nieuwe wet en de 

gebruiksmogelijkheden. Ook is deelgenomen aan het Gebruikersplatform Verkenningen 

Implementatie Omgevingswet. 

10.9 Fusie Schagen 

De milieudienst heeft een bijdrage geleverd ten behoeve van het harmoniseren van het 

Gezondheidsbeleid. De milieu-, klimaat- en natuuraspecten plus enkele sprekende voorbeelden uit de 

gemeente, zijn aangeleverd. 

De milieudienst is ook betrokken bij het opzetten van de beleidsmonitoring (project “Schagen in 

cijfers”). Er is onder andere aangegeven welke gegevensbronnen op het gebied van milieu, landschap 

en huishoudelijk afval gebruikt konden worden. 

Voor de gemeente Schagen is de milieucoördinator begeleid en ingewerkt door de milieudienst. Het 

traject is eind december 2013 afgesloten. 

10.10 Handleiding M.E.R 

Er is een informatiebijeenkomst minihandleiding MER en MER-beoordelingsplicht voor de 

medewerkers van de gemeenten en milieudienst georganiseerd die oktober heeft plaatsgevonden. 

Vanwege de grote belangstelling is er begin december een tweede bijeenkomst gehouden, met name 

voor milieudienstmedewerkers uit de regio Kop van Noord-Holland en Alkmaar.   

10.11 Flora- en Faunatoets 

Op 10 juni 2013 heeft een workshop natuurwetgeving plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst is 

uitleg gegeven over de procedures en toetsingsmomenten. 

Naar aanleiding hiervan is contact opgenomen met de provincie Noord-Holland om tot betere 

informatie-uitwisseling te komen. Dit heeft geresulteerd in een informatiebijeenkomst waarin een 

provinciaal medewerker uitleg gaf over de Natuurbeschermingswet. Hierbij waren medewerkers van 

de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Texel, de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) en de 

Milieudienst Kop van Noord-Holland aanwezig.  

 

Voor de toetsing Flora- en faunawet Wabo is met de gemeenten Hollands Kroon en Schagen 

afgesproken om voor de betrokken medewerkers (front-/backoffice) kennis over te dragen vanuit de 

milieudienst. In november is voor de front-office medewerkers van de gemeente Hollands Kroon een 

presentatie over de Wabo en Flora- en faunawet verzorgd. Tevens zijn de factsheeets geactualiseerd en 

aan de gemeenten aangeboden.  

 

De provincie Noord-Holland is gestart met de handhaving van Natura 2000-gebieden. Er is een pilot 

uitgevoerd in het Natura 2000-gebied Abtskolk en De Putten. De milieudienst is bij de 

startbijeenkomst aanwezig geweest. 

10.12 Blauwalgprobematiek Amstelmeer-Lutjestrand 

De gemeente Hollands Kroon heeft de milieudienst verzocht een advies op te stellen over mogelijke 

aanpak van de blauwalg- en verzandingsproblematiek op de zwemwaterlocatie Lutjestrand.  

In mei is een concept adviesnota geleverd, waarin op basis van een analyse van de problematiek, 

oplossingen voor de korte en lange termijn worden aangegeven, inclusief een indicatie van de kosten. 

De verkregen offertes van een lokale aannemer vormen de basis voor de kostenindicatie.  

Op 24 september is het conceptadvies besproken op een apart georganiseerd ambtelijk overleg met 

medewerkers van het hoogheemraadschap, provincie Noord-Holland en de gemeente. Een verslag 

hiervan is opgesteld en naar alle deelnemers gestuurd. Een vervolgoverleg in december is niet 

doorgegaan, omdat de te bespreken “knelpunten inventarisatie zwemwaterlocaties” van het 

hoogheemraadschap nog niet voorhanden was. 
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11. Externe Veiligheid 

11.1 RRGS  

Bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is subsidie aangevraagd om het Register Risicosituaties 

Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en de Risicokaart te laten toetsen op volledigheid en om eventuele 

tekortkomingen te laten aanvullen. Het betreft de gemeenten Schagen en Den Helder. De gemeenten 

Hollands Kroon en Texel waren al in 2012 gecontroleerd en waar nodig aangevuld. De subsidie is 

toegekend en door Prevent Adviesgroep is het RRGS en de Risicokaart weer volledig geactualiseerd. 
 

11.2 Coördinatie Externe Veiligheid  

Prevent Adviesgroep heeft in oktober de definitieve Beleidsvisie Externe Veiligheid voor de gemeente 

Den Helder opgeleverd. De visie moet nog aan het bestuur worden aangeboden ter vaststelling. 

Voor een aantal bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen is advies gevraagd aan de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het advies is getoetst en met de bedrijven is overleg gevoerd 

over te treffen maatregelen. 
 

 

 
 

12. Bedrijfsvoering 

12.1 Opstellen marap’s, begroting, etc. 

De jaarrekening 2012 is opgesteld en gecontroleerd door de accountant. Daarna is de jaarrekening 

samengevoegd met het milieujaarverslag 2012, waardoor de gemeenteraden en de colleges goed 

inzicht hebben in de uitgevoerde taken door de milieudienst en de kosten die hieraan verbonden zijn. 

Ook de resultaatbestemming is opgenomen in het milieujaarverslag en jaarrekening 2012. 

Naast het opstellen van de jaarrekening is de gewijzigde begroting 2013 opgesteld. In deze gewijzigde 

begroting is de resultaatbestemming opgenomen en is voor de gemeente Hollands Kroon de 

Afvalbegroting geheel en voor de gemeente Schagen deels uit deze begroting weggelaten. De reden is 

dat de gemeente Hollands Kroon deze taak vanaf 1 januari 2013 volledig zelf uitvoert. De gemeente 

Schagen doet dat vanaf medio maart 2013. 

 

Naast de vaste cyclus van jaarrekening en jaarverslag en het opstellen van een begroting en 

werkprogramma heeft heel 2013 in het teken gestaan van het oprichten van de RUD. Ook de 

medewerker Bedrijfsvoering heeft uren besteed in werkgroepen om de RUD te kunnen oprichten. De 

werkgroepen waarin zij geparticipeerd heeft: communicatie, personeelszaken, liquidatie en financiën. 

Tevens was zij lid van de bijzondere ondernemingsraad. 

 

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 Milieudienst Kop van Noord-Holland behoort tot de 25% 

laagste binnen de benchmark van milieudiensten”. 
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12.2 Milieuwerkprogramma en de begroting 2014 

Voor de milieudienst is een begroting 2014 en een bijhorend jaarprogramma 2014 opgesteld. Omdat 

de dienst per 1 januari 2014 is opgegaan in de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, is 

het jaarprogramma met het bijbehorende budget in het jaarprogramma en de begroting van deze dienst 

opgenomen. 

12.3 Coördinatie  

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

ook deelgenomen in de inrichtingsfase aan een aantal werkgroepen. 

Het afdelingshoofd Handhaving & Juridische Zaken was lid van het Coördinatie Team (CT). Het CT 

was verantwoordelijk voor ICT, DIV en archief. 

Het afdelingshoofd Beleid & Regulering was lid van het Projectteam (PT). Dit team voerde de regie 

over de inrichtingsfase en vergaderde wekelijks onder leiding van de directeur van de RUD. Daarnaast 

was hij trekker van de werkgroepen Liquidatie en Inrichting/Verhuizing.  

In augustus en september heeft de werving- en selectieprocedure voor de vitale functies van de RUD 

plaatsgevonden. Beide afdelingshoofden hebben gesolliciteerd en zijn begin oktober benoemd. Het 

afdelingshoofd Handhaving & Juridische Zaken als teamleider Handhaving en het afdelingshoofd 

Beleid & Regulering als Afdelingsmanager Specialisme en advies. 

12.4 Consulentschap  

Er is overleg in de gemeenten gevoerd met de sector- dan wel het afdelingshoofd VRO(M), alsook de 

coördinator(en) ruimtelijke zaken. De AB-vergaderingen zijn voorbereid met de portefeuillehouders 

Milieu en afdelingshoofden.  

 

Tabel 11.1 Overlegmomenten consulent 
 

 Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal 

Consulentenoverleg 8 9 8 7 32 

Vooroverleg AB - - 6 5 11 

Afstemmingsoverleg (V)ROM            -               9 8 - 17 

12.5 Directie Milieu & Afval 

De functie van secretaris-directeur werd vanaf 15 april waargenomen door het afdelingshoofd Beleid 

& Regulering. 

Medio juli is er een klacht over de handhaving door een van onze handhavers ontvangen. De klacht is 

opgesteld door een ondernemer op Texel. Deze heeft 14 handtekeningen verzameld van andere 

ondernemers. De klacht betrof de afwijking van de door de handhaver van de milieudienst 

geconstateerde overtredingen ten opzichte van de constateringen tijdens controles door handhavers die 

deze taak uitvoerde voor de aansluiting van Texel bij de milieudienst. Ook was men niet tevreden over  

de houding van onze handhaver.  

Bij vijf van de ondertekenaars is onze handhaver niet op controle geweest. De overige negen 

ondertekenaars zijn gehoord door de waarnemend secretaris-directeur en de klachtcoördinator. Omdat 

de mening van de bedrijven lijnrecht tegenover de mening van de handhaver stond en het niet 

verifieerbaar was wie gelijk had, is er voor gekozen om de klacht ongegrond te verklaren. Om de 

uitvoering en de houding van de handhaver verifieerbaar te maken en indien nodig te verbeteren, is  

een aantal dagen een coach meegelopen met deze handhaver.  
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13. Conclusies 

13.1 Alle gemeenten 

Voor de gemeenten gezamenlijk is 92% van de geplande uren besteed. Dit blijft achter bij de planning. 

Er zijn echter behoorlijke verschillen in bestede uren per gemeente. Voor Den Helder, Hollands 

Kroon, Schagen en Texel is respectievelijk 86%, 91%, 97% en 93% van de uren besteed. 

Voor de lagere besteding bij de gemeenten zijn meerdere oorzaak aan te geven. In onderstaande 

paragrafen is daarom per gemeente aangegeven waar de bestede uren afwijken van de planning en wat 

hiervan de reden is. 

 

De deelname aan de inrichtingsfase van de RUD door diverse medewerkers van de milieudienst heeft 

veel capaciteit gevraagd. Aan deze taak is al veel meer tijd besteed dan gepland. Omdat dit niet ten 

koste mocht gaan van de taakuitvoering voor de gemeenten is er voor gekozen om extra capaciteit in 

te huren binnen het hiervoor beschikbare budget. Daarnaast is een beperkt aantal taken niet uitgevoerd. 

Om de extra uren voor de inrichtingsfase van de RUD te financieren is er voor gekozen om een deel 

van de uren uit “Onvoorzien” te ontrekken.  

13.2 Den Helder 

Voor de gemeente Den Helder zijn minder uren besteed dan gepland (86 % besteed). Ook de 

gerealiseerde uren per product zijn afwijkend van de planning.  

De milieudienst heeft echter alle producten en diensten geleverd die in het werkprogramma 2013 zijn 

opgenomen, met uitzondering van een aantal bestuurlijk vastgestelde wijzigingen. Hiervoor was 14% 

minder uren nodig dan door Den Helder ingebracht. De verklaringen voor de deze afwijking is in 

onderstaande opsomming opgenomen. 

De MD heeft een grote flexibele schil waardoor kan worden meebewogen met de fluctuerende vraag 

naar producten en diensten. Door de onderschrijding van het aantal uren is een deel van de flexibele 

schil niet ingezet (zie paragraaf 15.4.1) en is er ook dit jaar weer een batig saldo. 

Volgens artikel 38, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval Kop van Noord-

Holland zal de gemeente Den Helder deze uren niet één op één gerestitueerd krijgen, maar zal het 

totale batig saldo van de milieudienst naar alle deelnemers terugvloeien op basis van de verdeelsleutel 

van de ingebrachte fte-bijdrage. 
 

Meer tijd besteed dan gepland § Minder tijd besteed dan gepland § 
Toezicht en handhaving Wet milieubeheer 3.1 Omgevingsvergunning, onderdeel milieu 2.1 

Klachtenbehandeling 3.8 Bestuursrechtelijke procedures 3.13 

Toetsen Besluit bodemkwaliteit 4.2 Uitvoering ISV3 4.1 

Actueel BIS, inclusief makelaarstool 4.5 Toetsen bodemonderzoeken 4.3 

Toetsen omgevingsvergunningaanvragen 5.2 Hogere grenswaarde Wet geluidhinder 6.1 

RUD NHN 10.7 Milieucommunicatie Hfdstuk 9 

 

Meer tijd besteed dan gepland: 

 Toezicht en handhaving Wet milieubeheer: Aan dit product is meer tijd besteed omdat er 60 

controles meer zijn uitgevoerd dan gepland. De reden hiervoor is dat in 2012 de milieudienst 

vanwege meerdere ziektegevallen niet alle geplande controles heeft kunnen uitvoeren. Deze 

controles zijn in 2013 alsnog uitgevoerd. Daarnaast zijn nog 50 administratieve controles 

uitgevoerd bij horecabedrijven.  

 Klachtenbehandeling: Er is veel tijd besteed aan geluidsklachten bij een metaalhandel en 

stankklachten van een hotel. 

 Toetsen Besluit bodemkwaliteit: In verband met een groot project zijn er veel meldingen 

ontvangen om te toetsten. 

 Actueel BIS, inclusief makelaarstool: Het kost de gemeente Den Helder erg veel tijd om de 

bodemonderzoeken goed gedigitaliseerd te krijgen. Deze onderzoeken zijn nodig voor het digitale 

Bodemloket. Alle verzoeken van met name makelaars zijn handmatig afgehandeld. Hierdoor is 

ruim het dubbele aantal uren aan deze taak besteed. 
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 Toetsen omgevingsvergunningaanvragen: Er zijn veel meer aanvragen getoetst dan verwacht. 

 RUD NHN: Van de medewerkers van de milieudienst is veel inzet gevraagd bij de 

oprichting/inrichting van de RUD NHN. 

Minder tijd besteed dan gepland: 

 Omgevingsvergunning, onderdeel milieu: Het aantal aanvragen is minder dan verwacht. 

 Bestuursrechtelijke procedures: Vanwege het niet ontvangen van een mandaatbesluit voor Den 

Helder zijn er geen aanschrijvingen vanuit de milieudienst verzonden. 

 Uitvoering ISV3: Er was minder tijd nodig voor de begeleiding van ISV3-projecten dan gepland.  

 Toetsen bodemonderzoeken: In het recent vastgestelde bodembeleid biedt de gemeente Den 

Helder de mogelijkheid om bij omgevingsvergunningsaanvragen (bouw) onder bepaalde 

voorwaarden een verkennend bodemonderzoek achterwege te laten. Hierdoor is het aantal 

geplande bodemonderzoeken en de bestede tijd voor deze taak lager dan gepland. 

 Hogere grenswaarde Wet geluidhinder: Er zijn minder aanvragen voor een Hogere grenswaarde 

ontvangen dan verwacht. 

 Milieucommunicatie: Vanwege alle communicatieactiviteiten rond de RUD is er minder tijd 

besteed aan de communicatie voor de milieudienst. 

 

13.3 Hollands Kroon 

Voor de gemeente Hollands Kroon zijn minder uren besteed dan gepland (91 % besteed). Ook de 

gerealiseerde uren per product zijn afwijkend van de planning. 

De milieudienst heeft echter alle producten en diensten geleverd die in het werkprogramma 2013 zijn 

opgenomen, met uitzondering van een aantal bestuurlijk vastgestelde wijzigingen. Hiervoor was 9% 

minder uren nodig dan door Hollands Kroon ingebracht. De verklaringen voor de deze afwijking is in 

onderstaande opsomming opgenomen. 

De MD heeft een grote flexibele schil waardoor kan worden meebewogen met de fluctuerende vraag 

naar producten en diensten. Door de onderschrijding van het aantal uren is een deel van de flexibele 

schil niet ingezet (zie paragraaf 15.4.1) en is er ook dit jaar weer een batig saldo. 

Volgens artikel 38, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval Kop van Noord-

Holland zal de gemeente Hollands Kroon deze uren niet één op één gerestitueerd krijgen, maar zal het 

totale batig saldo van de milieudienst naar alle deelnemers terugvloeien op basis van de verdeelsleutel 

van de ingebrachte fte-bijdrage. 
 

Meer tijd besteed dan gepland § Minder tijd besteed dan gepland § 
Klachtenbehandeling 3.8 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 3.6 

Uitvoering geluidmetingen 6.4 Uitvoering ISV3 4.1 

Deelverordening duurzaam energiepakket 7.2 Toetsen Besluit bodemkwaliteit 4.2 

RUD NHN 10.7 Toetsen omgevingsvergunningaanvragen 5.2 

  Hogere grenswaarde Wet geluidhinder 6.1 

  Milieucommunicatie Hfdstuk 9 

 

Meer tijd besteed dan gepland: 

 Klachtenbehandeling: De afhandeling van het grote aantal klachten over windturbines heeft meer 

tijd gekost dan gepland. 

 Uitvoeren geluidmetingen: Vanwege het grote aantal klachten van geluidsoverlast door 

windturbines is een aantal uitgebreide geluidmetingen uitgevoerd bij de turbines. 

 Deelverordening duurzaam energiepakket: Er zijn veel meer aanvragen voor subsidie ingediend 

en afgehandeld dan verwacht. Drie maanden na openstelling van de subsidieregeling “Duurzame 

energie maatregelen Hollands Kroon” was het subsidiebudget voor 2013 van bijna € 20.000 al 

helemaal aangevraagd. 

 RUD NHN: Door de medewerkers van de milieudienst is veel inzet gevraagd bij de 

oprichting/inrichting van de RUD NHN. 
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Minder tijd besteed dan gepland: 

 Toezicht Besluit bodemkwaliteit en Toetsen Besluit bodemkwaliteit: De verwachting was dat begin 

2013 zou worden gestart met Wierholt 3. Omdat dit nog niet het geval is, is het aantal meldingen 

en de controle daarop ver achter gebleven bij de planning. 

 Uitvoering ISV3: Er zijn weinig ISV3-projecten uitgevoerd in 2013. 

 Toetsen omgevingsvergunningaanvragen: Er zijn minder aanvragen ingediend en getoetst dan 

verwacht. 

 Hogere grenswaarde Wet geluidhinder: Er zijn minder aanvragen voor een Hogere grenswaarde 

ontvangen dan verwacht. 

 Milieucommunicatie: Vanwege alle communicatieactiviteiten rond de RUD is er minder tijd 

besteed aan de communicatie voor de milieudienst. 

13.4 Schagen 

Voor de gemeente Schagen zijn iets minder uren besteed dan gepland (97 % besteed). Ook de 

gerealiseerde uren per product zijn afwijkend van de planning. 

De milieudienst heeft echter alle producten en diensten geleverd die in het werkprogramma 2013 zijn 

opgenomen, met uitzondering van een aantal bestuurlijk vastgestelde wijzigingen. Hiervoor was 3% 

minder uren nodig dan door Schagen ingebracht. De verklaringen voor de deze afwijking is in 

onderstaande opsomming opgenomen. 

De MD heeft een grote flexibele schil waardoor kan worden meebewogen met de fluctuerende vraag 

naar producten en diensten. Door de onderschrijding van het aantal uren is een deel van de flexibele 

schil niet ingezet (zie paragraaf 15.4.1) en is er ook dit jaar weer een batig saldo. 

Volgens artikel 38, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval Kop van Noord-

Holland zal de gemeente Schagen deze uren niet één op één gerestitueerd krijgen, maar zal het totale 

batig saldo van de milieudienst naar alle deelnemers terugvloeien op basis van de verdeelsleutel van 

de ingebrachte fte-bijdrage. 

 
 

Meer tijd besteed dan gepland § Minder tijd besteed dan gepland § 
Concrete handhavingsverzoeken 3.12 Omgevingsvergunning, onderdeel milieu 2.1 

Bestuursrechtelijke handhaving 3.13 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 3.6 

Uitvoering geluidmetingen 6.4 Uitvoering 12-dagen regeling 3.10 

Deelverordening duurzaam energiepakket 7.2 Structurele avond- en nachtcontroles 3.14 

Afvaltaken gemeente Schagen 8.2 Hogere grenswaarde Wet geluidhinder 6.1 

RUD NHN 10.7   

 

Meer tijd besteed dan gepland: 

 Concrete handhavingsverzoeken: een samengesteld handhavingsverzoek (bestemmingsplan, 

bouwregelgeving en milieu) met betrekking tot een supermarkt heeft extra tijd gekost vanwege 

afstemming en complexiteit.  

 Bestuursrechtelijke handhaving: Er is de nodige tijd besteed aan bezwaarschriften die betrekking 

hebben op een afwijzing van een DE-subsidie en het handhavingsverzoek met betrekking tot een 

supermarkt. 

 Uitvoeren geluidmetingen: Vanwege een klacht over geluidsoverlast door een supermarkt is een 

aantal langdurige geluidmetingen uitgevoerd. 

 Deelverordening duurzaam energiepakket: Er zijn veel meer aanvragen voor subsidie ingediend 

en afgehandeld dan verwacht. 

 Afvaltaken gemeente Schagen: De ondersteuning van de gemeente op afvalgebied, zowel 

beleidsmatig als op vaktechnische zaken, heeft meer tijd gekost dan gepland.  

 RUD NHN: Van de medewerkers van de milieudienst is veel inzet gevraagd bij de 

oprichting/inrichting van de RUD NHN. 
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Minder tijd besteed dan gepland: 

 Omgevingsvergunning, onderdeel milieu: Het aantal aanvragen is minder dan verwacht. 

 Toezicht Besluit bodemkwaliteit: Het controleren van de meldingen heeft minder tijd gekost dan 

verwacht omdat er geen overtredingen zijn geconstateerd. 

 Uitvoering 12-dagen regelingen: Het afhandelen van de meldingen heeft veel minder tijd gekost 

dan gepland. 

 Structurele avond- en nachtcontroles: Het uitvoeren van de avond- en nachtcontroles heeft 

minder tijd gekost dan gepland omdat er weinig overtredingen zijn geconstateerd. 

 Hogere grenswaarde Wet geluidhinder: Er zijn minder aanvragen voor een Hogere grenswaarde 

ontvangen dan verwacht. 

13.5 Texel 

Voor de gemeente Texel zijn minder uren besteed dan gepland (93 % besteed). Ook de gerealiseerde 

uren per product zijn afwijkend van de planning. 

De milieudienst heeft echter alle producten en diensten geleverd die in het werkprogramma 2013 zijn 

opgenomen, met uitzondering van een aantal bestuurlijk vastgestelde wijzigingen. Hiervoor was 7% 

minder uren nodig dan door Texel ingebracht. De verklaringen voor de deze afwijking is in 

onderstaande opsomming opgenomen. 

De MD heeft een grote flexibele schil waardoor kan worden meebewogen met de fluctuerende vraag 

naar producten en diensten. Door de onderschrijding van het aantal uren is een deel van de flexibele 

schil niet ingezet (zie paragraaf 15.4.1) en is er ook dit jaar weer een batig saldo. 

Volgens artikel 38, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval Kop van Noord-

Holland zal de gemeente Texel deze uren niet één op één gerestitueerd krijgen, maar zal het totale 

batig saldo van de milieudienst naar alle deelnemers terugvloeien op basis van de verdeelsleutel van 

de ingebrachte fte-bijdrage. 

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

Meldingen 8.40 2.5 Toezicht en handhaving Wet milieubeheer 3.1 

Bestuursrechtelijke handhaving 3.13 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 3.6 

Toetsen bodemonderzoeken 4.3 Milieucommunicatie Hfdstuk 9 

RUD NHN 10.7 RRGS 11.1 

 

Meer tijd besteed dan gepland: 

 Meldingen 8.40: het aantal verwachte meldingen wordt overschreden. Dit is veroorzaakt doordat 

tijdens de controles regelmatig werd geconstateerd dat de werkelijke situatie op de bedrijven 

afwijkt van wat is gemeld bij de gemeente Texel. 

 Toetsen bodemonderzoeken: het aantal bodemonderzoeken dat is ontvangen om te beoordelen is 

ruim tweemaal hoger dan verwacht. 

 Bestuursrechtelijke handhaving: Omdat veel bedrijven niet tijdig hun overtredingen hadden 

hersteld, is een behoorlijk aantal bestuursrechtelijke aanschrijvingen opgesteld. 

 RUD NHN: Van de medewerkers van de milieudienst is veel inzet gevraagd bij de 

oprichting/inrichting van de RUD NHN. 

 

Minder tijd besteed dan gepland: 

 Toezicht en handhaving Wet milieubeheer: Voor de gemeente Texel wordt een hoger kengetal 

gehanteerd per controle dan de overige gemeenten in verband met de langere reistijd. Doordat de 

controles voor een zeer concurrerende prijs zijn uitbesteed en de medewerkers van de milieudienst 

bleven overnachten op Texel is de benodigde tijd per controle lager uitgevallen dan was verwacht. 

Hierdoor was minder tijd nodig om alle controles uit te voeren. 

 Toezicht Besluit bodemkwaliteit: Het controleren van de meldingen heeft minder tijd gekost dan 

verwacht. 

 Milieucommunicatie: Vanwege alle communicatieactiviteiten rond de RUD is er minder tijd 

besteed aan de communicatie voor de milieudienst. 

 RRGS: Het RRGS is door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in 2012 volledig 

geactualiseerd. Hierdoor was er in 2013 weinig tijd nodig om het RRGS actueel te houden. 
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DEEL 2   Paragrafen en jaarrekening 
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14. Paragrafen 

14.1 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 2013.  

 

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 2013 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. 

14.2 Bedrijfsvoering 

Coördinatie 

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

datum, 15 april 2013, waarop de secretaris-directeur is gedetacheerd als beoogd directeur bij de 

Milieudienst Regio Alkmaar (MRA). Met ingang van die datum hebben de afdelingshoofden een 

contractuitbreiding gekregen tot 40 uur per week en is het afdelingshoofd van beleid & regulering 

aangesteld als waarnemend directeur.  

 

Het teamoverleg van Beleid & Regulering en van Handhaving & juridische zaken hebben beide 

eenmaal per maand plaatsgevonden. Hierin zijn de besluiten teruggekoppeld uit het MT en is de 

voortgang van de reguliere en projectmatige werkzaamheden besproken. In deze overleggen is ook de 

voortgang van het traject tot vorming van de RUD NHN teruggekoppeld en alle zaken die in dit kader 

speelden bij de bijzondere ondernemingsraad en het bijzonder georganiseerd overleg. 

 

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. 

 

 

 

 



Jaarverslag 2013 

32  Milieudienst Kop van Noord-Holland 

Secretariaat AB/DB Milieu en Afval 

In 2013 zijn er zeven AB en tien DB vergaderingen gehouden. Naast de voortgang van de structurele 

werkzaamheden en de nodige besluitvorming daarover, is in elk overleg de voortgang van de vorming 

van de RUD NHN aan de orde geweest. De liquidatie van de milieudienst is een logisch gevolg van 

het overgaan van de werkzaamheden naar de RUD. In de eerste helft van 2013 is dan ook gewerkt aan 

het opstellen van een liquidatieplan voor de opheffing van de milieudienst en de benodigde activiteiten 

die daar bij horen. 

De formele besluitvorming met betrekking tot de RUD heeft plaatsgevonden in juli.  

 

De milieudienst zal ook in 2014 bezig zijn met afrondende activiteiten, zoals het schonen van het 

archief dat plaatsvindt om het archief af te sluiten en over te dragen aan het regionaal archief of de 

gemeenten. Ook de archiefstukken die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zullen blijven 

vallen worden geschoond. In overleg met de gemeenten gaan deze stukken terug naar de betreffende 

gemeenten of worden ook deze stukken aangeboden aan het regionaal archief. 

 

De totstandkoming van de jaarrekening 2012 is goed verlopen, de jaarrekening is binnen de geplande 

tijd tot stand gekomen. 

 

In de eerste helft van 2013 is ook een begroting voor 2014 met een bijbehorend milieuwerkprogramma 

opgesteld. Dit is gedaan om niet vooruit te lopen op de besluitvorming over de oprichting van de 

RUD. Een tweede reden is dat zowel de begroting als het milieuwerkprogramma ingebracht konden 

worden, en ook zijn ingebracht, bij de RUD. 

 

In het laatste kwartaal van 2013 is het bestuur op de hoogte gebracht van de stand van zaken 

behorende bij de liquidatie. Er is zo goed mogelijk inzicht gegeven in de kosten en baten die 

gekoppeld zijn aan deze liquidatie en de werkzaamheden die nog plaats moeten vinden in 2014. 

 

De milieudienst heeft veel tijd en menskracht gestopt in het participeren in werkgroepen ten behoeve 

van de vorming van de RUD NHN. In alle werkgroepen die de vorming van de RUD mogelijk hebben 

gemaakt zaten vertegenwoordigers van de drie milieudiensten, eigen medewerkers of externe inhuur, 

en de provincie. In een enkele werkgroep zat een vertegenwoordiging van een niet aangesloten 

gemeente. 

 

Financieel beheer 

De financiële administratie, en waar nodig ook advisering, is ook in 2013 naar tevredenheid door 

Deloitte uitgevoerd.  

 

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 

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 de werkwijze is vanaf mei 2013 verandering gekomen. De wekelijkse gesprekken van de secretaris-

directeur zijn medio mei beëindigd. Vanaf dat moment heeft de waarnemend directeur alleen 

gesprekken gehad indien daar aanleiding toe was gezien personele vraagstukken. Vanuit Schagen is er 

extra ondersteuning geweest bij o.a. een klacht van een oud werknemer. De werkverdeling is in 2013 

gelijk gebleven. 

 

De salarisadministratie wordt goed uitgevoerd door Xcent. Dit loopt goed vanaf de start van de 

milieudienst in 2007. 

 

Een rechtspositionele procedure die vanaf 2010 bij de rechtbank loopt is in 2013 afgerond. De 

rechtbank heeft het verzoek om een hogere ontslagvergoeding afgewezen. De kosten die tot eind 2014 

gemaakt worden in verband met een aanvulling op de uitkering zijn nu inzichtelijk. 
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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 5. 

 

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

vindt maandelijks plaats door de afdelingshoofden.  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim in 2013 komt uit op een percentage van 6,4% 

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

uur gewerkt. 

 

Opleidingen 

In het onderstaande overzicht staan de gevolgde opleidingen in 2013.  

 Besluit bodemkwaliteit 

 Cursus crucial conversations van IMK opleidingen 

 Wijziging activiteitenbesluit 

 Cursus vergunningverlening 

 Geluidsaneringen 

 Omgevingsrecht 

 Stikstof deposities 

 

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. 

 

Het beheer van het bodeminformatiesysteem is uit efficiëntieoverwegingen vanaf 2010 ondergebracht 

bij de milieudienst Westfriesland. 

 

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. 
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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 tweede jaar verlengd omdat de 

vorming van de RUD nog niet was afgerond in 2013. 

 

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 heeft tot april 

geduurd. Schagen heeft daarna de DVO zelf met de HVC afgesloten. 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. In 2013 heeft 

de website minder tijd gevraagd, mede doordat geen tijd meer is besteed aan vernieuwingen in 

verband met de vorming van de RUD.  

14.3 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.  

 

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 erkende 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) 

 De MD heeft een rekening-courantkredietfaciliteit bij de BNG.  

14.4 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. 

 

 

 

 

 

 



  Jaarverslag 2013 

Milieudienst Kop van Noord-Holland  35 

Stand reserves per 31 december 2013 
 

Algemene reserves x € 1.000 

Algemene reserve 80 

Bestemmingsreserves  

- verplichtingen 42 

- afvalscheiding 23 

Totale reserves 145 

 

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

 

 Reserve verplichtingen 

De reserve verplichtingen is bestemd voor synchronisatie Globis, opstellen BKK en voor digitaliseren 

archief. Deze reserve wordt overgedragen aan de RUD NHN. 

  

 Reserve afvalscheiding 

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

afgesloten. Deze reserve valt bij de liquidatie van de milieudienst vrij. 

 

 

Risico’s binnen de MD 

 

De MD ontvangt al enkele jaren een uitkering van de UWV voor een medewerker die regelmatig 

langere tijd ziek is. Omdat nog niet duidelijk is of de uitkering over de hele periode terecht is 

ontvangen, loopt de MD risico. Het lijkt onwaarschijnlijk dat we voor het hele bedrag risico lopen, 

maar enig risico is niet uit te sluiten. Het weerstandvermogen van de MD is groot genoeg om de 

risico’s van de laatste post af te dekken. 

 

Voorziening 

De MD heeft nog een voorziening ten behoeve van een voormalig personeelslid. Deze is opgebouwd 

door de vijf gemeenten die vanaf 2007 deel uitmaakte van de MD en is toereikend. 
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15. Jaarrekening 

15.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

15.1.1 Inleiding 

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

begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

15.1.2 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. 

15.2 Balans 

15.2.1 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 

 meetapparatuur    5 jaar 

 vervoermiddelen    4 jaar 

 

Investeringen met een aanschafwaarde van minder dan € 2.500 worden in één keer ten laste van de 

exploitatie gebracht. 

15.2.2 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het 

voorzienbare verlies.  
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15.2.3 Balans per 31 december 2013 

 

 

Activa 
 

 31 december 2012 31 december 2013 

Vaste activa   

Materiële vaste activa   

    Investeringen met een economisch nut  20.703   8.884  

Totaal vaste activa  20.703   8.884  

   

Vlottende activa   

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één 

jaar 

  

    Vorderingen op openbare lichamen  274.072   33.218  

    Overige vorderingen  -   20.613  

   

Overlopende activa  398.510   158.623  

Liquide middelen  1.081.342   963.489  

Totaal vlottende activa  1.753.924   1.175.943  

   

Totaal- generaal  1.774.627   1.184.827  

 

 

 

 

 

 

Passiva 
 

 31 december 2012 31 december 2013 

Vaste passiva   

Eigen vermogen    

    Algemene reserve     80.000     80.000  

    Overige bestemmingsreserve    22.931     64.779  

    Nog te bestemmen resultaat  555.482   300.475  

Eigen vermogen totaal  658.413   445.254  

Voorzieningen  63.152   20.063  

Totaal vaste passiva  721.565   465.317  

   

Vlottende passiva   

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd 

korter dan één jaar 

  

    Overige schulden  639.572   399.659  

   

Overlopende passiva  413.490   319.851  

   

Totaal vlottende passiva  1.053.062   719.510  

   

Totaal- generaal  1.774.627   1.184.827  
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15.2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2013  

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: 

 

Investeringen met een 

economisch nut 

Saldo per 

31-12-2012 

Investering Desinvestering Afschrijving Saldo per 

 31-12-2013 

Auto  -   10.159    2.222   7.937  

Meubilair  7.419    6.405   1.014   -  

Kantoorautomatisering  11.390    5.948   5.442  -  

Ipads  1.894     947   947  

Totaal  20.703   10.159   12.353   9.625   8.884  

 

De desinvestering heeft betrekking op de afboeking van de restboekwaarde van het meubilair, PC’s, en 

monitoren. Een klein deel van deze activa is verkocht aan het personeel en de RUD NHN, het restant 

is overgedragen om niet aan een goed doel. Het boekverlies van € 10.400 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 2012 31 december 2013 

Debiteuren overheid   274.072   26.876  

Door te belasten kosten  -   6.342  

Totaal  274.072   33.218  

 

In debiteuren overheid zijn vorderingen op de deelnemende gemeenten tot een totaalbedrag van  

€ 21.200 opgenomen. 
 

Overige vorderingen 31 december 2012 31 december 2013 

Debiteuren niet overheid  0 20.613 

Totaal 0 20.613 

 

Dit betreft een vordering op de RUD NHN. 
 

Overlopende activa 

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Overlopende activa 31 december 2012 31 december 2013 

Vooruitbetaalde kosten   36.888   -  

Nog te ontvangen overige posten  357.242   154.095  

Nog te ontvangen subsidie van derden  4.380   4.528  

Totaal  398.510   158.623  

 

 Alle vooruitbetaalde kosten 2014 zijn ten laste van het programma Milieu verantwoord. Het 

betreft in hoofdzaak automatiseringscontracten welke voor 2014 geen toegevoegde waarde meer 

hebben voor de MD. 

 Nog te ontvangen overige posten bestaan grotendeels uit: voor € 44.500 bijdragen van de 

gemeenten, voor € 59.100 vakantiegeld juni tot en met december 2013 welke ten laste van RUD 

NHN komt en voor € 38.000 uit vergoeding personeel. 
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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 

31-12-12 

Overheveling 

naar passiva 

Toevoeging Ontvangen Saldo per 

 31-12-13 

Duurzame energie maatregelen:      

- oude regeling  2.538    363   2.194   707  

- nieuwe regeling  1.842   (1.842)  16.826   13.005   3.821  

Totaal  4.380   (1.842)  17.189   15.199   4.528  

 

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 hebben de deelnemende gemeenten een nieuwe 

DE-verordening vastgesteld die loopt tot 2017.  

In 2013 heeft de provincie besloten om aan deze gemeentelijke subsidie bij te dragen. De subsidie 

wordt verstrekt op basis van het klimaatbeleid van de gemeenten. 

Alleen de gemeente Hollands Kroon ontvangt de provinciale subsidie zelf. De door MD uitbetaalde 

DE subsidie wordt achteraf in rekening gebracht. 

 

Liquide middelen 

 

Liquide middelen 31 december 2012 31 december 2013 

Bank   1.081.323   963.228  

Kas   19   261  

Totaal  1.081.342   963.489  

 

Eigen vermogen 

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt: 

 

Reserves Saldo per 

31-12-12 

Resultaat-

bestemming 

vorig 

boekjaar 

Toevoeging Onttrekking Saldo per 

 31-12-13 

Algemene reserve 80.000    80.000 

Bestemmingsreserves:      

- verplichtingen   145.861    104.013   41.848  

- afvalscheiding  22.931      22.931  

- terugbetaling resultaat      

  vorig jaar aan      

  deelnemende gemeenten   409.621    409.621   -  

Totaal bestemmingsreserves  22.931   555.482   -   513.634   64.779  

Totaal  102.931   555.482   -   513.634   144.779  

 

 Algemene reserve 

Bij de toetreding van de gemeenten Den Helder en Texel in 2012 is bepaald dat de algemene 

bedrijfsreserve een bepaald percentage van de exploitatie bedraagt. Deze reserve zal na vrijval in 2014 

worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten op basis van het ingebrachte aandeel. 

 

 Reserve verplichtingen 

Deze reserve is in 2013 uit een deel van het resultaat over 2012 gevormd. Het doel was het financieel 

mogelijk te maken om projecten of onderdelen daarvan die in 2012 uitgevoerd zouden worden, af te 

kunnen ronden in 2013. Niet alle projecten of onderdelen daarvan zijn afgewikkeld. Per saldo is een 

bedrag van € 41.848 van de projecten “Synchronisatie Globis”, “Opstellen Bodemkwaliteitskaart” en 

“Digitalisering archief” niet besteed. De saldi van deze projecten zullen worden overgedragen aan de 

RUD NHN omdat deze taak, die nog niet is afgerond, door de nieuwe GR wordt voortgezet. 
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 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 niet plaatsgevonden. Deze reserve zal na vrijval in 2014 

afgerekend worden met de rechtsopvolgers van de voormalige gemeenten Anna Paulowna, 

Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe op basis van het ingebrachte aandeel. 

 

 Nog te bestemmen resultaat vorig jaar  

De post ‘resultaatbestemming vorig jaar’ is ontstaan uit de jaarrekening van vorig jaar. Van dit bedrag 

is € 409.621 terugbetaald aan de gemeenten en € 145.861 toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

verplichtingen. 

 

Voorziening 

Het verloop van de voorziening was in het verslagjaar als volgt: 
 

Voorziening Saldo per 

31-12-2012 

Toevoeging Aanwending Vrijval Saldo per 

 31-12-2013 

Voormalig personeel  63.152    34.261   8.828   20.063  

Totaal  63.152   -   34.261   8.828   20.063  

 

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 is in de eerste helft van 2013 uitspraak gedaan door de Centrale Raad van Beroep. 

 

Overige schulden 

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Overige schulden 31 december 2012 31 december 2013 

Crediteuren  530.099  226.757  

Belastingdienst  109.473   172.902  

Totaal  639.572   399.659  

 

De schuld aan de belastingdienst betreft de afdracht loonheffing en sociale premies over december 

2013 ad € 113.319 en afdracht BTW over het vierde kwartaal 2013 ad € 59.448. 

 

Overlopende passiva 

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Overlopende passiva 31 december 2012 31 december 2013 

Nog te betalen overige posten  221.980   137.914  

Bodemsanering Hoefplein  156.996   115.857  

Vooruit ontvangen subsidie van derden  34.514   66.080  

Totaal  413.490   319.851  

 

 

 De post “nog te betalen overige posten” bestaat grotendeels uit terugbetaling, detachering 

personeel ad € 67.000, inhuur personeel ad € 50.600 en terugbetaling ten onrechte ontvangen 

bedragen ad € 4.900. 
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 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 saldo van deze post “Bodemsanering Hoefplein” zal worden overgedragen aan de RUD NHN 

omdat deze organisatie de begeleiding van de sanering overneemt. 

 

Het verloop van de post “Vooruit ontvangen subsidie van derden” was in het verslagjaar als volgt: 

 

Nog te ontvangen subsidies 

derden 

Saldo per 

31-12-12 

Overheveling 

van activa 

Toevoeging Vrijval Saldo per 

 31-12-13 

NME  34.514      34.514  

Duurzame energie maatregelen:      

- nieuwe regeling   (1.842)  73.533   40.125   31.566  

Totaal  34.514   (1.842)  73.533   40.125   66.080  

 

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 van € 34.514 zal na vrijval in 2014 afgerekend worden met 

de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. 

 

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 hebben de deelnemende gemeenten een nieuwe DE-verordening vastgesteld welke een 

looptijd heeft tot 2017. 

In 2013 heeft de provincie besloten om aan deze gemeentelijke subsidie bij te dragen. De subsidie 

wordt verstrekt op basis van het klimaatbeleid van de gemeenten. In totaal is een bedrag van € 56.950 

aan DE-subsidie uitgekeerd. 

Het saldo van deze DE subsidie zal worden overgedragen aan de RUD NHN. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Zijn er per ultimo 2013 geen financiële verplichtingen meer aanwezig. 
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15.3 Programmarekening over 2013 

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 2.183.012 2.183.012 3.258.272 3.813.754 3.296.993 3.510.152 -555.482 -213.159 

Afval 5.121.460 5.121.460 714.700 714.700 491.242 491.242 0 0 

Resultaat voor 

Bestemming 

7.304.472 7.304.472 3.972.972 4.528.454 3.788.235 4.001.394 -555.482 -213.159 

Toevoegingen/ 

onttrekkingen aan 

Reserves  

0 0 555.482  513.634  555.482 513.634 

Resultaat na 

Bestemming 

7.304.472 7.304.472 4.528.454 4.528.454 4.301.869 4.001.394 0 300.475 

(positief) 
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15.4 Toelichting programmarekening 

15.4.1 Programma Milieu 

 

Lasten Milieu 

 

LASTEN 
Begroting na 

wijziging 
Realisatie 

            

Personeelskosten 1.906.462  1.948.801  

  Loonbetalingen en sociale premies  1.559.442  1.553.106  

  Detachering 347.020  395.695  

          

Afschrijving 10.000  9.625  

          

Personeel van derden 667.416  539.381  

  Inhuur personeel vast lumpsumbudget 435.413  458.210  

  Inhuur personeel projecten en extra werkzaamheden 232.003  81.171  

          

Overige goederen en diensten (personeel) 155.284  96.491  

  Mobiliteit 59.447  46.850  

  Opleiding en vorming 61.668  28.787  

  Overigen 34.169  20.853  

          

Overige goeden en diensten (administratie) 603.404  447.952  

  Personeel 50.366  29.982  

  Financiën 84.257  71.878  

  I&A   160.907  137.714  

  Post & Archief 89.743  57.021  

  Faciliterende voorzieningen 74.811  44.764  

  Huisvesting 84.385  75.610  

  Communicatie & Organisatie 36.011  4.713  

  Vervoer 9.861  5.488  

  Overig 13.063  20.783  

          

Specifieke projectkosten 1.567  1.330  

          

Restitutie resultaat vorig jaar 409.621  409.621  

          

Dotatie voorziening 0  0  

          

Duurzame energiepakket en NME 60.000  56.951  

          

          

Totaal Lasten 3.813.754  3.510.152  
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Baten Milieu 
 

BATEN 
Begroting na 

wijziging 
Realisatie 

            

Vergoedingen personeel 81.447  122.523  

          

Inkomensoverdrachten Rijk 3.110.825  3.103.400  

  Bijdragen (lumpsum) budget 2.994.301  2.994.301  

  Bijdragen Extra werkzaamheden (structureel) 82.579  82.579  

  Bijdragen Projecten (incidenteel) 26.520  26.520  

  Bijdragen Incidentele toetredingskosten     

  Bijdragen Incidentele transformatiekosten     

  Overige bijdragen 7.425  0  

          

Overige baten 6.000  5.291  

          

Vrijval voorziening   8.828  

          

Duurzame energiepakket en NME 60.000  56.951  

          

          

Totaal Baten 3.258.272  3.296.993  

      

Totaal Baten 3.258.272  3.296.993  

Totaal Lasten 3.813.754  3.510.152  

Resultaat voor bestemming -555.482  -213.159  

      

      

Resultaat voor bestemming -555.482  -213.159  

Toevoeging aan reserves     

Onttrekking aan reserves 555.482  513.634  

Resultaat na bestemming 0  300.475  

 

 

 

Toelichting Milieubeleid en beheer 

 

Lasten 
 

Personeelskosten. 

De milieudienst heeft van het UWV geld ontvangen als tegemoetkoming voor de kosten van een 

chronisch zieke medewerker. 

De kosten voor detachering van medewerkers uit Den Helder is te laag begroot aan de hand van 

onvolledige facturen over 2012. Dit betekent dat de post detachering Den Helder hoger uitvalt dan 

begroot. De totale lasten blijven ruim binnen de begroting waardoor er voor de gemeenten geen 

financiële gevolgen zijn. 

  

Personeel van derden. 

Deze post is onderschreden met ruim 19%. Vanaf de start van de milieudienst is deze post gebruikt als 

mogelijkheid om te bezuinigen door alleen daar in te huren waar het echt nodig is. Ook dit jaar is de 

inhuur van derden lager uitgevallen dan begroot. 
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Goederen en diensten (personeel). 

Ook in 2013 is deze post onderschreden dat 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 

personeelszakenautomatisering, financiële administratie, post en archief en facilitaire. De vorming van 

de RUD NHN heeft ervoor gezorgd dat een groot deel de werkwijze gebleven is zoals ze was waarbij 

gedetacheerden medewerkers grotendeels in Den Helder en Texel zijn blijven werken en de kosten in 

Schagen daardoor gelijk zijn gebleven. 

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. 

 

Baten 

 

Vergoedingen personeel 

De vergoedingen voor het verwerken van de DE-subsidie voor de Milieudienst Westfriesland is 

aanmerkelijk groter dan begroot. 

 

15.4.2 Programma Afval 

Lasten Afval 
 

Omschrijving 
Begroting na 

wijzigingen 
Realisatie 

Overige goederen en diensten   

Verwerkingskosten 714.700 491.242 

Totaal 714.700 491.242 

 

Baten Afval 

 

Omschrijving 
Begroting na 

wijzigingen 
Realisatie 

Inkomensoverdrachten van overheid   

Verwerkingskosten 714.700 491.242 

Totaal 714.700 491.242 

 

Resultaat voor bestemming 0 0 

Toevoeging aan reserves - - 

Onttrekking aan reserves - - 

Resultaat na bestemming 0 0 

 

 

Toelichting afval 

 

Lasten/baten 

In het voorjaar 2013 is het programma afval eerder komen te vervallen dan verwacht. 

Dit verklaart in hoofdzaak het verschil tussen de begroting en de realisatie. 
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15.5 Wet normering topinkomens 

De criteria die zijn opgenomen in de WNT zijn van toepassing op de secretaris-directeur van de 

Milieudienst Kop van Noord-Holland voor de periode van 1 januari tot 15 april 2013 en op de 

waarnemend secretaris-directeur voor de periode van 15 april tot en met 31 december 2013. 

 

De secretaris-directeur c.q. waarnemend secretaris-directeur is belast met de dagelijkse leiding.  

In onderstaande tabel zijn de gegevens van de secretaris-directeur en de waarnemend secretaris-

directeur vermeld. 

 

a.  naam A.P. Bouwens 

b.   beloning € 23.382 

c. SV premies € 2.048 

d.  belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 423 

e. voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn 

 

€ 3.802 

f.  functie secretaris-directeur 

g.1. duur van het dienstverband 1/1-15/4 

g.2. omvang van het dienstverband 100% 

h.  uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband n.v.t. 

 

 
a.  naam M. Goudemond 
b. beloning € 56.491 
c. SV premies € 4.975 
d.  belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 775 
e. voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn 

 

€ 7.998 
f.  functie  waarnemend secretaris-directeur 
g.1. duur van het dienstverband 15/4-31/12 
g.2. omvang van het dienstverband 100% 
h.  uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband n.v.t. 
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15.6 Voorstel tot resultaatbestemming 

In 2013 heeft de milieudienst een positief resultaat gerealiseerd van € 300.475.  

 

1. In onderstaande tabel staat een overzicht van de begrote projectkosten voor 2013.In de kolom 

‘Doorschuiven’ staan de bedragen die nog nodig zijn om het project af te ronden. Om deze 

projecten uit te mogen voeren is in het AB van september 2013 toestemming gegeven.  

Voor Texel geldt dat de synchronisatie Globis wel is afgerond en er € 2.950 minder is uitgegeven  

dan begroot. Texel krijgt dit bedrag terug. 

 

 
 

  

2. Op grond van het sociaal plan moet de latende organisatie proportioneel bijdragen aan een 

overheidsjubileum van 25, 40 en 50 jaar dat voor 1 januari 2019 plaatsvindt. Hiermee is een 

bedrag van ongeveer € 38.500 gemoeid. 

 

 

3. Voor de liquidatie van de milieudienst Kop van Noord-Holland is na aanvaarding van de 

voorgestelde resultaatbestemming een bedrag van € 100.000 (€ 80.000 algemene reserve  

en € 20.000 uit de resultaatbestemming 2013) beschikbaar. 

 

  

Begroot Besteed Doorschuiven Restitutie 

A Werkzaamheden structureel 38.890            9.240               -                           29.650            

A 1 OLP Frontoffice en websitebeheer 1.890               1.330               560                  

A 2 Geluidzonering 15.000            7.910               7.090               

A 3 Nadere invulling HVC-monitoring 22.000            -                        22.000            

B Projecten incidenteel 2.040               29.316-            41.848                31.356            

B 1 Synchronisatie Globis 63.400            39.497            20.953                2.950               

B 2 Opstellen Bodemkwaliteitskaart 35.370            29.170            6.200                  -                        

B 3 Samenvoegen BKK 13.024            -                        13.024            

B 4 Digitaliseren archief 20.000            5.305               14.695                -                        

B 5 Realisatie koppelingen 10.000            -                        10.000            

B 6 Extra kosten opleiding en vorming 4.067               -                        4.067               

B 7 Implementatie omgevingswet 2.040               725                  1.315               

Onttrekking aan bestemmingsreserve 145.861-          104.013-          

C Bestede uren RUD : 68.169            47.110            -                           21.059            

(Werkzaamheden structureel en

 projecten incidenteel samengevoegd)

Onvoorzien (structureel) 43.689            22.630            21.059            

Actualiseren handhavingsprotocollen 4.080               4.080               -                        

RUD NHN 20.400            20.400            -                        

109.099          27.034            41.848                82.065            

Projecten 2013

Totaal
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In onderstaande tabel zijn de bedragen die de gemeenten zullen ontvangen per gemeenten inzichtelijk 

gemaakt. 

 

 
 

 

 

 

 Totaal  Den Helder 

 Hollands 

Kroon  Schagen  Texel 

Lasten minus baten lumpsum 2.784.719    518.215     1.105.421  870.225     290.859     

Lasten minus baten buiten lumpsum:

- Uit begroting:

- OLP Frontoffice en websitebeheer 1.330          1.330        

- Geluidzonering 7.910          7.910        

- Nadere invulling HVC-monitoring -                 

- Synchronisatie Globis 39.497        17.247      22.250      

- Opstellen Bodemkwaliteitskaart 29.170        14.585      14.585      

- Samenvoegen BKK -                 

- Digitaliseren archief 5.305          1.305        4.000        

- Realisatie koppelingen -                 

- Extra kosten opleiding en vorming -                 

- Implementatie omgevingswet 725             421           304           

- RUD NHN 47.110        30.290      16.820      

- Onttrekking reserve verplichtingen 2012 104.013-      31.364-      15.911-      18.564-      38.174-      

- Voorziening voormalig personeel (vrijval) 8.828-          3.531-        5.297-        

Totaal 18.206        24.504      3.553-        3.945-        1.200        

Lasten minus baten totaal

Lasten minus baten lumpsum 2.784.719    518.215     1.105.421  870.225     290.859     

Posten buiten lumpsum: 18.206        24.504      3.553-        3.945-        1.200        

Totaal 2.802.925    542.719     1.101.868  866.279     292.059     

Verantwoordde gemeentelijke bijdragen

Lumpsum 2.994.301    557.217     1.188.615  935.720     312.749     

Buiten Lumpsum 109.099      59.629      9.500        14.390      25.580      

Totaal 3.103.400    616.846     1.198.115  950.110     338.329     

Resultaat

Lumpsum 209.582      39.002      83.195      65.494      21.890      

Buiten Lumpsum 90.893        35.125      13.053      18.335      24.380      

Totaal 300.475      74.127      96.248      83.830      46.270      

Totaal restitutie 300.475      74.127      96.248      83.830      46.270      

Resultaatbestemming

- Digitaliseren archief 16.825        12.150      4.675        

- naar algemene reserve t.b.v. liquidatie 20.000        3.722        7.939        6.250        2.089        

36.825        3.722        20.089      10.925      2.089        

Totaal restitutie na resultaatbestemming 263.650      70.405      76.159      72.905      44.181      

Nog te factureren 44.499        10.936      7.445        10.440      15.678      

Eindbedrag restitutie 219.151      59.468      68.714      62.465      28.504      

positief: door de gemeente te ontvangen

negatief: door de gemeente te betalen
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16. Begrippen en afkortingenlijst 

AB    Algemeen Bestuur 

CBS    Centraal Bureau voor de Statistiek 

CT    Coördinatie Team 

DB    Dagelijks Bestuur 

DE    Duurzame energie 

DVO    Dienstverleningsovereenkomst 

GCO    Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 

GR    Gemeenschappelijke Regeling 

HVC    Huisvuilcentrale 

HUP    Handhavingsuitvoeringsprogramma 

ISD    Intergemeentelijke Sociale Dienst 

ISV    Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

NAW    Naam, Adres, Woonplaats 

NEN    Nederlandse Norm 

NME    Natuur en Milieueducatie 

MER    Milieu Effect Rapportage 

MRA    Milieudienst Regio Alkmaar 

OLP    Onderzoekslocatie Petten 

OBM    Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

PT    Project Team 

RRGS    Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen 

RUD    Regionale Uitvoeringsdienst (omgevingsdienst) 

TIP    Technisch Informatie Programma 

VNG    Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

WABO    Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2013 

50  Milieudienst Kop van Noord-Holland 

Bijlage 1       Bestede uren 2013 Alle gemeenten 

 

 
Geplande uren 

Besteed 

 Uren Percentage 

Vergunningen 7.015 6.190 88 

Handhaving 17.978 16.713 93 

Bodem 5.045 4.166 83 

Milieu en ruimte 1.835 1.758 96 

Geluid 2.410 2.204 91 

Energie en duurzaamheid 1.260 1.344 107 

Afval 420 604 144 

Milieucommunicatie 688 231 34 

Beleid 2.820 4.248 151 

Externe veiligheid 286 100 35 

Bedrijfsvoering 5.300 4.043 76 

Totaal 45.057 41.601 92 

    

 
Extra budget 

Besteed 

 Budget Percentage 

Bewaking zonering industrieterrein € 15.000  € 7.910  53 

Digitaliseren bodemrapporten € 0  € 13.598  - 

RUD NHN € 61.200  € 56.470 92 

Implementatie Omgevingswet € 2.040  € 725  36 

Flora en Fauna-toets € 0  € 1.029  - 

Handleiding MER € 0  € 440  - 

Actualisatie bodemkwaliteitskaarten € 0  € 765  - 

Implementatie Den Helder en Texel € 0  € 3.152  - 

Onvoorzien € 16.329  € 0  0 

Totaal € 94.569  € 84.089  89 

 

Bijlage 2       Bestede uren 2013  Den Helder 

 

 
Geplande uren 

Besteed 
Restant 

 Uren Percentage 

Vergunningen 1.240 767 62 473 

Handhaving 3.312 2.958 89 354 

Bodem 2.386 2.270 95 116 

Milieu en ruimte 60 139 232 -79 

Geluid 930 810 87 120 

Energie en duurzaamheid 0 0 - 0 

Afval 0 0 - 0 

Milieucommunicatie 90 38 42 52 

Projecten 0 0 - 0 

Externe veiligheid 120 49 41 71 

Bedrijfsvoering 415 363 87 52 

Totaal 8.553 7.394 86 1159 
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Extra budget 

Besteed 
Restant 

 Budget Percentage 

Bewaking zonering industrieterrein € 15.000  € 7.910  53 € 7.090  

Digitaliseren bodemrapporten € 0  € 8.177  - -€ 8.177  

RUD NHN € 40.800  € 37.090  91 € 3.710  

Implementatie Omgevingswet € 1.020  € 421  41 € 599  

Handleiding MER € 0  € 102  - -€ 102  

Actualisatie bodemkwaliteitskaarten € 0  € 391  - -€ 391  

Implementatie Den Helder en Texel € 0  € 2.499  - -€ 2.499  

Onvoorzien € 9.609  € 0  0 € 9.609  

Totaal € 66.429  € 56.590  85 € 9.839  

 

Bijlage 3       Bestede uren 2013  Hollands Kroon 

 

 
Geplande uren 

Besteed 
Restant 

 Uren Percentage 

Vergunningen 2.850 2.689 94 161 

Handhaving 7.031 6.744 96 287 

Bodem 1.466 769 52 697 

Milieu en ruimte 950 818 86 132 

Geluid 715 651 91 64 

Energie en duurzaamheid 630 512 81 118 

Afval 60 71 118 -11 

Milieucommunicatie 254 36 14 218 

Projecten 1.455 2.172 149 -717 

Externe veiligheid 80 38 48 42 

Bedrijfsvoering 2.210 1.677 76 533 

Totaal 17.701 16.177 91 1524 

 

Bijlage 4       Bestede uren 2013  Schagen 

 

 
Geplande uren 

Besteed 
Restant 

 Uren Percentage 

Vergunningen 1.890 1.604 85 286 

Handhaving 4.752 4.490 94 262 

Bodem 916 797 87 119 

Milieu en ruimte 825 778 94 47 

Geluid 670 659 98 11 

Energie en duurzaamheid 630 832 132 -202 

Afval 360 533 148 -173 

Milieucommunicatie 254 150 59 104 

Beleid 1.365 2.076 152 -711 

Externe veiligheid 75 10 13 65 

Bedrijfsvoering 2.260 1.651 73 609 

Totaal 13.997 13.580 97 417 
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Bijlage 5       Bestede uren 2013  Texel 

 

 
Geplande uren 

Besteed 
Restant 

 Uren Percentage 

Vergunningen 1.035 1.130 109 -95 

Handhaving 2.883 2.521 87 362 

Bodem 277 330 119 -53 

Milieu en ruimte 0 23 - -23 

Geluid 95 84 88 11 

Energie en duurzaamheid 0 0 - 0 

Afval 0 0 - 0 

Milieucommunicatie 90 7 8 83 

Projecten 0 0   0 

Externe veiligheid 11 3 27 8 

Bedrijfsvoering 415 352 85 63 

Totaal 4.806 4.450 93 356 

     

 
Extra budget 

Besteed 
Restant 

 Budget Percentage 

Digitaliseren bodemrapporten € 0  € 5.421  - -€ 5.421  

RUD NHN € 20.400  € 19.380  95 € 1.020  

Implementatie Omgevingswet € 1.020  € 304  30 € 716  

Flora en Fauna-toets € 0  € 1.029  - -€ 1.029  

Handleiding MER € 0  € 338  - -€ 338  

Actualisatie bodemkwaliteitskaarten € 0  € 374  - -€ 374  

Implementatie Den Helder en Texel € 0  € 653  - -€ 653  

Onvoorzien € 6.720  € 0  0 € 6.720  

Totaal € 28.140  € 27.499  98 € 641  
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Bijlage 6       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 Milieudienst Kop van 

Noord-Holland behoort tot de 25% laagste 

binnen de benchmark van milieudiensten. 

 

 


