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Bestuursvoorstel ‘Overdracht en ontvangst VTH-plustaken’ 

(versie 12 augustus 2015) 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

 

Principebesluit GS Provincie Noord-Holland 

Op 23 september 2014 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland (PNH) het 

principebesluit genomen om de VTH-plustaken aan de Noord-Hollandse RUD’s uit te besteden. Het 

voornemen is om op 1 januari 2016 de provinciale VTH-taken voor de groene wetgeving, de 

zwemwaterwetgeving, de vergunningverlening Bodem en de handhaving Wegen & Vaarwegen formeel 

en feitelijk door de RUD NHN te laten uitvoeren.  

 

Bestuurlijke randvoorwaarden RUD NHN 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de RUD NHN is op 9 oktober jl. hierover geïnformeerd. Het DB heeft 

daarbij gesproken over de mogelijke gevolgen voor de RUD NHN en over de vraag hoe een 

taakuitbreiding zich verhoudt tot de huidige opgaven van de RUD NHN. Het DB heeft drie bestuurlijke 

randvoorwaarden geformuleerd: 

1) De overdracht van de VTH-plustaken moet financieel ‘veilig’ plaatsvinden; er mogen geen 

financiële consequenties voor de gemeentelijke deelnemers van de RUD NHN ontstaan. De 

taakoverdracht vindt voor de RUD NHN ‘kostenneutraal’ plaats.  

2) Een overdrachtsproces dient zo min mogelijk effect op de bestaande RUD-organisatie te hebben 

zodat de huidige dienstverlening blijft gewaarborgd. Om dit bewerkstelligen dient het 

overdrachtsproces door externe capaciteit te worden verzorgd.  

3) Een traject waarbij duidelijke bestuurlijke beslismomenten worden vastgesteld zodat het bestuur 

van de RUD NHN kan sturen.  

 

Plan van aanpak ‘Overdracht en Ontvangst VTH-plustaken’ 

Het proces en de uitwerking van bestuurlijke randvoorwaarden zijn in het plan van aanpak ‘Overdracht 

en Ontvangst VTH-plustaken’ opgenomen. Het plan van aanpak is door het DB op 13 november 2014 

vastgesteld en het Algemeen Bestuur (AB) is hierover op 15 december 2014 geïnformeerd. In het plan 

van aanpak is het transitieproces in de volgende fasen opgedeeld: 
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1) Definitiefase: vaststellen van de kaders en uitgangspunten met het vaststellen van het plan van 

aanpak, de intentieverklaring en de projectbegroting. 

2) Uitwerkingsfase: onderzoeken en uitwerken van alle condities waaronder de VTH-plustaken 

worden overgedragen dan wel worden ontvangen. 

3) Besluitvormingsfase: definitieve besluitvorming binnen de RUD NHN en PNH over de overdracht 

en ontvangst van de VTH-plustaken op 1 januari 2016. 

4) Implementatiefase: uitvoeren van de werkzaamheden betreffende de ontvlechting door de 

provincie en de invlechting door de RUD NHN van mensen (plaatsing, aanstelling e.d.) en middelen 

(overdracht gegevens, systemen, materieel, verhuizing e.d.) en organisatie (mandaten, 

dienstverleningsovereenkomst e.d.). 

 

Intentieverklaring en Projectbegroting 

Tussen de RUD NHN en de PNH zijn afspraken gemaakt over de condities waaronder de VTH-plustaken 

door de PNH worden overgedragen en door de RUD NHN worden ontvangen. Deze afspraken zijn 

vastgelegd in de uitgangspuntennotitie ‘Overdracht en Ontvangst VTH-plustaken’ en de 

‘Projectbegroting VTH-plustaken’. De uitgangspuntennotie is bestuurlijk samengevat in de 

Intentieverklaring ‘Overdracht en Ontvangst VTH-plustaken’. Het AB heeft op 23 maart 2015 ingestemd 

met de intentieverklaring en de projectbegroting.  

 

1.2 Uitgangspunten Intentieverklaring 

De uitgangspunten die de RUD NHN en PNH met elkaar hebben afgesproken zijn vastgelegd in de 

intentieverklaring ‘Overdracht en Ontvangst VTH-plustaken’. 

1. De werk- en organisatieprincipes en visie van de RUD NHN zijn leidend voor de inpassing van de 

taken, de mensen en de middelen die vanuit PNH overkomen naar de RUD NHN en staan niet als 

gevolg van de overdracht van de provinciale VTH-plustaken ter discussie. 

2. De afspraken betreffende de dienstverlening tussen de RUD NHN en de PNH worden eenduidig en 

helder vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO).  

3. Bij de overdracht is het capaciteitsniveau van de VTH-plustaken in overeenstemming met het 

gewenste uitvoeringsniveau, zijn de ontwikkelingen in beeld gebracht inclusief de mogelijke 

implicaties hiervan op de taakuitvoering en is geen sprake van achterstanden of anders is deze 

geïnventariseerd, beschreven en zijn werkafspraken (inclusief bijbehorende middelen) gemaakt 

over het wegwerken van deze achterstanden 

4. Het overdrachtstraject leidt tot eenmalige transitiekosten om het proces uit te voeren en de 

organisatie in te richten. Deze kosten bedragen € 0,4 mln1 en zijn onderbouwd in de 

projectbegroting. De provincie financiert de transitiekosten voor via een lening waarbij nadere 

afspraken worden gemaakt over de exacte wijze en met instemming van de accountant. De RUD 

NHN is verantwoordelijk voor de projectbegroting. 

5. De transitiekosten / projectbegroting worden door de RUD NHN binnen 3 jaar terugverdiend door 

het realiseren van synergie- en efficiencyvoordelen.  

                                                             
1  De ICT-kosten voor bodem maken geen deel uit van de projectbegroting. Gezien het provincie-brede karakter 

van de bodemoverdracht is afgesproken op een later tijdstip en bij voorkeur provincie-breed afspraken te 
maken.  
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6. Bij de overdracht en gedurende de terugverdienperiode legt de PNH geen efficiency- en/of 

financiële taakstellingen op, tenzij de wetgeving wijzigingen aanbrengt in de VTH-plustaken. 

7. Indien wijzigingen in provinciale, nationale en bovennationale wet- en regelgeving en beleid leiden 

tot vermindering van taakomvang gedurende de terugverdienperiode dan worden in overleg de 

gevolgen opgevangen. Als er sprake is van boven formatieve medewerkers als gevolg van de 

genoemde ontwikkelingen dan kan aanspraak worden gemaakt op de terugkeergarantie van de 

PNH, mits deze past in de dan geldende regels van het sociaal statuut van de PNH of het sociaal 

plan van de RUD NHN.  

8. Tot en met 2019 vindt door de PNH lumpsumfinanciering van de VTH-plustaken plaats. De 

lumpsumbijdrage (jaarlijkse bijdrage): 

- is gebaseerd op het van toepassing zijnde RUD-tarief (vast bedrag per fte) verhoogd met de 

aanvullende budgetten voor materiele lasten en programmakosten 

- is voor de terugverdienperiode (2016-2018) gelijkblijvend; 

- wordt voor 2019 verlaagd waarbij nadere afspraken over de omvang van de verlaging worden 

gemaakt; 

- heeft betrekking op de afgesproken VTH-plustaken2; 

- is gekoppeld aan een terugverdienpercentage van maximaal 5% waarbij na 3 jaar de lening 

van € 400.000 is afgelost en een eenmalige terugbetaling van € 50.423 heeft plaatsgevonden. 

9. Vanaf 2020 vindt outputgerichte financiering plaats op basis van de productendienstencatalogus. 

10. De investeringen voor de RUD NHN worden inzichtelijk gemaakt in de investeringsbegroting. De 

kapitaals- en rentelasten van de (structurele) investeringen worden verwerkt in de 

(exploitatie)begroting 2016 en meerjarenraming. 

11. De financiële effecten van harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en plaatsing behoren tot de 

frictiekosten van PNH. 

12. De arbeidsvoorwaarden en regelingen van de RUD NHN zijn leidend, en worden niet als gevolg van 

de komst van de provinciale VTH-medewerkers gewijzigd.  

13. De RUD NHN krijgt voor de over te dragen primaire taken de bijbehorende formatie én 

medewerkers op basis van het principe ‘mens-volgt-taak’. 

14. De medewerkers krijgen bij de RUD NHN een in structureel opzicht naar aard, duur en omvang 

gelijk dienstverband als het dienstverband bij PNH op de dag van ontslag. 

15. Zonder financiële compensatie kunnen niet meer medewerkers (in fte) worden overgedragen aan 

de RUD NHN dan in formatieve omvang (in fte) is vastgesteld.  

16. De PNH levert ook overheadmedewerkers. De RUD NHN zorgt voor voldoende passende 

vacatureruimte om de personele overhead daadwerkelijk gepaard te laten gaan met plaatsing van 

PNH-overheadmedewerkers. Het percentage personele overhead is niet hoger dan het percentage 

dat de RUD NHN hanteert. 

17. Bij de overgang van de VTH-plustaken zijn in ieder geval zodanige (ICT-)oplossingen aanwezig dat 

medewerkers hun werk kunnen uitvoeren. 

                                                             
2 De taken hebben betrekking op VTH groene wetgeving, VTH zwemwaterwetgeving en VV bodem. Bij overdracht 

van de extra VTH-plustaak Wegen/Vaarwegen wordt voor de jaarlijkse PNH-bijdrage uitgegaan van een verlaagd 
tarief, aangevuld met een budget voor programmakosten en materiele lasten voor zover van toepassing. De 
afspraak van het verlaagde tarief is gemaakt om tot het uiteindelijke onderhandelingsresultaat te komen. 
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18. De data in de provinciale (vak)applicaties en de dossiers van de over te dragen VTH-plustaken zijn 

van een adequaat kwaliteitsniveau (juist en volledig) en worden tijdig in het juiste formaat 

aangeleverd.  

19. De RUD NHN werkt samen met de andere Noord-Hollandse RUD’s/OD’s en wisselt kennis en 

expertise uit ten behoeve van een integrale uitvoering van het omgevingsrecht. 

 

1.3 Bestuursvoorstel Algemeen Bestuur 

De resultaten van de uitwerkingsfase zijn gereed en beschreven in dit bestuursvoorstel inclusief bijlagen. 

Op basis van het bestuursvoorstel wordt van het AB een definitief besluit gevraagd over het inbrengen 

van de VTH-plustaken bij de RUD NHN. Hetzelfde besluitvormingstraject wordt door de PNH doorlopen 

waarbij een definitief besluit door GS in september 2015 wordt verwacht. 

 

Hoofdstuk 2 (bedrijfsplan) beschrijft de condities, de afspraken en wijze waarop de VTH-plustaken door 

de RUD NHN worden ontvangen en worden ingepast in de RUD-organisatie. Vervolgens zijn de volgende 

twee hoofdvragen aan de orde: 

I. Wordt ingestemd met het overdragen en ontvangen van de provinciale VTH-plustaken door de 

RUD NHN? 

II. Vindt de overdracht en ontvangst op 1 januari 2016 plaats? 

 

Ad. I. Instemmen met het overdragen en ontvangen van de provinciale VTH-plustaken? 

Het bestuur van de RUD NHN wordt positief geadviseerd omdat de uitvoering van de VTH-plustaken 

belangrijke voordelen heeft, de risico’s beheersbaar zijn en aan de randvoorwaarden ‘financieel veilig’ 

en ‘kostenneutraal’ worden voldaan. 

 

Ad. II. Overdracht en ontvangst 1 januari 2016? 

Het bedrijfsplan laat twee centrale knelpunten zien die een overdracht op 1 januari 2016 niet haalbaar 

en verantwoord laten zijn.  

- de RUD NHN beschikt op 1 januari 2016 niet over de benodigde kantoorruimte om alle VTH-

plusmedewerkers te huisvesten; de huidige huurder – UWV - dient het contract uit tot 23 maart 

2016; 

- de ICT-implementatie voor alle VTH-plustaken is niet realiseerbaar op 1 januari 2016; de effectieve 

implementatietijd is te kort om de geformuleerde ambitie (ook met de plan B-opties) te realiseren.  

 

In overleg met de PNH is een gefaseerde overdracht in twee tranches overeengekomen: 

- Tranche 1 per 1 januari 2016: overdracht van alle primaire VTH-plustaken minus de primaire VTH-

taken voor de groene wetgeving. 

- Tranche 2 per 1 juli 2016: overdracht van de primaire VTH-plustaken voor de groene wetgeving. 

 

De overdracht in twee tranches leidt voor zowel de PNH als de RUD NHN tot hogere eenmalige 

transitiekosten (langere begeleiding van de verschillende processen). Conform de intentieverklaring is 

elk van de partijen verantwoordelijk voor de eigen transitiekosten. De RUD NHN raamt de kosten op € 

100.000. De RUD NHN vangt deze kosten op binnen de programmabegroting Plustaken PNH, middels 

een taakstelling. 
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Het bestuur van de RUD NHN wordt positief geadviseerd in te stemmen met een gefaseerde overdracht 

van de VTH-plustaken op respectievelijk 1 januari 2016 en 1 juli 2016. 
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2. Bedrijfsplan 

 

2.1 Taken en Uitvoering 

 

Takenpakket 

Tussen de RUD NHN en PNH is overeenstemming over het over te dragen pakket van VTH-plustaken: 

- Vergunningverlening bodem voor het grondgebied Noord-Holland Noord. 

- Vergunningverlening, toezicht en handhaving Natuurbeschermingswet voor de gehele provincie. 

- Vergunningverlening, toezicht en handhaving Flora- & Faunawet voor de gehele provincie. 

- Vergunningverlening, toezicht en handhaving Boswet, Natuurschoonwet en PMV stiltegebieden 

voor de gehele provincie. 

- Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden voor de gehele provincie. 

- Handhaving Wegen & Vaarwegen voor de gehele provincie. 

 

Bijzonder aspect in het takenpakket is dat de RUD NHN de uitvoering voor het hele provinciale 

grondgebied voor haar rekening neemt. Met de andere Noord-Hollandse RUD’s worden hierover 

afspraken gemaakt nadat het definitief besluit over overdracht is genomen. In bijlage 1 is een nadere 

omschrijving van de taken en verwachte productie opgenomen. 

 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

Het pakket VTH-plustaken krijgt te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving: 

- De nieuwe Wet natuurbescherming (planning 1 januari 2016), inclusief Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS per 1-7-2015) en de daaropvolgende vaststelling van de Natura 2000-beheerplannen. 

- Wijziging van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (planning 

was 1-7-2016 maar volgens laatste berichten wordt de wijziging doorgeschoven naar 2018) 

 

In bijlage 2 is de toelichting op deze wijzigingen opgenomen. De belangrijkste twee gevolgen zijn:  

1) De beleidskaders en werkprocessen dienen aangepast te worden op de nieuwe wet- en 

regelgeving. De provincie bereidt dit voor. 

2) De wijzigingen hebben gevolgen voor de (kwantitatieve en kwalitatieve) formatie die momenteel 

bij de PNH beschikbaar is. De provincie heeft deze gevolgen in kaart gebracht. 

 

Uitvoering 

De overgedragen VTH-plustaken worden door de RUD NHN in mandaat uitgevoerd, gelijk aan de 

werkwijze voor de gemeentelijke basistaken. Het beleid, de opdrachtverlening en de bestuursadvisering 

blijven een taak van het bevoegd gezag i.c. de provincie. De PNH is verantwoordelijk en draagt zorg voor 

de actuele beleidskaders waarbinnen de RUD NHN de taakuitvoering moet verrichten. Tussen de RUD 

NHN en de PNH worden afspraken gemaakt over de dienstverlening door de RUD NHN. Deze worden 

vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Afspraken over de productie worden jaarlijks 

vastgelegd in het werkprogramma i.c. handhavingsprogramma. 
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De VTH-plustaken zijn voor de RUD NHN nieuwe taken. Een deel van takenpakket is wel vergelijkbaar 

met de processen en specialismen binnen de RUD NHN. Dit geldt voor vergunningverlening bodem en 

voor de zwemwaterwetgeving (betreft vooral inrichtingen). Maar een deel is ook zeker anders van aard 

en karakter. Dit geldt voornamelijk voor de groene wetgeving. Deze is te kenmerken door: 

 Maatwerk in plaats van checklisten als toetsingskaders; 

 Enkele (politiek) gevoelige dossiers (bijvoorbeeld ganzenvraagstuk); 

 Nauwe samenwerking en afstemming met de provincie is vereist (beleid en uitvoeringskaders); 

 Veel partijen in het veld. 

 

Voor de RUD NHN is het essentieel dat met de taakoverdracht ook voldoende medewerkers overgaan 

naar de RUD NHN. Zij zijn immers op dit moment de kennisdragers voor de uitvoering van deze taken. 

De provincie en de RUD NHN maken afspraken over de personele bezetting van de formatie die naar de 

RUD NHN overgaat.  

 

De RUD NHN kiest ervoor om de organisatie van de uitvoering van de VTH-plustaken in de RUD-

organisatie zoveel als mogelijk gelijk te laten zijn aan die binnen de provincie. Dit betekent zoveel als 

mogelijk handhaven van de huidige werkwijze en functies. Er zijn twee belangrijke redenen om voor 

deze inpassingswijze te kiezen. Ten eerste kunnen de wijzigingen in wet- en regelgeving makkelijker 

worden ingebed (bij wijziging van werkwijze zijn er twee veranderopgaven). Ten tweede wordt hierdoor 

de continuïteit van de taakuitvoering geborgd omdat een deel van de VTH-plustaken voor de RUD NHN 

een nieuwe tak van sport is. 

 

2.2 Formatie 

Bij de vaststelling van de intentieverklaring werd uitgegaan van de huidige formatie bij PNH voor de 

VTH-plustaken. Onderdeel van de afspraak was dat de provincie een formatieonderzoek zou uitvoeren 

op basis van de vraag “hoeveel formatie (omvang en inschaling) is de komende jaren nodig voor de 

uitvoering van de provinciale VTH-plustaken?”. In het onderzoek is gekeken naar a) de benodigde 

formatie voor het huidige ambitieniveau, b) de benodigde formatie in geval het huidig ambitieniveau 

als onvoldoende beoordeeld is en c) de benodigde formatie als gevolg van de wijzigingen in de wet- en 

regelgeving. Het onderzoek is afgerond en bevat de volgende conclusies: 

1. Er is op voorhand geen aantoonbaar synergievoordeel te realiseren bij het uitbesteden van VTH-

plustaken aan de RUD’s/OD’s (los het realiseren van een bedrijfsvoeringvoordeel binnen de RUD 

NHN). 

2. Er zijn voor de VTH-plustaken beperkte beleidskaders aanwezig. 

3. Er is sprake van structureel formatietekort voor de VTH-plustaken voor de RUD NHN. 

4. Niet alleen de (kwantitatieve) formatie maar ook de kwaliteit van de formatie moet wijzigen; er is 

sprake van functieverzwaring voor vergunningverlening Natuurbeschermingswet en de handhaving 

Zwemwaterwetgeving. 

 

De onderzoeksresultaten zijn in de PNH-directie besproken waarbij is besloten om3: 

                                                             
3  Onder voorbehoud van instemming van GS op 25 augustus 2015 en goedkeuring van de begroting 2017 door 

Provinciale Staten (november 2015) 
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1. De benodigde formatie voor de VTH-plustaken op het aangegeven ‘huidige ambitieniveau’ te 

brengen. Dit betekent concreet dat de huidige formatie wordt opgehoogd tot de benodigde 

formatie volgens het onderzoeksrapport. 

2. Handhaven van het huidige ambitieniveau, ook dit als te laag is beoordeeld en daarmee de 

formatie hiervoor voorlopig niet te verhogen. Voor de RUD NHN betreft het alleen de handhaving 

Wegen & Vaarwegen waarbij het onderzoeksrapport constateert dat het gewenste ambitieniveau 

0,5 fte extra formatie vereist. In het nieuw op te stellen HandhavingsUitvoeringsprogramma 2016-

2019 wordt door de provincie het ambitieniveau opnieuw bekeken. Alsnog aanpassing van het 

ambitieniveau wordt op voorhand niet uitgesloten. 

3. Voor de formatieve effecten van de nieuwe wetgeving wordt het advies in het onderzoeksrapport 

opgevolgd. Het gaat daarbij om: 

- 1,0 fte structureel voor vergunningverlening Wet Natuurbescherming; 

- 0,28 fte structureel voor handhaving Zwemwaterwetgeving4; 

- 0,4 fte tijdelijk voor handhaving Zwemwaterwetgeving voor 2 jaren. 

4. De PNH zorgt voor actuele beleidskaders voordat de VTH-taken aan de RUD’s/OD’s worden 

overgedragen. 

 

De huidige formatie aangevuld met de extra formatie uit het formatieonderzoek. Het 

formatieonderzoek had alleen betrekking op de primaire formatie. De formatie voor de personele 

overhead is naar rato aangepast op basis van de afspraak van een opslagpercentage van 20/80 voor de 

personele overhead. De formatie behorend bij de overdracht van de VTH-plustaken is in tabel 1 

opgenomen. De formatie is inclusief nieuwe wet- en regelgeving. Bij uitstel van de inwerkingtreding van 

de nieuwe wetgeving wordt de formatie hierop aangepast. Zo is zeer waarschijnlijk dat de wijziging van 

de zwemwaterwetgeving pas in 2018 plaatsvindt. Dit betekent dat in de onderstaande tabel de 

structurele formatie met 0,28 fte wordt verminderd en de incidentele formatie voor 2 jaren (ad 0,4 fte) 

voorlopig vervalt.  

 

Tabel 1: Formatie VTH-plustaken RUD NHN 

VTH-plustaken RUD NHN 
Vergunning-

verlening 

Toezicht en 

Handhaving 

Ondersteuning 

Primair proces 
Totaal 

Wet bodembescherming 3,66     3,66 

NB-wet 12 2,7   14,70 

Flora & Faunawet 3,3 3,9   7,20 

Boswet, Natuurschoonwet en PMV 

stiltegebieden 
0,3 0,3   0,60 

WHVBZ (zwemwater) 0,5 4,38   4,88 

Wegen/Vaarwegen   2,3 0,24 2,54 

Ondersteuning VTH-plustaken5     4,3 4,30 

                                                             
4  Dit is exclusief de capaciteit die nodig is voor de extra inrichtingen die onder de werkingssfeer van het besluit 

gaan vallen. Bij het Handhavingsuitvoeringsprogramma zal dit in kaart worden gebracht. 
5 De VTH-ondersteuning neemt niet recht evenredig toe met de formatietoename (werkvoorraad blijft 

grotendeels gelijk). Tussen PNH en RUD is afspraak gemaakt van een toename van 0,5 fte voor de 
ondersteuning van de VTH-taken, in totaal 5,6 fte. 
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VTH-plustaken RUD NHN 
Vergunning-

verlening 

Toezicht en 

Handhaving 

Ondersteuning 

Primair proces 
Totaal 

Juridische dienstverlening     1 1,00 

Subtotaal primaire VTH-formatie 19,76 13,58 5,54 38,88 

Personele overhead        9,72 

Totaal formatie - structureel 19,76 13,58 5,54 48,60 

Totaal formatie - incidenteel (2 jaar)   0,4   0,40 

 

Het voorstel van de RUD NHN en de PNH is de overdracht gefaseerd te laten plaatsvinden. De twee 

overdrachtsmomenten zijn 1 januari 2016 en 1 juli 2016. Dit betekent dat ook de formatie (en 

bijbehorende medewerkers en middelen) op twee momenten wordt overgedragen. Dit ziet er als volgt 

uit: 

Tabel 2: Gefaseerde formatieoverdracht VTH-plustaken RUD NHN 

VTH-plustaken 
Formatieoverdracht op 

1 januari 2016 

Formatieoverdracht 

op 1 juli 2016 

Wet bodembescherming 3,66  

NB-wet  14,70 

Flora & Faunawet  7,20 

Boswet  0,60 

WHVBZ (zwemwater) 4,60 0,28 

Handhaving Wegen/Vaarwegen 2,54  

Ondersteuning VTH-plustaken incl juridische 

DV 
1,70 3,60 

Subtotaal primaire formatie 12,50 26,38 

Personele overhead (20% aandeel/opslag 25%) 4,86 4,86 

Totaal formatie - structureel  17,36 31,24 

Totaal formatie - incidenteel (2 jaar)   0,40 

 
De overdracht van de taken, medewerkers en middelen behorend tot de VTH-ondersteuning en 

personele overhead vindt ook in 2 tranches plaats. De VTH ondersteuning en de personele overhead 

vinden naar rato van de taakoverdracht plaats. Voor de personele overhead is in tabel 2 nog uitgegaan 

van een 50%-50%-verdeling omdat nog in overleg met de PNH de precieze invulling moet worden 

afgesproken.6   

Bezetting 

De RUD NHN werkt met een flexibele schil om pieken en dalen in de werkvoorraad te kunnen opvangen. 

De flexibele schil bestaat uit inhuur van derden en tijdelijke arbeidscontracten. Een flexibele schil in de 

VTH-plustaken is ook wenselijk, mede gezien de piekbelasting die sommige VTH-plustaken met zich 

meebrengt. Daarentegen moet de flexibele schil niet te omvangrijk zijn, omdat dit duurder is en de 

                                                             
6 Nadere analyse is noodzakelijk om te bepalen welke VTH-ondersteuning toe te rekenen is aan groene wetgeving 

en overige taken. Voor de personele overhead dienen keuzes te maken gemaakt zoals bijvoorbeeld het moment 
waarop de PNH-manager overgaat naar de RUD. 
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kennis en ervaring niet behouden wordt. Een flexibele schil van 10% is bedrijfseconomisch een 

wenselijke omvang.  

De formatie die aan de RUD NHN wordt overgedragen is hoger dan het werkelijk aantal medewerkers 

voor deze taken binnen de PNH aanwezig is. Dit is het gevolg van het formatieonderzoek. De RUD gaat 

uit van een bezettingsgraad van 90% voor de primaire VTH-plustaken. Dit betekent dat voorafgaand aan 

de overdracht de RUD NHN met de PNH de benodigde werving en selectie van nieuwe medewerkers zal 

verrichten. Dit geldt ook in het bijzonder voor de nieuwe taak die overkomst van het Ministerie van 

Economische Zaken (in bijlage 2 bevat de toelichting hierop).  

 

Functieverzwaring 

Het PNH-formatieonderzoek constateert dat er is sprake van functieverzwaring voor 

vergunningverlening Natuurbeschermingswet en de handhaving Zwemwaterwetgeving. Op basis van de 

formatieonderzoekgegevens betekent functieverzwaring structureel hogere jaarlasten voor de RUD 

NHN. PNH en RUD NHN zijn overeengekomen dat de functieverzwaring (exclusief handhaving 

zwemwaterwetgeving) wordt gecompenseerd doordat PNH afziet van de eenmalige terugbetaling door 

de RUD NHN van € 50.423 na 3 jaar7. PNH en RUD spreken af dat bij de inwerkingtreding van de 

zwemwaterwet- en regelgeving de overgedragen en de benodigde functie-inschaling opnieuw wordt 

bekeken. 

Kwaliteit van de formatie 

PNH en de RUD NHN hebben afgesproken dat de PNH-medewerkers voldoen aan de gestelde eisen 

conform de kwaliteitscriteria 2.1, omdat de RUD NHN volgens de robuustheidscriteria ook aan de 

kwaliteitscriteria 2.1 moet voldoen. Door de RUD wordt de kennis/kwaliteit van PNH-medewerkers 

wordt binnen de RUD beoordeeld met de E-portfolio. Dit is een objectieve methode om te achterhalen 

of en zo ja waar eventuele achterstanden in de kennis/opleiding/expertise liggen.  

 

2.3 Financiën 

De overdracht van de VTH-plustaken mag geen negatieve financiële consequenties en risico’s voor de 

gemeentelijke deelnemers van de RUD NHN hebben. Het proces vindt voor de RUDNHN kostenneutraal 

(de baten dekken de kosten) en financieel risicoloos (passend binnen de begroting) plaats. 

 

Voor de overdracht van de VTH-plustaken wordt onderscheid gemaakt in eenmalige en structurele 

kosten voor de RUD NHN: 

a) (Eenmalige) transitiekosten: dit zijn de kosten die gemaakt worden om het overdrachtsproces te 

realiseren en facilitaire en bedrijfsondersteunende aanpassingen door te voeren. De 

transitiekosten hebben betrekking op kosten voorafgaand aan de overdracht van taken.  

b) (Structurele) exploitatiekosten: dit zijn structurele kosten voor taakuitvoering (organisatie en 

formatie) door de RUD NHN. Deze kosten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdrage van PNH. 

De financiële bijdrage van PNH moet minimaal kostendekkend zijn voor de begrote uitgaven van 

de RUD NHN voor de VTH-plustaken. 

                                                             
7 Deze afspraak is gemaakt bij de intentieverklaring om het verschil van € 60.000 tussen de PNH en RUD NHN te 

“dichten”. De PNH vergoedt de door de RUD berekende (structurele) lumpsumbijdrage en de RUD betaalt na de 
terugverdienperiode van 3 jaar eenmalig € 50.423 terug. 
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Eenmalige transitiekosten / Projectbegroting VTH-plustaken 

De transitiekosten voor de RUD NHN zijn inzichtelijk gemaakt in de projectbegroting (bijlage 3) en 

bedragen € 400.000. Het AB van de RUD NHN heeft de projectbegroting VTH-plustaken in maart 2015 

samen met de intentieverklaring vastgesteld. Daarbij behoren de volgende afspraken: 

- De omvang van de projectbegroting is voor de RUD NHN taakstellend. 

- De transitiekosten worden door de PNH voorgefinancierd via een lening van RUD NHN bij PNH. 

- De transitiekosten worden door de RUD NHN binnen 3 jaar terugverdiend en terugbetaald door 

het realiseren van efficiencyvoordelen. De terugverdienperiode van 3 jaar is gebaseerd op de 

omvang van de projectbegroting en de financiële bijdrage van de PNH (zonder de effecten van de 

formatieonderzoek) waarbij het jaarlijkse terugverdienpercentage niet hoger is dan 5% van de 

jaarlijkse PNH-bijdrage8.  

 

De projectbegroting is exclusief de eenmalige transitiekosten (o.a. ICT) voor de overdracht van de 

bodemtaken. Vanwege het provincie-brede karakter van de bodemoverdracht (taken worden over 4 

RUD’s/OD’s verdeeld) is besloten op een later moment en bij voorkeur provincie-breed hierover 

afspraken te maken. De RUD NHN en PNH hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld voor de 

overdracht van de bodemtaken, -systemen en –data. Voor de RUD NHN betekent dit in 2015 eenmalige 

transitiekosten van € 100.000 (zie bijlage 4). De PNH garandeert een kostenbijdrage tot een maximum 

van € 100.000. 

 

De processen voor de VTH-plustaken moeten worden aan- en ingepast moeten worden aan de RUD-

omgeving. De RUD NHN werkt met gestandaardiseerde zaaktypen en producten en met een ander VTH-

systeem dan de provincie. Voor de RUD NHN is het uitgangspunt dat bij overdracht minimaal de 

prioritaire processen zijn aan- en ingepast. Dit betekent een werkende (test) omgeving via het ICT-

platform van de RUD NHN met behulp van de applicatie van Green Valley. Voor zowel de in- en 

aanpassing van de processen en in RUD-omgeving als de algehele ICT-implementatie zal de RUD externe 

deskundigheid moeten inhuren (vanwege het specialisme en het ontbreken van capaciteit). Een deel 

van deze kosten kan worden gedekt met de bestaande begrotingen, maar een deel (€ 105.000) ook niet. 

Met de PNH is over dit dekkingstekort het volgende afgesproken: 

- Er vindt inzet van PNH-deskundigheid bij inrichting ICT-/DIV-proces en/of 

- Een deel van de werkzaamheden wordt naar 2016 doorgeschoven (is bij een gefaseerde overdracht 

ook mogelijk). De PNH heeft aangegeven dat er ambtelijke bereidheid iseen deel van de kosten te 

vergoeden. Maar een besluit hierover kan pas in 2016 worden genomen. 

Voor de bestuurlijke besluitvorming in augustus 2015 wordt door de PNH en de RUD NHN nadere 

invulling gegeven aan deze afspraken. 

De overdracht in twee tranches leidt voor de RUD NHN tot hogere eenmalige transitiekosten (langere 

begeleiding van de verschillende processen). Conform de intentieverklaring is elk van de partijen 

verantwoordelijk voor de eigen transitiekosten. De hogere eenmalige kosten bedragen € 100.000. De 

RUD NHN vangt deze kosten op binnen haar exploitatiebegroting door middel van een taakstelling. 

                                                             
8 Als gevolg van de extra formatie (formatieonderzoek) is de jaarlijkse PNH-bijdrage verhoogd. Het 

terugverdienpercentage staat hiermee in verband. Het percentage is gedaald naar 3,2% 
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Jaarlijkse (financiële) bijdrage van PNH 

De jaarlijkse provinciale (structurele) bijdrage aan de RUD NHN voor de uitvoering van de opgedragen 

VTH-plustaken vindt voor 4 jaar plaats via lumpsumfinanciering (3 jaar terugverdienperiode van de 

transitiekosten plus één jaar). Na de terugverdienperiode plus één jaar vindt outputgerichte financiering 

plaats op basis van de productendienstencatalogus. Voor de provinciale lumpsumbijdrage is de 

volgende systematiek afgesproken: 

 De (structurele) formatie voor de personele overhead bedraagt 20% van de totale structurele 

formatie voor VTH-plustaken 

 De (structurele en incidentele) formatie voor de VTH-plustaken wordt vermenigvuldigd met een 

vast bedrag per fte (op basis van het RUD-kostenniveau), met uitzondering van de taak Handhaving 

Wegen & Vaarwegen (hiervoor geldt een verlaagd tarief9). 

 De PNH draagt de werkelijke budgetten voor materieel en materiele lasten over aan de RUD NHN. 

In geval de kosten afwijken van het budget vindt er correctie plaats als de kosten anders uitvallen 

(dus naar boven bijstellen als het duurder is, naar beneden als het goedkoper is). 

 De overeengekomen systematiek voor de lumpsumbijdrage bevat de voorwaarde van de aflossing 

van de lening van € 400.000 in drie jaar.  

 De lumpsumbijdrage voor jaar 4 is gebaseerd op jaar 3 en een af te spreken taakstelling welke niet 

hoger is dan het benodigde percentage om de transitiekosten (projectbegroting) terug te 

verdienen. Over de exacte taakstelling worden te zijner tijd afspraken gemaakt. 

 De lumpsumbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 

In tabel 3 is de lumpsumbijdrage van de PNH opgenomen. De bijdrage is gebaseerd op de gefaseerde 

overdracht en inclusief de inwerkingtreding van de wetswijzigingen (Wet Natuurbescherming en het 

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). Bij een later inwerkingtreding van 

de wetswijzigingen wordt de lumpsumbijdrage hierop aangepast. Zo is zeer waarschijnlijk dat de 

wijziging van de zwemwaterwetgeving pas in 2018 plaatsvindt. Aanpassing van de lumpsumbijdrage zal 

dan het gevolg zijn. 

 

Tabel 3: Financiële bijdrage PNH 2016 

Taken 
Formatie 1 

januari 2016 

Formatie 1 

juli 2016 

Kosten per 

fte 

Programma-

kosten en 

materiele lasten 

Lumpsum 2016 

VTH-plustaken - regulier tarief 14,19 31,24 € 80.470 € 82.150 € 2.480.743 

VTH-plustaken - verlaagd tarief 

(wegen) 
3,18   € 78.785 € 27.000 € 277.142 

Lumpsum 17,36 31,24   € 109.150 € 2.757.885 

Handhaving Zwemwater - 

tijdelijk (2016/2017) 
  0,4 € 80.470  € 16.094 

Totaal 17,36 31,64   € 109.150 € 2.773.979 

 

                                                             
9 Dit tarief is afgesproken in het bereikte onderhandelingsakkoord tussen de RUD NHN en PNH inzake de 

intentieverklaring. 
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Exploitatiebegroting VTH-plustaken 

De financiering (baten en lasten) van de VTH-plustaken wordt onderscheiden van de basis-/milieutaken. 

In de RUD-begroting wordt gewerkt met twee programma’s: programma 1 voor de taakuitvoering basis-

/milieutaken en programma 2 voor de VTH-plustaken. Met de financiële scheiding kan de RUD NHN de 

opgaven (bijvoorbeeld terugverdienpercentage) voor de VTH-plustaken nadrukkelijk identificeren en 

onderscheiden van de reguliere basis-/milieutaken. 

 

De financiële bijdrage van PNH moet minimaal kostendekkend zijn voor de begrote uitgaven van RUD 

NHN voor de VTH-plustaken. De uitgangspunten voor de samenstelling van de exploitatiebegroting VTH-

plustaken 2016 en de meerjarenraming zijn in bijlage 5 geformuleerd. Zo is bijvoorbeeld opgenomen op 

welke wijze de personeelslasten zijn berekend en hoe is omgegaan met het terugverdienen van de 

lening voor de transitiekosten. De exploitatiebegroting 2016 en meerjarenraming is samenvattend in de 

onderstaande tabel. In bijlage 6 is de volledige exploitatiebegroting 2016 opgenomen.  

 

Tabel 4: Exploitatiebegroting 2016 en meerjarenraming VTH-plustaken10 

Begrotingsposten 

2016 - 2 

tranches 

2016 - 

jaarbasis 

2017 - 

jaarbasis 

2017 - 

jaarbasis 

2017 - 

jaarbasis 

LASTEN          

Omvang formatie 32,98 48,60 48,30 46,18 44,39 

Kosten personeel € 2.228.522 € 3.270.562 € 3.252.310 € 3.159.622 € 3.062.586 

Uitbesteding en inhuur € 38.594 € 62.188 € 62.188 € 96.094 € 130.000 

Directe productiekosten € 86.650 € 135.100 € 135.100 € 135.100 € 135.100 

Kapitaalslasten € 60.289 € 72.886 € 72.886 € 72.886 € 68.886 

Indirecte kosten € 206.235 € 332.605 € 332.605 € 332.605 € 332.605 

Onvoorzien € 28.690 € 104.439 € 67.691 € 95.379 € 211.156 

Totaal € 2.648.979 € 3.977.780 € 3.922.828 € 3.891.732 € 3.940.378 

           

LASTEN          

PNH-bijdrage VTH-plustaken - 

lumpsum 
€ 2.757.885 € 4.070.592 € 4.070.592 € 4.070.592 € 3.940.333 

PNH-bijdrage VTH-plustaken - 

tijdelijk 
€ 16.094 € 32.188 € 32.188 € 16.094 € 0 

Totaal € 2.773.979 € 4.102.780 € 4.102.780 € 4.086.686 € 3.940.333 

           

SALDO € 125.000 € 125.000 € 179.952 € 194.954 -€ 44 

Taakstelling transitiekosten11 -€ 125.000 -€ 125.000 -€ 180.000 -€ 195.000 € 0 

Resultaat € 0 € 0 -€ 48 -€ 46 -€ 44 

 

Investeringen 

                                                             
10 Meerjarenraming is exclusief indexering 
11 De taakstelling transitiekosten bestaat uit € 400.000 voor de projectbegroting en € 100.000 extra kosten als 

gevolg van gefaseerde overdracht. De projectbegroting dient in 3 jaar terugverdiend te worden (2016: € 25.000, 
2017: € 180.000, 2018: € 195.000). De extra transitiekosten van € 100.000 hebben betrekking op 2016 en 
dienen ook in 2016 als taakstelling terugverdiend te worden. 
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De RUD NHN heeft te maken met investeringen in ICT en voor de huisvesting (inrichting en meubilair). 

De investeringsbegroting is in bijlage 7 opgenomen. De financieringslasten op te lenen middelen voor 

het doen van investeringen zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Daadwerkelijke 

investeringsuitgaven vinden niet eerder plaats dan dat er sprake is van definitieve besluitvorming door 

het AB van de RUD NHN en de GS van PNH over de overdracht van de VTH-plustaken.  

 

2.4 Personeel 

 

Overgang van medewerkers 

Voor de overgang van de provinciale medewerkers naar de RUD NHN zijn de uitgangspunten zoals deze 

golden voor de medewerkers bij de oprichting van de RUD NHN leidend. De medewerkers die binnen 

de provincie taken uitvoeren die overgaan naar de RUD NHN, gaan met deze taken over naar de RUD 

NHN (principe ‘mens volgt taak’). Hierbij geldt dat als het takenpakket van de medewerker bij de 

provincie in overwegend dezelfde samenstelling terugkomt bij de RUD NHN, de medewerker op de aan 

dit takenpakket verbonden functie wordt geplaatst. De RUD NHN streeft zoveel als mogelijk naar een 

‘stoel voor stoel principe’. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, zal de medewerker door middel van een 

zorgvuldige procedure op een passende of geschikte functie worden geplaatst. Hiernaast zijn afspraken 

gemaakt voor medewerkers in ondersteunende en leidinggevende taken: 

- PNH levert overheadmedewerkers waar onder één manager en ‘taakvolgers’12.  

- Het aantal en het type functies van de overige overhead wordt in onderling overleg bepaald. 

- De RUD NHN zorgt voor voldoende passende vacatureruimte om de personele overhead 

daadwerkelijk gepaard te laten gaan met plaatsing van PNH-overheadmedewerkers. 

- De personele overhead is niet hoger dan het percentage dat de RUD NHN hanteert als aandeel van 

de totale formatie. 

- Management is een vitale functie waarvoor geschiktheidseisen c.q. selectieprocedure gelden. 

Deelname aan de selectieprocedure geldt alleen voor kandidaten van de PNH c.q. de latende 

organisatie.  

 

De PNH-medewerkers krijgen bij de RUD NHN een in structureel opzicht naar aard, duur en omvang 

gelijk dienstverband als het dienstverband bij PNH op de dag van ontslag. De PNH-medewerkers worden 

geplaatst op functies uit het huidige functieboek van de RUD NHN. Het functieboek wordt als gevolg van 

de overdracht van de PNH-medewerkers niet aangepast. Er kunnen situaties voorkomen dat een PNH-

medewerker op een RUD-functie niet volledig past. In dat geval zal de medewerker op een passende of 

geschikte functie worden geplaatst. Eventuele aanpassing van het functieboek wordt als onderdeel van 

het bredere organisatieontwikkelingstraject van de RUD NHN - voorzien in 2016 - meegenomen. 

 

Overgangsprotocol 

De afspraken over te hanteren procedures (plaatsing en sollicitatie) worden vastgelegd in een 

Overgangsprotocol. Het protocol regelt ook arbeidsvoorwaardelijke aspecten die verbonden zijn aan 

                                                             
12 Taakvolgers zijn medewerkers in de overhead die 70% of meer van hun tijd besteden aan de taken die overgaan 

naar de RUD. 
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medewerkers binnen de RUD NHN. De arbeidsvoorwaarden en regelingen van de RUD NHN zijn leidend 

en worden niet gewijzigd als gevolg van de komst van de provinciale VTH-medewerkers.  

 

Het Overgangsprotocol is het resultaat van het onderhandelingsproces door vertegenwoordigers van de 

representatieve vakbonden (werknemerszijde) en de RUD NHN (werkgeverszijde). In het Georganiseerd 

Overleg (GO) wordt onderhandeld over het Overgangsprotocol. Het onderhandelaarsakkoord wordt ter 

instemming voorgelegd aan het DB van de RUD NHN en aan de achterban van de 

werknemersorganisaties (ledenraadpleging). 

 

De gesprekken over het Overgangsprotocol lopen. De verwachting is dat in de zomer van 2015 (uiterlijk 

september) overeenstemming wordt bereikt. Er kan relatief snel tot overeenstemming worden 

gekomen omdat sprake is van een PNH-Sociaal Plan (zie hieronder) bij de PNH en vanwege het RUD-

standpunt dat de uitgangspunten leiden zijn die golden voor de medewerkers bij de oprichting van de 

RUD NHN. 

 

Preallocatieregeling en Sociaal Plan PNH 

Het Overgangsprotocol regelt het proces ‘binnen de RUD NHN’ (procedures en arbeidsvoorwaardelijke 

zaken). De provincie is verantwoordelijk voor de wijze waarop en onder welke condities de PNH-

medewerkers naar de RUD NHN ‘worden gebracht’. De PNH heeft met de werknemers-

vertegenwoordiging (vakbonden) op 22 juni 2015 een definitief akkoord getroffen over de spelregels en 

garanties inzake de transitie van de VTH-taken en –medewerkers. Deze bestaan uit: 

1. Preallocatieregeling: spelregels voor de wijze waarop medewerkers worden geprealloceerd naar 

de RUD NHN. 

2. Sociaal plan: afspraken en garanties inzake de rechtspositionele gevolgen voor de betrokken PNH-

medewerkers die verbonden zijn aan de overgang naar de RUD’s/OD’s. 

 

Het Sociaal Plan is een bindende overeenkomst tussen de PNH en haar medewerkers. Het Sociaal Plan 

is niet bindend voor de RUD NHN maar wel kaderstellend: 

- Met de intentieverklaring heeft de RUD NHN met de PNH afspraken gemaakt. Een voorbeeld 

hiervan is de afspraak dat financiële effecten van harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en 

plaatsing (bijvoorbeeld garantietoelagen als gevolg van hogere inschaling13 bij de PNH, 

compensatie van wegvallen individuele rechten) behoren tot de frictiekosten van PNH.  

- Indien in het Sociaal Plan afspraken/garanties zijn opgenomen die gevolgen hebben voor de RUD 

NHN dan maakt de RUD NHN hierover nadere afspraken met de PNH. De afspraken en garanties 

zijn door de RUD NHN beoordeeld en leiden niet tot nadelige (financiële) gevolgen voor de RUD 

NHN. In bijlage 8 zijn de belangrijkste afspraken/garanties uit het Sociaal Plan PNH opgenomen.  

- De RUD NHN regelt in het Overgangsprotocol de bindende afspraken met PNH-medewerkers 

binnen de RUD NHN. 

 

 

                                                             
13  Garantietoelagen zijn voor rekening van PNH als de RUD de medewerker in een lagere salarisschaal 

plaatst dan waar de betreffende persoon in zat bij de PNH. Als de RUD de medewerker in een hogere schaal 
plaatst dan dient de RUD deze kosten binnen de begroting op te vangen.  
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2.5 Juridisch 

 

Gemeenschappelijke regeling 

De RUD NHN is een openbaar lichaam conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waaraan 

alle gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland deelnemen. De deelnemende 

partijen hebben de uitvoeringstaken aan de RUD NHN opgedragen c.q. gemandateerd (en niet 

overgedragen).  

De provinciale VTH-plustaken worden op dezelfde wijze ingebracht als de (provinciale en gemeentelijke) 

basistaken. Dat wil zeggen in mandaat opgedragen. De provinciale VTH-plustaken worden daarmee 

onderdeel van de GR RUD NHN. De GR hoeft als gevolg van de inbreng van de provinciale VTH-plustaken 

niet te worden gewijzigd omdat de VTH-plustaken binnen de huidige ruime omschrijving van het 

takenpakket in de GR passen. Na het definitieve besluit over de inbreng van de provinciale VTH-

plustaken zijn wel wijzigingen nodig in diverse verordeningen, is een nieuw mandaatbesluit vanuit de 

PNH vereist en dient een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de provinciale VTH-plustaken te 

worden opgesteld.  

Stemverhouding 

Met de provinciale VTH-plustaken wijzigen de verhoudingen van de deelnemers wat betreft de inbreng 

in de RUD NHN. Bij de handhaving van de huidige systematiek in de GR RUD NHN heeft de provincie 29 

van de 100 stemmen (ten opzichte van 3 stemmen op dit moment). Het Algemeen Bestuur (AB) van de 

RUD NHN heeft in de vergadering van 2 juli jl. besloten onderzoek te laten doen naar een alternatieve 

systematiek (inclusief de huidige systematiek). Tevens heeft het AB besloten in de nieuwe GR RUD NHN 

de passage aangaande de formule voor het bepalen van de stemmen in artikel 13, lid 2, 3 en 4 te 

schrappen, waarmee artikel 18, lid 1 en 2, in de bestaande versie blijft gehandhaafd. De huidige GR lag 

immers als gevolg van technische wijzigingen voor ter besluitvorming in het AB van 2 juli jl. 

 

De volgende drie systematieken zijn uitgewerkt. 

1. Huidige systematiek van de RUD NHN en huidige regels besluitvorming 

Elk lid van het AB heeft een vastgesteld aantal stemmen door de combinatie van in te brengen 

budget en inwonertal waarbij deze componenten gelijk worden gewogen14. Voor het tot stand 

komen van een besluit is minimaal twee derde meerderheid vereist, tenzij in de 

gemeenschappelijke regeling anders is bepaald. 

2. Huidige systematiek van de RUD NHN en aanpassing regels besluitvorming 

Elk lid van het AB heeft een vastgesteld aantal stemmen door de combinatie van in te brengen 

budget en inwonertal waarbij deze componenten gelijk worden gewogen. Voor het tot stand 

komen van een besluit is minimaal twee derde meerderheid vereist (tenzij in de 

gemeenschappelijke regeling anders is bepaald) maar is om een besluit tegen te gaan zijn minimaal 

4 partijen vereist. In praktijk betekent deze aanvullende regel dat minimaal een derde (33,3%) van 

de stemmen nodig is maar een hoger percentage is mogelijk als de 33,3% niet door minimaal 4 

partijen tot stand is gekomen.  

3. Huidige systematiek van de RUD NHN met plafond 

                                                             
14  Het aantal stemmen voor de provincie Noord-Holland is alleen gebaseerd op het aandeel ‘in te brengen budget’.  
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Elk lid van het AB heeft een vastgesteld aantal stemmen door de combinatie van in te brengen 

budget en inwonertal waarbij deze componenten gelijk worden gewogen. Het verschil met 

systematiek 1 is dat er een plafond in het maximaal aantal te verkrijgen stemmen wordt ingesteld. 

Het plafond is ingesteld op 20 stemmen. 

 

Tabel 5: Stemverdeling in het Algemeen Bestuur 

 

 

De systematiek van stemverhouding en besluitvorming is getoetst aan de volgende criteria die afgeleid 

zijn van de suggesties die in het AB van 2 juli jl. aan de orde zijn gekomen 

a) Duidelijke relatie tussen inbreng en omvang van stemmen.  

Naarmate een partij meer taken en budget inbrengt moet dit ook tot uiting komen in het aantal 

stemmen in het AB van de RUD NHN. 

b) Geen overwicht van het DB in het AB 

Het aandeel stemmen van de DB-partijen in het AB mag niet groter zijn dan 50%. 

c) Geen vetomogelijkheid van 1 of 2 partijen.  

Voor een besluit is minimaal twee derde meerderheid vereist (tenzij in de GR anders is bepaald) 

maar ook een derde om een besluit tegen te gaan. Er zijn voor een derde deel van de stemmen 

minimaal 4 partijen vereist. 

 

 1. Huidige systematiek, 

huidige regels 

besluitvorming 

2.Huidige systematiek, 

aanpassing regels 

besluitvorming 

3. Met plafond 

Relatie tussen inbreng budget en omvang 

stemmen 

+ 

(1-op-1 relatie) 

+ 

(1-op-1 relatie) 

+/0 

(bijna 1-op-1 relatie) 

DB-deel in AB niet groter dan 50% - 

(55%) 

- 

(55%) 

+ 

(49%) 

Aantal stemmen Procentueel Aantal stemmen Procentueel Aantal stemmen Procentueel

Gemeente Den Helder 6 6% 6 6% 6 6%

Gemeente Hollands Kroon 8 8% 8 8% 9 9%

Gemeente Schagen 6 6% 6 6% 7 7%

Gemeente Texel 2 2% 2 2% 2 2%

Gemeente Drechterland 2 2% 2 2% 3 3%

Gemeente Enkhuizen 2 2% 2 2% 3 3%

Gemeente Hoorn 8 8% 8 8% 9 9%

Gemeente Koggenland 2 2% 2 2% 2 2%

Gemeente Medemblik 6 6% 6 6% 7 7%

Gemeente Opmeer 1 1% 1 1% 1 1%

Gemeente Stede Broec 2 2% 2 2% 2 2%

Gemeente Alkmaar 10 10% 10 10% 11 11%

Gemeente Bergen 3 3% 3 3% 4 4%

Gemeente Castricum 4 4% 4 4% 4 4%

Gemeente Heiloo 2 2% 2 2% 2 2%

Gemeente Heerhugowaard 5 5% 5 5% 6 6%

Gemeente Langedijk 2 2% 2 2% 2 2%

Provincie Noord-Holland 29 29% 29 29% 20 20%

Totaal 100 100% 100 100% 100 100%

Deelnemende gemeenten aan RUD NHN

1. Huidige systematiek, huidige 

regels besluitvorming
3. Met plafond

2. Huidige systematiek, aanpassing 

regels besluitvorming
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 1. Huidige systematiek, 

huidige regels 

besluitvorming 

2.Huidige systematiek, 

aanpassing regels 

besluitvorming 

3. Met plafond 

Minimaal 4 partijen voor een derde deel 

van de stemmen  

- 

(2 partijen) 

+ 

(4 partijen) 

- 

(3 partijen) 

 

Het AB zal in de besluitvorming over de overdracht van de VTH-plustaken een voorkeurssystematiek 

kiezen. Op basis van de toetsingscriteria hebben de systematiek met een plafond of de huidige 

systematiek met aanpassing van de regels voor besluitvorming de voorkeur. Als wordt gekeken naar het 

belang van elk van de criteria dan lijken de eenduidige relatie en minimaal 4 partijen om een besluit 

tegen te gaan zwaarder te wegen dan een DB-deel dat niet groter is dan 50%. Op basis hiervan heeft de 

huidige systematiek met aanpassing van de regels voor besluitvorming (systematiek 2) de voorkeur. 

 

2.6 Organisatie 

 

Inpassing VTH-plustaken in RUD-Organisatie 

Voor de wijze waarop de VTH-plustaken worden ingepast in de RUD-organisatie gelden de volgende 

uitgangspunten: 

1. De werk- en organisatieprincipes en visie van de RUD NHN (o.a. verwoord in het bedrijfsplan 

oprichting RUD NHN) zijn leidend, en staan niet als gevolg van de overdracht van de provinciale 

VTH-plustaken ter discussie. 

2. De overdracht en inpassing van de VTH-plustaken mag geen (onoverkomelijke) belemmering 

vormen voor een efficiënte en effectieve uitvoering en dienstverlening van de reeds opdragen 

taken aan de RUD NHN. 

3. De organisatorische inpassing van de VTH-plustaken (en daarmee de gehele inrichting van de RUD-

organisatie) is een verantwoordelijkheid van de RUD NHN. 

4. Integratie waar nodig (o.a. vanwege adequate taakuitvoering) en waar relatief eenvoudig mogelijk. 

In de andere gevallen wordt gestart met ‘scheiding’ en een ontwikkelingsproces om later tot 

eventuele vervlechting te komen.  

5. Eenvoudig en haalbaar transitieproces met zo min mogelijk belasting van de RUD-organisatie 

vanwege de late definitieve besluitvorming in het jaar en de lopende opgaven binnen de staande 

RUD-organisatie. 

 

Voor de inpassing van de VTH-plustaken wordt een nieuwe, tijdelijke afdeling VTH-plustaken 

geformeerd. Er wordt niet gekozen om direct over te gaan tot integratie in de bestaande RUD-

afdelingen. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn: 

a. Factor tijd. Door de VTH-plustaken geconcentreerd binnen de RUD-organisatie te positioneren 

wordt het transitieproces vereenvoudigd. De provinciale medewerkers gaan binnen de RUD NHN 

dezelfde functie en dezelfde taken uitvoeren als zij binnen de PNH verrichten.  

b. Vermindering druk op staande RUD-organisatie. Er hoeft geen her-organisatie van de RUD-

organisatie plaats te vinden, met alle inspanningen die dat met zich mee zouden brengen. De RUD 

NHN creëert voor haarzelf ruimte en tijd om in een later stadium zorgvuldig naar de eventuele 

gewenste integratie met de overige VTH-taken te kijken.  
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c. Betreft nieuwe taken. In deze fase beschikt de RUD NHN ook niet over voldoende informatie om 

te kunnen bepalen waar de logische verbondenheid met de andere taken ligt; de VTH-plustaken 

zijn voor de RUD NHN nieuw. De integratie in een later stadium biedt de mogelijkheid om de PNH-

medewerkers ook nadrukkelijk te betrekken in de vervlechting. Hun kennis en ervaring is daarbij 

onontbeerlijk. 

d. Scheiding zorgt voor transparantie. Bijkomend voordeel is dat de organisatorische scheiding ook 

betere mogelijkheden biedt voor het doorvoeren van de financiële scheiding.  

 

De afdeling VTH-plustaken is een tijdelijke situatie. De vervlechting van de VTH-plustaken met de overige 

taken ligt op termijn voor de hand. Dit proces maakt onderdeel uit van een breder organisatie-

ontwikkelingstraject van de RUD NHN waarbij de resultaten van de evaluatie, mogelijke knelpunten in 

de uitvoering en organisatie en de opgaven en ambities (bijvoorbeeld vaststellen definitieve 

conversietabel, toekomst tijdelijke functies)) worden betrokken. Het organisatie-ontwikkelingstraject is 

voorzien in 2016. In 2015 start het MT met een eerste uitwerking van het toekomstperspectief van de 

RUD-organisatie. 

 

De organisatorische scheiding heeft als keerzijde dat schaalvoordelen moeilijker realiseerbaar zijn 

omdat in feite de afdeling VTH-plustaken wordt gescheiden van de andere onderdelen. Hiermee mis je 

de synergie in de uitvoering. Dit nadeel wordt als volgt afgezwakt: 

- Operationele integratie door programmatisch werken. De uitvoeringskaders (programma’s) 

worden integraal opgezet (bijvoorbeeld handhaving VTH-taken breed). 

- Culturele integratie door vervlechting van de flexibele werkplekken op de 2e en 3e etage. De nieuwe 

flexibele werkplekken op de begane grond zijn in beginsel bestemd voor de medewerkers van het 

Bedrijfsbureau. 

 

Nieuwe RUD-organisatie 

Alle PNH-medewerkers voor de primaire VTH-taken (dit is inclusief PNH-medewerkers voor VTH-

ondersteuning = primair proces) worden organiek gepositioneerd binnen de afdeling VTH-plustaken. De 

PNH-medewerkers voor de overheadtaken worden organiek gepositioneerd binnen de afdeling 

Bedrijfsbureau met uitzondering van de PNH-manager. Vanwege het tijdelijke karakter, het realiseren 

van scheiding tussen vergunningverlening15 en handhaving en het opvangen van te omvangrijke span of 

control wordt onderscheid gemaakt in organieke positionering (vallend onder afdelingsmanager als 

hiërarchisch leidinggevende) en functionele & operationele aansturing (vallend onder andere 

afdelingsmanager als functionele leidinggevende). De manager afdeling VTH-plustaken is hiërarchisch 

leidinggevende van alle medewerkers binnen de betreffende afdeling. Met andere woorden, de 

manager verzorgt ook de P-factor (personeelsaangelegenheden).  

                                                             
15 Er wordt naast functiescheiding ook scheiding in managementverantwoordelijkheid doorgevoerd, omdat de VTH-

plustaken (m.n. groen wetgeving) enkele maatschappelijke/bestuurlijke vraagstukken (bijv. het ganzenvraagstuk 

i.r.t. natuurgebieden) kent waarbij vergunningverlening en handhaving verschillende belangen en standpunten 

kunnen hebben.  
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Als gevolg van het voorstel de VTH-plustaken gefaseerd over te dragen zal door de RUD na 

besluitvorming in het AB de overgangssituatie nader worden uitgewerkt. In het onderstaande 

organogram is de situatie opgenomen als alle VTH-plustaken naar de RUD NHN zijn overgedragen.  

 

 

ICT/DIV 

De RUD NHN moet voldoende geëquipeerd zijn om formeel en operationeel de verantwoordelijkheid te 

kunnen nemen voor de uitvoering van de VTH-plustaken: 

- Er zijn in ieder geval zodanige (ICT-/DIV-)oplossingen aanwezig dat medewerkers hun werk kunnen 

uitvoeren. 

- Burgers en bedrijven weten waar ze terecht moeten voor de over te dragen taken en ervaren 

hetzelfde serviceniveau als momenteel door de provincie wordt geleverd. 

 

Deze ambitie is uitgewerkt in het plan van aanpak ICT/DIV voor de VTH-plustaken waarbij de 

operationele basis ICT/DIV-omgeving op 1 januari 2016 beschikbaar is. Voor de verschillende 

onderdelen is een plan B uitgewerkt indien de implementatie niet conform plan verloopt. Plan B is 

eveneens gericht op het realiseren van de ICT/DIV-omgeving op 1 januari 2016. Onderdeel van het plan 

van aanpak is tevens de specificatie van de kosten. In bijlage 9 is de samenvatting van het plan van 

aanpak opgenomen. 

 

In het plan van aanpak ICT/DIV is een realistisch beeld geschetst van de opgaven en uit te voeren 

werkzaamheden. Op een klein aantal punten ontbreekt nog informatie om de exacte implicaties te 

kunnen inschatten. Hierover is met de PNH de afspraak gemaakt dat indien de werkelijke kosten bij de 

RUD NHN wezenlijk afwijken van de bedragen die de PNH ervoor hebben gecalculeerd er dan aanpassing 

van de lumpsum plaatsvindt. 
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Het plan van aanpak ICT/DIV bevat een grote implementatieopgave om de gedefinieerde ambitie (op 1 

januari 2016) te realiseren. Maar met inachtneming van de plan B-opties is de opgave (hoeveelheid 

werk) in een half jaar te realiseren. Wat vooral parten speelt is de implementatieperiode. Een aantal 

werkzaamheden kan niet eerder starten dan dat de formele besluitvorming over de overdracht van de 

VTH-plustaken heeft plaatsgevonden. Het definitief besluit is in september 2015 waardoor effectief 

maar drie maanden implementatietijd beschikbaar is. Hiermee is de geformuleerde ambitie in het plan 

van aanpak feitelijk niet realistisch. Deze conclusie is mede bepalend geweest om met de provincie tot 

het voorstel van gefaseerde overdracht van de VTH-plustaken te komen. 

 

Bodem 

Naast het plan van aanpak ICT/DIV is ook het plan van aanpak Bodem ontwikkeld. Hiervoor is gekozen 

omdat de bodemtaken specifieke aandacht vereisten (provincie-brede karakter en er waren nog geen 

financiële afspraken gemaakt ten tijde van de intentieverklaring). De eenmalige transitiekosten zijn in 

bijlage 5 opgenomen. Voor wat betreft de componenten ICT/DIV voor bodem zijn deze meegenomen in 

de ICT/DIV-begroting. In bijlage 11 is de samenvatting van het plan van aanpak Bodem opgenomen. De 

geformuleerde ambitie en implementatieopgave zijn realistisch en haalbaar voor 1 januari 2016, mede 

door de garantstelling door de provincie van de eenmalige transitiekosten van € 100.000. 

 

Huisvesting 

De RUD NHN is centraal gehuisvest in Dampten 2 te Hoorn (nabij het NS-station). De RUD NHN heeft 

een 5-jarige overeenkomst met de gemeente Hoorn (als verhuurder) voor de huur van de 1e, 2e en 3e 

verdieping van Dampten 2 (2.074 m2). Het huidige huurcontract loopt tot 30 september 2018. Het is 

toegestaan onder te verhuren (afhankelijk van de onder te huren partij is toestemming nodig). Bij de 

huur behoren 66 parkeerplaatsen en een fietsenstalling met een capaciteit van 76 fietsen waarvan een 

deel is bestemd voor het UWV. Het UWV (en WerkSaam) huren de begane grond van Dampten 2 tot 23 

maart 2016. De oppervlakte is 1.080 m2 waarvan 528 m2 voor beursvloer/kopieercorner/receptie en 552 

m2 voor 12 kantoorruimtes en 4 gesloten bespreekkamers. Onderdeel van de huur door UWV is 12 

parkeerplaatsen (bij Dampten 2 behoren in totaal 78 parkeerplaatsen). 

Door de verhuurder worden de bijkomende leveringen en diensten verzorgd en vastgelegd in een 

separate dienstverleningsovereenkomst. De bijkomende leveringen diensten hebben betrekking op 

schoonmaak, beveiliging, huismeester, koffievoorziening e.d. De DVO heeft een looptijd van 1 jaar en 

wordt jaarlijks verlengd. 

 

De huisvestingsbehoefte voor de VTH-plusmedewerkers – op basis van Het Nieuwe Werken – bedraagt 

780 m2. De huidige RUD-huisvesting op de verdiepingen op Dampten 2 is passend met uitzondering van 

vergaderruimtes en biedt nog enige ruimte voor extra medewerkers. Ten behoeve van de VTH-

plusmedewerkers sluit de RUD NHN een huurovereenkomst voor de begane grond voor in totaal 552 

m2 (kantoorruimtes en vergaderruimtes). De gesprekken hierover lopen momenteel; een 

huurovereenkomst wordt pas afgesloten nadat bestuurlijke besluitvorming over de overdracht van de 

VTH-plustaken is afgerond. Voor de resterende ruimte op de begane grond zoekt de gemeente Hoorn 

eventueel een andere huurder. Voor de resterende huisvestingsbehoefte (228 m2) wordt de aanwezige 

ruimte op de 1e, 2e en 3e etage benut. De RUD NHN is verder in overleg met ‘buurman van Dampten 2’ 
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over de huur van 16 extra parkeerplaatsen. Hiermee komt het aantal op 94 parkeerplaatsen; een 

verhouding 1 parkeerplaats op 2 medewerkers.  

 

Er was lange tijd sprake dat het UWV eerder dan 23 maart 2016 Dampten 2 zou verlaten. De huidige 

situatie laat een ander beeld zien; het UWV dient de volledige huurperiode uit. WerkSaam heeft 

aangegeven geen verdere interesse te hebben in huur van Dampten 2 maar te kiezen voor verbouwing 

van Dampten 26 (waar WerkSaam is gevestigd). Bij een overdracht van alle VTH-plustaken en –

medewerkers op 1 januari 2016 is de benodigde huisvesting binnen Dampten 2 niet beschikbaar. Bij een 

gefaseerde overdracht kan het aantal medewerkers dat op 1 januari overkomt naar de RUD binnen de 

bestaande huisvesting van de RUD NHN worden opgevangen. De resterende medewerkers treden op 1 

juli 2016 in dienst bij de RUD. Op dat moment is de begane grond ook beschikbaar. 

 

Materieel/Auto’s 

De RUD NHN heeft voor de uitvoering van de basis-/milieutaken momenteel een aantal dienstauto’s 

(deels in lease en deels in eigendom). De dienstauto’s zijn centraal bij Dampten 2 gestald. Voor de 

taakuitvoering in de regio NHN kunnen medewerkers gebruik maken van de dienstauto’s.  

De overgang van de VTH-plustaken gaat gepaard met provinciale auto’s. Momenteel betreft het 9 

auto’s, mogelijk dat als gevolg van de formatie-uitbreiding dit aantal nog moet worden aangepast. In 

tegenstelling tot de RUD-dienstauto’s is het merendeel van de provinciale auto’s specifiek toegerust 

(4x4 drive, hoge zit, trekkracht, koppel e.d.) en gekoppeld aan een vaste berijder. Dit heeft te maken 

met de aard (natuurgebieden), het tijdstip (ook buiten kantoortijden) en het gebied (hele provincie) van 

de taakuitvoering. De provinciale auto’s worden geleased. Onderdeel van de jaarlijkse financiële PNH-

bijdrage zijn de leasekosten. De RUD NHN maakt met de leasemaatschappij afspraken over de 

provinciale auto’s (nadat definitieve besluitvorming over de overdracht van de VTH-plustaken heeft 

plaatsgevonden). De RUD NHN kan daarbij kiezen uit de volgende opties: 

a. De RUD NHN neemt de provinciale auto’s of leasecontracten niet over en kiest voor koop/lease 

van nieuwe auto’s elders. 

b. De RUD NHN koopt de provinciale auto’s van de leasemaatschappij (overnamewaarde is nader te 

bepalen). 

c. De RUD NHN koopt de provinciale auto’s waarbij het beheer wordt ondergebracht bij de huidige 

leasemaatschappij van de provinciale auto’s. 

d. De RUD NHN neemt de leasecontracten over. 

 

In de begroting VTH-plustaken is rekening gehouden met leasekosten en niet met aanschaf (investering) 

van auto’s. Een aandachtspunt is het aanpassen van de provinciale auto’s naar de RUD-situatie (kleur 

en logo). De RUD NHN kiest ervoor de inzet van de provinciale auto’s in ieder geval in de eerste periode 

gelijk te laten zijn aan de situatie bij de provincie (vaste berijder, bruikleenovereenkomst, afspraak met 

Belastingdienst e.d.). Op termijn wordt bezien of en zo ja op welke tot aanpassing dient te worden 

gekomen. 

 

Robuustheidseisen 

Het college van GS van de PNH heeft in het principebesluit (september 2014) de voorwaarde gesteld dat 

uit een monitor in 2015 blijkt dat de voortgang en kwaliteit van het ontwikkeltraject bij de RUD’s/OD’s 
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voldoende vertrouwen geeft in de robuustheid per 1 januari 2016. De monitor is gebaseerd op een lijst 

van robuustheidscriteria. Het DB van de RUD NHN heeft op 4 maart 2015 ingestemd met 

robuustheidscriteria VTH-plustaken en het doorlopen van het ontwikkelingstraject om aan de gestelde 

eisen te kunnen voldoen.  

Na intensieve samenwerking en overleg heeft PNH de eindrapportage opgesteld. De RUD NHN voldoet 

aan veel van de gestelde robuustheidscriteria. Voor de onderdelen waar de RUD NHN nog niet 

(helemaal) voldoet, zijn afspraken gemaakt. Bij veel van deze afspraken gaat het om de invulling van de 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Voor de ontwikkeling van de DVO ligt de lead bij de PNH. De PNH 

zal richting het college van GS adviseren dat de RUD NHN voldoende robuust is om de VTH-plustaken 

uit te kunnen voeren voor de PNH. 
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BIJLAGE 1 PAKKET VTH-PLUSTAKEN 

Algemeen 

De vergunningverlening is voor het overgrote deel vraag-gestuurd. Uit ervaringscijfers (gemiddeld aantal 

aanvragen per jaar en in welke periode) is deze vraag wel enigszins te reguleren. 

 

De processen voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn nagenoeg voor alle werkvelden hetzelfde. In bijna 

alle gevallen gaat het om het opstellen van GS-beschikkingen die conform de Algemene Wet Bestuursrecht (NB-

wet heeft haar eigen vergelijkbare procedure) worden uitgevoerd. De termijnen waarin de beschikking moet zijn 

genomen en de bezwaar-en beroepsprocedure kunnen verschillen en niet voor elk GS-besluit geldt een verplichte 

publicatie.  

 

Het grootste deel van de handhaving betreft het reguliere toezicht op de nieuwe en bestaande vergunningen en 

ontheffingen. Onderdeel daarvan is ook het administratieve toezicht op rapportages, monitoringsrapporten en 

terugkoppelingen. Dit zijn goed te plannen werkzaamheden. De te leveren prestaties zijn opgenomen in het 

Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) op basis van risicoprofielen. Daarnaast vindt er ad-hoc toezicht plaats 

op basis van klachten, calamiteiten, (landelijke) actualiteiten, meldingen, tips en handhavingsverzoeken. Bij het 

toezicht op de naleving van de groene wetten (NB-wet, F&F-wet, Boswet) wordt een belangrijk deel van het 

toezicht uitgevoerd door middel van surveillance. De handhaver beperkt zich daarbij dan niet alleen tot zijn eigen 

taakveld, maar signaleert ook mogelijke overtredingen van andere wet- en regelgeving. De vervolgacties vinden 

dan plaats door zijn collega van het betreffende taakveld.  

 

Het toezicht kan leiden tot het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen, zoals het opleggen van 

dwangsommen, stilleggen van activiteiten of (tijdelijk) sluiten (van delen van) inrichtingen. Vorig jaar heeft GS 

besloten tot het toepassen van de bestuurlijke strafbeschikking (BSB; vastgestelde boete voor bepaalde 

overtredingen). Deze taak mag alleen worden uitgevoerd door de zogenaamde BOA’s (bijzondere 

opsporingsambtenaren). 

 

De werkzaamheden worden ondersteund door de administratief medewerkers van de sector Ondersteuning. De 

basiswerkzaamheden betreffen o.a.: ontvangstbevestiging maken/versturen, toewijzen behandelend ambtenaar, 

publicaties opstellen, verzenden ontwerp- en definitieve besluiten, verzorgen publicaties, controle van de door de 

handhaver opgestelde controle –en waarschuwingsbrieven, de verwerken ervan in zaaksysteem en het invoeren 

van data t.b.v. de KPI-rapportages. Ondersteuning draagt ook zorg voor het maken en verzenden van 

legesbrieven; dit geldt alleen voor Whvbz. 

 

Vergunningverlening Wet bodembescherming 

De provincie Noord-Holland is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb). In dit kader ontvangt de 

provincie voor het grondgebied, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Zaanstad, 

meldingen in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) of aanvragen voor saneringsbeschikkingen. 

Van de vier gemeenten die bevoegd zijn heeft Amsterdam de Wbb-taken overgedragen aan de omgevingsdienst, 

de overige drie gemeenten hebben dit niet gedaan. Volgens planning wordt de Omgevingswet in 2018 van kracht. 

De Wbb is één van de wetten die opgaat in de Omgevingswet, waarbij is voorzien dat er tevens een 

decentralisatie plaatsvindt van de bevoegdheid van provincies naar gemeenten. 

Voor eenvoudige saneringen, die niet verder reiken dan het terrein van de initiatiefnemer, kan de BUS-procedure 

worden toegepast. Na indiening van de BUS-melding vindt een beoordeling plaats, zodat de initiatiefnemer na vijf 

weken kan beginnen. Als de verontreiniging en de sanering ingewikkelder is, wordt gebruik gemaakt van de 

normale regeling in de Wet bodembescherming. Hiervoor wordt een saneringsplan ingediend. Soms is er nog 
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aanvullend onderzoek nodig. De provincie dient als bevoegd gezag Wet bodembescherming in te stemmen 

(beschikking) met het onderzoek en het saneringsplan, alvorens kan worden gestart met de uitvoering van de 

sanering. Op deze beschikking kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen. Deze procedure duurt normaliter 

vijftien weken, maar kan onder voorwaarden ook worden verkort. Na afloop moet een evaluatierapport en/of 

nazorgplan worden opgesteld, welke eveneens ter beoordeling aan de provincie moet worden voorgelegd.  

 

Beleidskader 

Geen 

 

Productie per jaar 

Vergunningen Handhaving 

1. Beschikking sanering ernst/spoed (E/S): 40 per jaar.  

2. Beschikking sanering (SP), combi SP met E/S: 90 per 

jaar.  

3. Beschikking nazorg: 6 per jaar. 

4. Beschikking evaluatierapport: 500 per jaar. 

5. Beoordeling BUS-melding: 600 per jaar. 

6. Beoordeling onderzoeks- en monitoringsrapporten: 

150 per jaar. 

7. Beoordeling melding onvoorziene omstandigheden: 

150 per jaar. 

8. Intake met gegevensverwerking in 

bodeminformatiesysteem 

 

 

 

VTH Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van de ‘Natura 2000 gebieden’ en de zogenaamde 

‘beschermde natuurmonumenten’. In de Natura 2000-gebieden vinden planten, vogels en andere dieren de 

bescherming die nodig is om de soorten en hun leefgebieden in stand te houden. De provincie heeft een 

belangrijke rol bij het beschermen van deze gebieden en let erop dat er geen activiteiten plaatsvinden die de 

natuur kunnen schaden. Ook bepaalt de provincie voor een aantal gebieden of er maatregelen genomen moeten 

worden om de dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen en welke dat zijn. Dit is vastgelegd in het 

beheerplan. Hierin maakt de provincie ook duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke 

activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning 

Natuurbeschermingswet nodig is. 

 

Voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben op de 

beschermde planten en dieren en hun leefgebieden is een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 

nodig. Om te beoordelen of een vergunning nodig is, kan een toetsbesluit natuurbeschermingswet aan de 

provincie gevraagd worden. Als hieruit blijkt dat een vergunning nodig is, dient een aanvraag ingediend te 

worden. Deze vergunning kan rechtstreeks bij de provincie worden aangevraagd, of bij de gemeente indien de 

aanvraag gecombineerd wordt met een activiteit uit de Wabo (bijvoorbeeld bij de bouw van een stal). In het 

laatste geval vraagt de gemeente een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aan de provincie.  

 

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het toezicht op de Natuurbeschermingswet 1998 in de 

negentien Natura 2000-gebieden binnen de provincie. Daarnaast zijn er (nog) een aantal beschermde 

natuurmonumenten. In sommige gevallen, met name gebonden aan visserij, hoofdinfrastructuur en 
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energievoorziening, is het ministerie van Economische Zaken bevoegd om de vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet te verlenen.  

 

Beleidskader 

Ontwerp Natuurbeheerplan 2014 Noord Holland, 9 april 2013 

 

Werkzaamheden door PNH 

 Opstellen en vaststellen beheer en uitvoeringsplannen Nbw 

 Adviseren (door beleid) over handhavingsplannen Nbw 

 

Werkzaamheden/instrumenten die niet door PNH/RUD worden ingezet 

 Beoordeling gemeentelijke toets Nbw 

 Administratieve controles 

 Openbaarmaking beschikkingen IJsselmeergebied 

 Telling kolonievogels 

 

Productie per jaar 

Vergunningen Handhaving 

1. Communicatie vóór activiteit 

2. Vergunningen Nbwet, inclusief voortoets: 160 per 

jaar. 

3. Toetsbesluiten Nbwet met vergunningvrije afdoening: 

190 per jaar. 

4. Verklaring van geen bedenkingen Nbwet. 1: 35 per 

jaar. 

5. Adviseren over beheer- (per 6 jaar), handhavings- en 

uitvoeringsplannen Nbwet. 

6. Openbaarmaking beschikkingen Waddenregio. 

7. 250 handhaafbaarheidstoetsen 

8. 40 controles n.a.v. handhavingsverzoeken 

9. 60 controles n.a.v. vergunningen en vvgb (30%) 

10. 40 hercontroles en (bestuurs- en/of strafrechtelijk) 

sanctioneren  

11. Preventieve controles vóór activiteiten 

12. 43 cross compliance controles 

13. Adviseren over beheer- en uitvoeringsplannen 

14. Opstellen handhavingsplannen Nbw 

 

VTH Flora- en Faunawet 

Bij beheer en schadebestrijding dient altijd een afweging te worden gemaakt tussen het accepteren van schade 

enerzijds en het verjagen en doden van dieren anderzijds. Het provinciale beleid volgt de lijn ‘eerst voorkomen, 

dan verjagen, en tot slot ondersteunend afschot’. Men kan op grond van de Provinciale vrijstellingsverordening 

bepaalde diersoorten verjagen en nestbehandeling toepassen. Bij beschermde inheemse diersoorten kan onder 

strikte voorwaarden ontheffing worden verleend om bijvoorbeeld (ondersteunend) afschot toe te passen. Vooraf 

moet dit worden gemeld en achteraf worden gerapporteerd. 

 

De provincie is bevoegd gezag voor een deel van de Flora- en faunawet. Doel van de Flora- en faunawet is het 

beschermen van de inheemse plant- en diersoorten. De wet beperkt zich niet tot bedreigde en kwetsbare 

soorten, maar biedt een brede bescherming. Daarmee beoogt de wet bij te dragen aan het behoud van de 

biodiversiteit. De wet kent een aantal belangen waarbij van het beschermingsniveau in de wet mag worden 

afgeweken. Hiervoor verleent de provincie ontheffingen aan o.a. de Faunabeheereenheid Noord-Holland voor het 

beheer van populaties en schadebestrijding. De Faunabeheereenheid heeft o.a. het Faunabeheerplan Algemene 

Soorten 2014-2019 opgesteld en de provincie heeft deze goedgekeurd. In deelplannen wordt meer specifiek 

ingegaan op o.a. algemene soorten, ganzenbeheer Schiphol, damherten en ganzenbeheer Noord-Holland. Naast 

de provincie is ook het ministerie bevoegd gezag Flora- en faunawet. Dit geldt onder meer voor beheer na 

overlast door meeuwen en stadsduiven en de bescherming van flora.  
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In 2014 werden 47 ontheffingen verleend aan de Faunabeheereenheid, grondgebruikers en uitvoerders voor het 

kunnen uitvoeren van beheer en schadebestrijding. De Faunabeheereenheid is bevoegd voor planmatig beheer 

machtigingen af te geven aan wildbeheereenheden (samenwerkingsverbanden van jagers) om gebruik te maken 

van de ontheffing. De provincie bepaalt tevens, bij extreme weersomstandigheden, wanneer de jacht wordt 

gesloten. Ook houdt de provincie toezicht op de bepalingen in de Flora- en faunawet. 

 

Adviezen over de goedkeuring van faunabeheerplannen en het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen 

ontvangt de provincie van het Faunafonds. Het Faunafonds keert ook vergoedingen uit aan agrariërs voor geleden 

faunaschade.  

 

Beleidskader 

Beleidsnota Flora- en faunawet Noord-Holland, november 2007 

 

Productie per jaar 

Vergunningen Handhaving 

1. Voorlichting over ontheffingsmogelijkheden 

2. Advies over faunabeheerplan 

3. Ontheffingen Flora- en faunawet: 50 per jaar, 

waarvan 15 per jaar aan faunabeheereenheid en 35 

per jaar aan grondgebruikers en uitvoerders.  

4. Besluiten over sluiting van de jacht. 

 

5. Handhaafbaarheidstoets van 15 ontheffingen 

faunabeheereenheid 

6. Handhaafbaarheidstoets van 35 ontheffingen aan 

grondgebruikers en uitvoerders. 

7. 5.900 administratieve controles van meldingen 

door jagers (toets of binnen machtiging plaatsvindt) 

8. 1.400 administratieve controles van machtiging 

(toets of doormachtiging juist plaatsvindt). 

9. 200 controles n.a.v. ontheffingen; betreft verplichte 

aanwezigheid van provincie als machtiging eerste 

keer gebruikt wordt, op basis van voorschrift in 

ontheffingen.  

10. Controle/archivering rapportageverplichting directe 

ontheffingen 

11. 50 controles n.a.v. klachten, meldingen, tips 

12. 20 controles nestbehandeling en rattenbestrijding. 

13. Sanctioneren 

14. Voorlichting n.a.v. potentiele overtredingen 

15. Ondersteuning opsporingsdiensten 

16. Adviseren over sluiting van de jacht aan 

vergunningverlening 

17. Controles tijdens sluiting van de jacht 

18. Advies over faunabeheerplan 

 

Werkzaamheden door PNH 

 Erkenning van Faunabeheereenheden 

 Goedkeuring faunabeheerplannen 

 

Werkzaamheden/instrumenten die niet door PNH/RUD worden ingezet 

 Aanwijzen beschermde omgevingen 

 Nacontroles  
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 Toezicht op grofwildtellingen 

 Toezicht op valwildontheffingen 

 Milieuvluchten 

 Vangacties 

 Surveillance 

 

VTH Boswet 

De Boswet is van toepassing bij de kap van bomen buiten de bebouwde kom, bij een bos dat groter is dan 1000 

m2 of dat bestaat uit rijbeplanting van meer dan 20 bomen. Binnen de bebouwde kom gelden de gemeentelijke 

regels. Als de kap van bos is goedgekeurd in een bestemmingsplan, is een kapmelding niet nodig. 

 

De Boswet kent geen vergunningstelsel, maar een meldingsplicht. Als iemand bomen wil kappen, moet hij/zij dit 

melden aan de RVO.nl van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het ministerie geeft de 

melding aan de provincie door. De provincie beoordeelt de melding en houdt toezicht op de wachtverplichting, 

herplant en de aanslag van de herplant. Na melding moet de melder een maand wachten voordat met de kap 

gestart mag worden en dient binnen een jaar de voorgenomen kap te zijn uitgevoerd. Herplant is verplicht binnen 

drie jaar. De aanslag van de herplant wordt weer drie jaar later gecontroleerd. Het Ministerie van Economische 

Zaken (EZ) is het bevoegd gezag en verleent ontheffingen en uitstel in het kader van de Boswet en kan een 

kapverbod instellen.  

 

De provincie adviseert EZ over alle uitvoerings- en handhavingstaken en over kapmeldingen, aanvragen voor 

ontheffingen, kapverboden en de behandeling van bezwaren. Hiervoor heeft de provincie geen specifiek beleid; in 

theorie kan de provincie een kapverbod overwegen, echter de overwegingen hierbij zijn niet bestuurlijk 

vastgelegd. In het recente verleden werd bij zo’n 30% van de ontvangen meldingen door de provincie geadviseerd 

aan het Ministerie om een ontheffing van de wachtverplichting, herplant- of compensatieplicht af te geven.  

 

Beleidskader 

- 

 

Productie per jaar 

Vergunningen Handhaving 

1. Adviezen aan ministerie EZ na ontvangst kapmelding 

met advies voor wachtverplichting, herplant en 

compensatie: 18 per jaar. 

2. 40 controles n.a.v. 40 ingediende kapmeldingen, 

tevens afmelding van kap bij minister. 

3. 2 controles wachtverplichting 

4. 40 controles herplant 

5. 30 controles aanslag 

6. 10 controles n.a.v. klachten en meldingen 

7. Surveillance 

8. Bijhouden Boswet archief 

9. Beheer van kaart met grenzen bebouwde kom 

 

Werkzaamheden door PNH 

 Goedkeuring van grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’, zoals vastgelegd door de gemeenten  

 

Werkzaamheden/instrumenten die niet door PNH/RUD worden ingezet 

 Beleid boswet 

 Beoordeling kapverbod 
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 Vastleggen bevindingen van controles in brief 

 Mutatiesignalering met luchtfoto’s  

 

Natuurschoonwet 

In Noord-Holland liggen veel landgoederen met een oorspronkelijk en historisch karakter. Deze vormen een 

belangrijk onderdeel van het natuurschoon. Om dit uit te voeren bestaat onder andere de Natuurschoonwet 1928 

(NSW). De eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed kan zijn landgoed laten rangschikken onder 

de NSW. Hiermee geldt het landgoed ook voor de Belastingdienst als landgoed en kunnen landgoedeigenaren 

fiscale tegemoetkomingen krijgen om het landgoed makkelijker in stand te houden. 

 

De natuurschoonwet stelt kwantitatieve natuurdoelen voor landgoederen. Van een landgoed moet 30% van de 

oppervlakte uit houtopstanden en/of natuur bestaan. Voor historische buitenplaatsen die kleiner zijn dan vijf 

hectare geldt deze minimumeis niet. Voor het bereiken van kwalitatieve doelen is de natuurschoonwet een 

minder doelmatig instrument. Veel hangt af van de vrijwillige medewerking van de landgoedeigenaar. Doelen 

kunnen niet in juridische zin afgedwongen worden; een landgoedeigenaar die aan de kwantitatieve eisen voldoet 

kan niet worden gedwongen tot kwalitatieve invulling. 

 

De provincie wordt gevraagd te adviseren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie 

Economische Zaken over:  

 beoordelen, samen met de Belastingdienst, van landgoederen die gerangschikt willen worden onder de 

Natuurschoonwet,  

 adviseren over mutaties in rangschikkingen 

 

Beleidskader 

- 

 

Productie per jaar 

Vergunningen Handhaving 

1. Advisering Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

van het Ministerie Economische Zaken (EZ) over 

Natuurschoonwet: 20 per jaar. 

 

 

 

Werkzaamheden/instrumenten die niet door PNH/RUD worden ingezet 

 Toezicht en handhaving 

 

PMV Stiltegebieden 

De provincie heeft 39 gebieden in de regio aangewezen als milieubeschermingsgebied in de categorie stilte. Deze 

stiltegebieden zijn benoemd in de PMV. Om de kwaliteit van het gebied zoveel mogelijk te behouden mogen 

bepaalde activiteiten niet plaatsvinden in een stiltegebied. Voor sommige activiteiten kan bij de provincie een 

ontheffing worden aangevraagd.  

 

Beleidskader 

Herijking stiltebeleid Noord-Holland, 22 mei 2012 

 

Productie per jaar 

Vergunningen Handhaving 



12 augustus 2015   

 

 30 

1. Adviseren geluidsbelasting bij TUG-ontheffingen. 

2. Advisering over behoud stilte en/of afsluiting 

stiltegebieden bij projecten en evenementen in 

Stiltegebieden. 

3. Ontheffingvrije afdoening PMV 

4. Ontheffingen voor incidentele verstoringen van stilte: 

1 per jaar. 

5. Controle naleving ontheffing vereisten. 

6. Handhaving na klachten of meldingen.  

 

Werkzaamheden door PNH 

 Actueel houden beleid stiltegebieden. 

 Bespreken in vooroverleg met gemeenten van ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op 

stiltegebieden. 

 Aanleg van stil asfalt, verlagen van snelheid en geluidschermen, zoals opgenomen in Actieplan geluid. 

 Overleg met wegbeheerders voor mogelijke verbeteringen aan weg.  

 Actueel houden van algemene zorgplicht, gedragsregels en regels voor de geluiduitstoot van inrichtingen in 

de PMV.  

 Voorlichting / bekendheid van stiltegebieden. 

 

Werkzaamheden/instrumenten die niet door PNH/RUD worden ingezet 

 Regulering van luchtvaart om geluidsbelasting te verlagen.  

 Afspraken met toezichthouders van gemeenten en terreinbeherende organisaties over handhaving in 

stiltegebieden. 

 Programmatisch toezicht. 

 Toezicht op ontheffingen.  

 Surveillance.  

 Plaatsing en vervangen van bebording. 

 

VTH Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) bevat voorschriften die moeten 

zorgen voor beperking van risico’s van zwemmers op verdrinking, letsel en ziektes. De provincie heeft de taak om 

toezicht te houden op zwembaden en zwemlocaties in oppervlaktewater binnen de provinciale grenzen. De 

provincie beoordeelt of badinrichtingen voldoen aan de wettelijke hygiëne en veiligheidsvoorschriften. 

Gedeputeerde Staten is bevoegd om een ontheffing te verlenen op deze wettelijke voorschriften. Een wettelijke 

plicht is dat de zwemlocatiehouders / badinrichtinghouders hun zwemlocatie / badinrichting aanmelden bij 

Gedeputeerde Staten. Gemeenten worden door GS op de hoogte gebracht van de inrichtingen binnen hun 

gemeente. Tevens dienen renovaties gemeld te worden, waarna een opleveringscontrole – bij zowel nieuwbouw 

als renovatie - plaatsvindt. 

 

Het aantal badinrichtingen waarvoor de provincie bevoegd is heeft de volgende omvang (peiling uit HUP 2013-

2015): 

• 87 zwembaden 

• 40 peuterbaden (bijvoorbeeld in parken of speeltuinen) 

• 145 zwemlocaties in oppervlaktewater (met en zonder voorzieningen), waarbij er 170 zwemopgangen 

zijn 

• 42 medische baden (ziekenhuizen en revalidatiecentra 

• 133 baden in sauna’s, sportcentra etc 
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In totaal zijn er circa 450 badinrichtingen aanwezig. Hiervan zijn er 302 zwembaden en 145 zwemlocaties in 

oppervlaktewater. Tenslotte zijn er nog potentiële zwemlocaties in oppervlaktewater (nog officieel aan te wijzen) 

 

Beleidskader 

- 

 

Productie per jaar 

Vergunningen Handhaving 

1. Ontheffingen Whbvz (vijf jaar geldig): 28 per jaar 

 

2. 300 primaire fysieke 100% controles, waarvan 20 

meldingen nieuwbouw, renovatie en nieuwe baden 

3. 100 hercontroles 

4. 50 controles n.a.v. klachten, meldingen en 

calamiteiten (o.a. door mystery guest) 

5. 30 dwangsomcontroles 

6. 4.350 administratieve controles, waarvan 4.200 

waterkwaliteit en 150 ingediende plannen (aard van 

de plannen is niet nader benoemd) 

7. Controle van hoofdborden bij 

veiligheidsonderzoeken van aangewezen locaties 

8. Steekproefsgewijze controle van overige borden. 

9. Piketdienst tijdens zwemseizoen 

10. Informeren burgers via zwemwaterportaal / 

invoeren analyses waterkwaliteit 

 

Werkzaamheden door PNH 

 Besluit tot aanwijzing zwemwaterlocaties 

 Ontwerpen van borden 

 Plaatsen en verwijderen van borden 

 Communicatie over bestaan en belang 

 

Werkzaamheden/instrumenten die niet door PNH/RUD worden ingezet 

 100 tellingen bij potentiele zwemwaterlocaties (in HUP benoemd en werd door Handhaving uitgevoerd; 

omdat het geen toetsing aan wetgeving betreft voert Handhaving de taak niet meer uit en dient deze 

opnieuw belegd te worden). 

 Veiligheidsonderzoeken als nog geen locatie is aangewezen (werd door handhaving uitgevoerd; omdat het 

nog geen officiële plek is kan Handhaving niet toetsen aan wetgeving en dient de taak opnieuw belegd te 

worden). 

 

Handhaving Wegen & Vaarwegen (Waterverordening, februari 2015, Wegenverordening, 2012 en 

Scheepvaartverkeerswet) 

 

De provincie beheert 250 kilometer vaarwegen en ruim 600 kilometer autowegen. 

 

Wegen 

In november 2012 is de provinciale wegenverordening vastgesteld. De verordening verbiedt om zonder 

vergunning of ontheffing op/langs een weg een werk aan te leggen of te verwijderen (zoals aanleg van kabels, 
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aanleg van een kunstwerk, openbreken van de weg, graven in de weg/bermen, aanbrengen van 

bouwconstructies, innemen van een standplaats) of stoffen/voorwerpen te plaatsen.  

 

De landelijke wegenverkeerswet bevat regels voor openbare wegen. De provincie kan een ontheffing verlenen 

voor provinciale wegen. Dit betreft meestal bijzondere transporten. 

 

Op de autowegen is de handhaving gebaseerd op meldingen en klachten en surveillance. 

 

Vaarwegen 

De verboden op/langs vaarwegen zijn vastgelegd in de waterverordening en het provinciaal ligplaatsenbesluit.  

Voor het maken van werken op of langs provinciale vaarwegen is een vergunning of ontheffing nodig. Het gaat om 

werken zoals graven (kabels en leidingen), kunstwerken (brug) en aanleg (steiger, oevervoorziening). Op alle 

provinciale vaarwegen geldt een ligplaatsverbod. Er kan een ontheffing worden aangevraagd voor een ligplaats. 

Het hoogheemraadschap en de gemeente wordt tevens om toestemming gevraagd voor een ligplaats (dit is een 

separaat traject met andere toetsingscriteria). Voor een ligplaats dient huur te worden betaald. Als het een 

woonboot betreft dan dient de gemeente een vergunning af te geven die aangeeft dat het binnen een 

bestemmingsplan past. Tenslotte moet een vergunning worden aangevraagd voor transporten over provinciale 

vaarwegen die de maximale toegestane afmetingen overschrijden. 

 

Op de vaarwegen is het toezicht gebaseerd op meldingen en klachten van omwonenden, vaarweggebruikers, 

waterkantonniers en surveillance. De handhaving is vooral op nautisch gevaarlijk afgemeerde vaartuigen en op 

het innemen van ligplaatsen door gebruikers die geen toestemming hebben en daarbij ontheffinghouders 

hinderen. 

 

Beleidskader 

Provinciaal ligplaatsenbesluit 

 

Productie per jaar 

Vergunningen Handhaving 

1. Ontheffing wegenverordening: 450 per jaar. 

2. Ontheffing scheepvaart (was scheepvaartverordening 

en is sinds 2015 de waterverordening): 320 per jaar. 

3. Toestemming wegenverkeerswet (meestal aan RDW): 

1.350 per jaar. 

 

Er is een piek van aanvragen in het voorjaar, dit kan 

resulteren in langere doorlooptijden bij de behandeling 

van aanvragen. 

4. Fysieke controles met voornemen tot 

bestuursdwang door middel van aankondiging: 120 

5. Starten van procedure bestuursdwang met termijn 

voor opheffen overtreding: 80 

6. Uitoefenen bestuursdwang met treffen van 

maatregelen: 40 

7. Surveillance (circa 0,5 fte) 

 

 

Werkzaamheden door PNH 

Nvt 

 

Werkzaamheden/instrumenten die niet door PNH/RUD worden ingezet 

 Periodiek toezicht op verleende ontheffingen 

 Gebiedsgericht toezicht op vaarwegen waar illegale situaties waarschijnlijk zijn 

 Registratiesysteem met locaties van ontheffingen 
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BIJLAGE 2 WIJZIGING VAN WET- EN REGELGEVING VTH-PLUSTAKEN 

Wet natuurbescherming 

De nieuwe Wet natuurbescherming voegt drie bestaande natuurwetten samen: de Flora- en faunawet, de 

Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De Wet natuurbescherming heeft gevolgen voor de wijze waarop de 

provincie deze taken uitvoert. Daarnaast wordt als gevolg van de Wet natuurbescherming het takenpakket van de 

provincie uitgebreid; een aantal bevoegdheden en taken die momenteel bij het Ministerie van Economische 

Zaken (Dienst voor Ondernemend Nederland) zijn belegd wordt overgedragen naar de provincie. De provincie 

krijgt daardoor een grotere centrale rol bij de uitvoering en vormgeving van het natuurbeleid en wordt 

hoofdverantwoordelijk voor bescherming, herstel en instandhouding van biotopen, leefgebieden en gunstige 

staat van instandhouding soorten. 

Voor de volgende VTH-taken uit de Wet natuurbescherming zijn er gevolgen voor de capaciteit te voorzien:  

1. Afname van vergunningplichtige situaties na inwerkingtreding PAS. 

2. Verplichte aanhaking verklaring van geen bedenkingen Natuurbeschermingswet aan 

omgevingsvergunning.  

3. Beroep in twee instanties bij vergunning Natuurbescherming. 

4. Overdracht van EZ naar provincie van ontheffingen artikel 75 Flora- en Faunawet. 

5. Advisering van provincie aan EZ bij goedkeuring van gedragscode artikel 75 Flora- en Faunawet. 

6. Uitbreiding van uitzonderingen voor meldingsplicht voornemen tot vellen van houtopstand in 

buitengebieden. 

7. Overdracht van EZ naar provincies van afhandeling van en besluitvorming over meldingen van 

voornemen tot vellen van houtopstand in buitengebieden.  

 

Het afschaffen van de vergunningplicht voor Beschermde Natuurmonumenten heeft naar verwachting geen grote 

gevolgen voor de formatie. De gevolgen kunnen wel groot zijn indien de provincie besluit om, aanvullend aan de 

N2000-gebieden, overige gebieden aan te wijzen en te beschermen door een vergunningstelsel. De verwachting is 

dat de provincie hier niet voor kiest. 

 

Ad. 1 

Bij inwerkintreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt de beoordeling in het kader van de 

vergunningverleningsprocedure Natuurbeschermingswet voor het onderdeel stikstof eenvoudiger. Aanvragers en 

verleners van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet kunnen ten aanzien van stikstof dan snel 

zien en beslissen of er voldoende ontwikkelingsruimte is voor nieuwe economische activiteit op een bepaalde 

plaats. De beschikbare ontwikkelingsruimte wordt voor een groot deel op 1 juli 2015 vrijgegeven.  

Dit betekent dat initiatiefnemers die gebruik willen maken van deze ruimte (bijvoorbeeld door uitbreiding van de 

dieraantallen al dan niet door uitbreiding van de stal) na 1 juli 2015 kunnen melden of een vergunning / vvgb 

kunnen aanvragen.  

De meldingen en de aanvragen binnen het zogenaamde segment 2 worden op volgorde van binnenkomst (ná 1 

juli 2015) behandeld. De meldingen worden automatisch geaccepteerd door het meldingensysteem (AERIUS) en 

de vergunningen / vvgb binnen segment 2 worden, totdat de ontwikkelingsruimte volledig uitgegeven is (voor 

segment 2 tot 60%). De meldingen en aanvragen die daarna ontvangen worden, moeten worden geweigerd. 

Doordat acceptatie plaatsvindt op basis van volgorde van binnenkomst, is de verwachting dat in de eerste 

maanden na 1 juli 2015 een grote hoeveelheid meldingen en aanvragen voor segment 2 worden ingediend. Na 

enkele maanden vinden alleen nog maar weigeringen plaats van meldingen en aanvragen met stikstofdepositie: 

voor meldingen tot 1 juli 2021 (6 jaar na inwerkingtreding PAS), voor vergunningen in segment 2 tot 1 juli 2018. 

Voor vergunningen in segment 2 komt op 1 juli 2018 ook nog een deel (40%) van de ontwikkelruimte vrij.  
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Ad. 4 

Aanvragen voor ontheffingen voor ruimtelijke initiatieven (genoemd in art. 75 Flora- en Faunawet) worden 

momenteel nog beoordeeld en besloten door het Ministerie van Economische Zaken. Voor de besluitvorming van 

deze ontheffingen (als ontheffing of verklaring van geen bedenkingen indien gelijktijdig met een 

omgevingsvergunning aangevraagd) wordt met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming de provincie 

bevoegd gezag. Het betreft ontheffingen voor:  

• Organiseren van een buitenevenement 

• Tijdelijke natuur 

• Buitenwerkzaamheden zoals baggeren, maaien en vellen van bomen  

• Ruimtelijke ingrepen 

• Slopen van gebouwen 

De overdracht van bevoegdheden vraagt specialistische kennis van de vergunningverleners, toezichthouders, 

beleidsmedewerkers en ecologen. Deze is op een aantal onderdelen niet of onvoldoende aanwezig en zal 

opgebouwd en/of ingehuurd dienen te worden.  

 

Besluit veiligheid en hygiëne badinrichtingen en zwemgelegenheden 

Het Besluit veiligheid en hygiëne badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) gaat wijzigen. Er komen meer 

inrichtingen onder de werkingssfeer van het besluit en de huidige regulering door middel van middelvoorschriften 

wordt vervangen door doelvoorschriften. Ook de waterkwaliteitsnormering gaat wijzigen. De inrichtinghouder 

dient in zelf opgestelde beheersplannen aan te geven hoe wordt voldaan aan de normen van veiligheid, hygiëne 

en waterkwaliteit.  

De gevolgen voor de provinciale VTH-taken betreffen: 

- Toename aard en aantal inrichtingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is 

- Veranderende regulering van middelvoorschriften naar doelvoorschriften met aanpassing van de 

werkwijze van handhaving en handhavers 

- Invoering van het gewijzigde besluit door bevoegd gezag en door inrichtinghouders 
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BIJLAGE 3 PROJECTBEGROTING VTH-PLUSTAKEN 

Specificatie Projectbegroting - Lasten 

Nr Omschrijving Uitgangspunten, Normen en toelichting Lasten 

1 Proceskosten   € 200.000 

1.1 Externe projectleider 

DB-besluit om het transitieproces door een externe te 

laten begeleiden. Inzet van projectleider voor 14 

maanden voor circa 2 dagen per week 

€ 135.000  

1.2 
Organisatie- en 

communicatiefaciliteiten 
Huur externe locatie, nieuwsbrief e.d. € 10.000  

1.3 
Inhuur externe 

specialistische kennis 

Voor zeer specialistische vraagstukken (ICT, juridisch, 

personeel) is mogelijk inhuur van externe expertise 

nodig. 

€ 25.000  

1.4 Medezeggenschap 

Specifieke OR-kosten, vertrouwenspersoon vakbond, uit 

laten voeren van pakketvergelijk arbeidsvoorwaarden 

tbv mens-maat-berekeningen, e.d. 

€ 10.000  

1.5 
Externe commissie 

plaatsing medewerkers 
Toetsingcommissie bij bezwaar € 10.000  

1.6 Functiewaardering Uitvoeren van functiewaardering € 10.000  

1.7 
Eenmalige effecten sociaal 

plan 

De eenmalige financiële effecten van sociaal plan (i.g.v. 

afkoop) behoren tot de frictiekosten van PNH. Geldt 

idem voor garantietoelagen e.d. als effect van sociaal 

plan 

€ 0  

2 Aanpassingskosten    € 50.000  

2.1 Verhuiskosten Verhuizing medewerkers, archief € 25.000  

2.2 Verbouwingskosten 
Betreffende kosten die niet als investering kunnen 

worden aangemerkt 
€ 25.000  

3 ICT-kosten   € 120.000  

3.1 Conversie data  
Converteren data uit de verschillende provinciale 

systemen naar RUD-systemen 
€ 20.000  

3.2 Kosten digitalisering 

De lopende dossiers worden door PNH digitaal 

aangeleverd. Van de afgesloten dossiers ontvangt de 

RUD voor zover beschikbaar een digitale versie en geldt 

de afspraak dat papieren documenten ‘on demand’ bij 

de PNH opgevraagd kunnen worden 

(gescand/gedigitaliseerd) 

€ 0  

3.3 Koppeling Eventuele koppelingskosten van informatiesystemen € 40.000  

3.4 
Ontwikkelen van processen 

VTH-plustaken 

Voor de technische inrichting van een werkproces wordt 

uitgegaan van € 4.000 
€ 28.000  

3.5 Implementatiekosten ICT 
Opleidingskosten, eventuele aanbestedingskosten en 

begeleiding implementatie 
€ 25.000  

3.6 Aanpassen website 
5% van de proces- en aanpassingskosten en 15% van de 

ICT-kosten 
€ 7.000  

4 Onvoorzien Marge t.b.v. onvoorzien € 30.000  

Totaal   € 400.000  
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Specificatie Projectbegroting - Baten 

Nr Omschrijving Uitgangspunten, Normen en toelichting Baten 

a Lening PNH aan RUD NHN 

De PNH heeft ingstemd met de voorfinanciering van de 

eenmalige transitiekosten van de RUD NHN. De 

terugbetaling aan de PNH geschiedt door middel van het 

realiseren van een efficiency- en synergietaakstellingen 

door RUD NHN. 

€ 400.000  

Totaal   € 400.000  
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BIJLAGE 4 EENMALIGE TRANSITIEKOSTEN BODEM 

Specificatie Eenmalige transitiekosten Bodem - Lasten 

Nr Omschrijving Uitgangspunten, Normen en toelichting Lasten 

1 Inzet projectleider bodem Inzet uren: 350 uur 2015 à € 70,= € 24.500  

2 Inzet expertise ICT 

Inzet uren: 150 uur 2015 à € 70,=`, incl datamigratie (BIS 

en Loketfunctie) en incl migratie werkprocessen 

(workkflow en zaak) € 10.500  

3 
Technische inrichting 

werkprocessen 

Voorwaarde is op maat gemaakte werkprocessen voor 

RUD. Deadline 1-7-2015.  € 8.000  

4 Datamigratie 
BIS en loketfunctie inclusief inzet externe bodemdata 

deskundige 
€ 19.000 

5 
Datamigratie voor 

gemeente Langedijk 

Langedijk heeft haar bodemdata nog niet in het BIS RUD 

NHN zitten. Globisdata komen wel in het BIS NHN 
€ 8.000 

6 
Inpassen documenten in 

digitaal archief 
In Alfresco € 7.000 

7 Matchen scans 100 uur 2016 à € 70. a.d.h.v. toegepaste metadata NHN € 7.000 

8 Aanpassen website   € 1.000  

9 

Noodzakelijke handmatige 

aanpassingen en 

aanvullingen Bodemdata 

Handmatige aanpassingen en aanvullingen worden 

gedaan tijdens de taakuitvoering (onder voorwaarden). 
€ 0  

10 Onvoorzien 20 % maximaal € 15.000  

Totaal in geval van optie 'aanpassingen/aanvullingen tijdens de taakuitvoering € 100.000  

 

Specificatie Eenmalige transitiekosten Bodem - Baten 

Nr Omschrijving Uitgangspunten, Normen en toelichting Lasten 

a Bekostiging door PNH PNH staat garant voor € 100.000 € 100.000 
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BIJLAGE 5 UITGANGSPUNTEN EXPLOITATIEBEGROTING VTH-PLUSTAKEN 

1. Voor de structurele vaste formatie zijn de kosten personeel (primair en overhead) geraamd. Voor de tijdelijke 

formatie (handhaving zwemwater) is een inhuurbudget gehanteerd op basis van het vaste bedrag per fte. 

2. Voor de kosten personeel (primair en overhead) is uitgegaan van de volledige bezetting van de structurele 

vaste formatie. 

3. Voor de begroting van de salariskosten (loonsommen) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Voor een deel van de formatie is bekend welke medewerkers het zijn en voor een deel niet. Definitief 

beeld is bekend na de pre-allocatie. Voor de onbekende medewerkers en vacatures is gewerkt met een 

raming van de functieschaal en daarvan het maximum.  

- Op basis van de salarisgegevens van de PNH-medewerkers zijn de RUD-salariskosten berekend. De 

functie-/salarisschaal van de PNH-medewerkers wordt gehanteerd voor de RUD-berekening. 

- Voor de berekening van de RUD-salariskosten is het huidige PNH-salaris en functieschaal gehanteerd 

(inclusief 1,5%opslag om eventuele wijzigingen in CAR UWO voor 2016 op te vangen). 

- De kosten personeel (loonsommen) zijn inclusief salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bijdrage 

levensloop en werkgeverslasten. 

4. De structurele opleidingskosten zijn gesteld op 2,2% opslag op de loonsom 

5. De algemene personeelskosten zijn gesteld op 3,0% opslag op de loonsom. De algemene personeelslasten 

bestaan uit kosten voor dienstkleding, kantoorkosten (porto, papier, literatuur, drukwerk), werving & selectie, 

representatie, personeelsactiviteiten, arbo, gratificaties, jubilea e.d. 

6. De omvang van de kosten voor woon-werk-verkeer is gebaseerd op het bedrag per fte van de huidige RUD-

medewerkers (basis-/milieutaken). De grondslag hiervoor is de RUD-begroting 2016. 

7. Voor de omvang van de kosten voor dienstreizen is het bedrag per fte van de huidige RUD-medewerkers 

(basis-/milieutaken) gehanteerd en vermenigvuldigd met factor 2. Het grondgebied voor de VTH-plustaken 

betreft heel Noord-Holland.  

8. De kosten voor loopbaan/mobiliteitsontwikkeling bedragen € 500 per medewerker; dit is conform de cao-

afspraken over een driejarig extern loopbaanadvies en eventuele begeleiding waarop elke medewerker recht 

heeft. 

9. Inhuur van personeel van derden beslaat de tijdelijke formatie (handhaving zwemwater) voor de periode van 

2 jaar. Het inhuurbudget is op basis van het vaste bedrag per fte. 

10. Onderzoek en advies behelzen het budget dat beschikbaar is voor taakgebonden uitbesteding. Deze lasten 

worden binnen de begroting geoormerkt. Deze kosten worden gedekt door het ingebrachte budget van de 

PNH 

11. De materiele lasten hebben betrekking op het budget voor publicaties en taakgerelateerde activiteiten zoals 

milieuvluchten en registratiekosten kadaster. Materiele lasten worden binnen de begroting geoormerkt. Deze 

kosten worden gedekt door het ingebrachte budget van de PNH.  

12. De taakgebonden auto’s betreffen de (lease)kosten voor de ingebrachte auto’s al dan niet met vaste 

meetapparatuur. Onderdeel van deze kosten zijn ook en de afschrijvingslasten van twee boten met trailers; 

de PNH brengen de boten en trailers zonder vergoeding in bij de RUD. De kosten voor de taakgebonden auto’s 

/ boten worden binnen de begroting geoormerkt. Deze kosten worden gedekt door het ingebrachte budget 

van de PNH. 

13. De kapitaalslasten hebben betrekking op de jaarlasten als gevolg van afschrijvingen op inrichting & meubilair 

en ICT. Voor de specificatie wordt verwezen naar de investeringsbegroting 

14. Investeringen in ICT, inrichting en meubilair en de voorfinanciering van de eenmalige transitiekosten gaan 

gepaard met financieringslasten. De rentelasten zijn gesteld op 1%.  

15. De kosten voor ICT bestaan uit de jaarlijkse exploitatielasten (zie begroting ICT/DIV).  
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16. Het kosten voor huisvesting bestaan uit de huur- en servicekosten van de begane grond van Dampten 2. Het 

betreft alle servicekosten die toe te rekenen zijn aan de huur van de begane grond (GWE, onderhoud, 

beveiliging, verzekeringen, schoonmaak, catering/koffiefaciliteiten, onderhoud meubilair, afvoer afval e.d.) 

17. De overige indirecte kosten hebben betrekking op uitgaven op het terrein van de accountant, belasting, advies 

en communicatie die toe te rekenen zijn aan de VTH-plustaken. 

18. Het uitvoeren van bedrijfsvoeringanalyses (bijv. benchmark) en contributies maken onderdeel uit van de post 

‘communicatie en bedrijfsvoering’.  

19. De taakstelling als gevolg van het terugverdienen van de PNH-lening bedraagt € 400.000 in drie jaar. De 

taakstelling is als volgt verdeeld: 2016: € 25.000, 2017: € 180.000, 2018: € 195.000.   

20. De taakstelling transitiekosten bestaat uit € 400.000 voor de projectbegroting en € 100.000 extra kosten als 

gevolg van gefaseerde overdracht. De projectbegroting dient in 3 jaar terugverdiend te worden De extra 

transitiekosten van € 100.000 hebben betrekking op 2016 en dienen ook in 2016 als taakstelling terugverdiend 

te worden 

21. De taakstelling voor de extra transitiekosten als gevolg van de gefaseerde overdracht - € 100.000 – heeft 

betrekking op 2016 en dient ook in 2016 als taakstelling terugverdiend te worden. 

22. De PNH-bijdrage (baten voor de RUD) bestaat uit een lumpsum voor VTH-plustaken en een tijdelijke bedrage 

(voor 2 jaar) voor de handhaving van zwemwater. 
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BIJLAGE 6 EXPLOITATIEBEGROTING 2016 VTH-PLUSTAKEN  

Nr Begrotingsposten 
Begroting 2016 - op 

jaarbasis 

Begroting 2016 - 2 

tranches 

LASTEN     

1 Kosten personeel primair proces € 2.635.520 € 1.750.975 

  Omvang formatie (inclusief vacatures) 38,88 25,69 

1.1 Salariskosten (loonsommen) € 2.389.949 € 1.588.235 

1.2 Opleidingskosten € 52.579 € 34.941 

1.3 Reiskosten woon-werk € 34.396 € 22.729 

1.4 Reiskosten dienstreizen € 67.458 € 44.577 

1.5 Algemene personeelskosten    € 71.698 € 47.647 

1.6 Mobiliteit / loopbaanontwikkeling € 19.440 € 12.846 

        

2 Kosten personele overhead € 635.042 € 477.546 

  Omvang formatie (inclusief vacatures) 9,72 7,29 

2.1 Salariskosten (loonsommen) € 587.861 € 440.896 

2.2 Opleidingskosten € 12.933 € 0 

2.3 Reiskosten woon-werk € 9.945 € 9.700 

2.4 Reiskosten dienstreizen € 1.807 € 8.529 

2.5 Algemene personeelskosten    € 17.636 € 1.550 

2.6 Mobiliteit / loopbaanontwikkeling € 4.860 € 13.227 

        

3 Uitbesteding en inhuur € 62.188 € 38.594 

3.1 Inhuur handhaving WHVBZ 2016-2017 € 32.188 € 0 

3.2 Onderzoek en advies € 30.000 € 0 

        

4 Directe productiekosten € 135.100 € 86.650 

4.1 Diverse materiele lasten € 46.100 € 28.650 

4.2 Taakgebonden auto's /boot (ingericht met apparatuur) € 89.000 € 58.000 

        

5 Kapitaalslasten € 72.886 € 60.289 

5.1 Afschrijving inrichting en meubilair € 8.837 € 4.418 

5.2 Afschrijving ICT € 57.112 € 49.601 

5.3 Financieringslasten € 6.937 € 6.270 

        

6 Indirecte kosten € 332.605 € 206.235 

6.1 ICT € 220.041 € 149.953 

6.2 Huisvesting: huur en servicekosten pand en werkplekken € 92.564 € 46.282 

6.3 Accountant, belasting, financieel advies € 10.000 € 5.000 

6.4 Communicatie en bedrijfsvoering € 10.000 € 5.000 

        

7 Onvoorzien € 104.439 € 28.690 

7.1 onvoorzien € 104.439 € 28.690 
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Nr Begrotingsposten 
Begroting 2016 - op 

jaarbasis 

Begroting 2016 - 2 

tranches 

Totaal € 3.977.780 € 2.648.979 

        

BATEN     

a Bijdrage PNH VTH-plustaken - lumpsum € 4.070.592 € 2.757.885 

b 

Bijdrage PNH VTH-plustaken - tijdelijk (2016/17) HH 

zwemwater € 32.188 € 16.094 

Totaal € 4.102.780 € 2.773.979 

        

SALDO € 125.000 € 125.000 

Taakstelling a.g.v. terugverdienen PNH-lening -€ 25.000 -€ 25.000 

Taakstelling a.g.v. gefaseerde overdracht VTH-plustaken 
-€ 100.000 -€ 100.000 

RESULTAAT € 0 € 0 

 



Bestuursvoorstel  Overdracht en ontvangst Plustaken 10-8-15 
 

BIJLAGE 7 INVESTERINGSBEGROTING VTH-PLUSTAKEN  

 

 

 

Bedrag investering

Jaarlijkse 

kapitaalslaten Bedrag investering Jaarlijkse kapitaalslaten

ICT-inrichting Dampten 2

Inrichting begane grond Dampten 2 waarbi j er 

sprake is  van veroudering.  Speci ficatie: 

netwerkaanpass ingen/telefonie (50K), Switches  

Alkmaar support (35K), wi fi -punten (15K), 

opschonen en opbinden bekabel ing (5K) en 

onvoorzien (5K). Van totale kosten kan 25K ui t 

de projectbegroting worden gedekt (niet zi jn 

investering).

€ 85.000 € 17.000 € 85.000 € 17.000

ICT-hardware PC's , telefonie e.d. € 82.676 € 27.559 € 62.007 € 20.669

Overig ICT € 37.661 € 12.554 € 35.796 € 11.932

Subtotaal ICT € 205.337 € 57.112 € 182.803 € 49.601

Aanpass ing pand Stelpost € 25.000 € 2.500 € 12.500 € 1.250

Inrichting pand Meubi la i r e.d. € 63.367 € 6.337 € 31.683 € 3.168

Subtotaal Huisvesting € 88.367 € 8.837 € 44.183 € 4.418

Totaal € 293.703 € 65.949 € 226.986 € 54.019

Jaarlijkse financieringslasten € 2.937 € 2.270

Begroting 2016 - op jaarbasis Begroting 2016 - 2 tranches

Investeringen Toelichting
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BIJLAGE 8 AFSPRAKEN SOCIAAL PLAN PNH  

Het Sociaal Plan van de Provincie Noord-Holland regelt de rechtspositionele gevolgen voor de betrokken PNH-

medewerkers die verbonden zijn aan de overgang naar de RUD’s. 

 

1. PNH garandeert de medewerkers die per 1 januari 2016 overgaan naar een RUD, dat zij daar met in gang van 

die datum een structureel inkomen verwerven dat ten minste gelijk is aan het inkomen dat zij op dat moment 

bij de provincie zouden hebben verdiend. Ook garandeert PNH het huidige salarisperspectief bij PNH ook bij 

de nieuwe werkgever.  

2. Indien plaatsing bij een RUD leidt tot een achteruitgang van het structurele jaarinkomen (inclusief 

salarisperspectief), dan zal PNH dit compenseren in de vorm van en garantietoelage, gedurende de termijn 

waarop deze achteruitgang optreedt. Deze wordt in principe maandelijks uitbetaald door de nieuwe 

werkgever.  

3. PNH garandeert de structurele persoonlijke toelages (de toelage die aan de medewerker op grond van 

persoonlijke afspraken is toegekend). 

4. Niet structurele, functie-gebonden toelages worden na de overgang toegekend conform de regelingen bij de 

betreffende RUD. Het eventueel vervallen van een dergelijke toelage die tot dat moment bij de PNH werd 

ontvangen, wordt bij de overgang afgewikkeld volgens de bepalingen daaromtrent in de Afbouwregeling PNH 

2012. 

5. Voor zover het verlofsaldo van de medewerkers op 31 december 2015 hoger is dan het verlof dat bij een RUD 

mag worden meegenomen (vast te leggen in het Overdrachtsprotocol van de RUD), wordt dit verlof surplus 

door PNH uitbetaald. 

6. Bij PNH ontvangen de medewerkers geen vergoeding voor het gebruik van eigen vervoer voor het woon- 

werkverkeer, anders dan een fiscale verrekening met de eindejaarsuitkering. De medewerkers die overgaan 

naar de RUD NHN ontvangen voortaan een vergoeding conform de geldende regeling van de RUD. 

7. Voor medewerkers kan plaatsing bij de RUD NHN een toename van de reistijd voor het woon- werkverkeer 

betekenen. Om die reden zijn bij de vorige transitie na overleg met de werknemersorganisaties in 2013 in de 

Sociale Plannen van NHN en OFGV afspraken gemaakt om dit effect (tijdelijk) te verzachten. Vanuit het 

gelijkheidsbeginsel wordt er van uitgegaan dat deze maatregelen ook zullen gelden voor de medewerkers die 

per 1 januari 2016 zullen overgaan. Dit kan worden vastgelegd in het Sociaal Plan van de betreffende 

RUD/OD. In aanvulling hierop zal PNH het volgende faciliteren: wanneer de huidige reistijd woon-werk door 

plaatsing in een RUD/OD toeneemt met méér dan 20 minuten enkele reis, dan zal de PNH de reistijd bóven 

die 20 minuten vergoeden conform de volgende staffel:  

- het eerste jaar 100%  

- het tweede jaar 85%  

- het derde jaar 65%  

8. Indien het moment van het 12,5 jarige ambtsjubileum binnen 2,5 jaar na indiensttreding bij de RUD/OD wordt 

bereikt, ontvangt de medewerker dezelfde vergoeding als wanneer hij in dienst was gebleven bij de PNH. 

9. Lopende individuele afspraken van medewerkers (bijv. m.b.t. te volgen opleiding of een aanvraag voor 

ouderschapsverlof), mits schriftelijk vastgelegd vóór 1 mei 2015, gaan mee over naar de RUD/OD’s.  

10. Tot 1 januari 2018 houden medewerkers de status van interne sollicitant voor vacatures bij de PNH. 
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BIJLAGE 9 SAMENVATTING PLAN VAN AANPAK ICT/DIV  

Opdracht 

1. Afbakening van werkzaamheden (producten en resultaten) zodanig dat niet later dan 1 januari 2016 een 

operationele basis ICT/DIV-omgeving beschikbaar is voor de RUD NHN. 

2. Uitwerking van een ‘Plan B’ voor deze werkzaamheden. 

3. Een nadere detaillering van de financiële aspecten van het volledige traject (d.w.z. deelbegroting exploitatie 

en investering) en voorstellen over de dekking vanuit een ‘projectbegroting’ voor de ICT/DIV transitie van 

maximaal EUR 138.000,-. 

 

Projectwerkzaamheden 

De projectwerkzaamheden per object zijn: 

 

I. Infrastructuur 

- RUD NHN stelt een Plan van Aanpak Infrastructuur op; PNH levert hier input voor, in overleg met RUD 

NHN. 

- Infrastructuur aanvullen waar nodig, inclusief back-up en uitwijk, compleet inrichten, testen en 

operationeel maken. 

- Onderzoek eventueel hergebruik van infrastructuur van de PNH ten behoeve van de RUD NHN in brede 

zin (bijvoorbeeld tablets, cloudoplossingen etc.). 

- Beheerdocumentatie opleveren. 

Resultaat: ingerichte, geteste en operationele infrastructuur.   

 

II. Verbindingen 

- RUD NHN stelt met input van de PNH en de gemeente Alkmaar, een Plan van Aanpak Verbindingen op. 

- Uitvoeren onderzoek noodzakelijke en gewenste koppelingen, bijvoorbeeld met FRS (systeem van de 

FBE m.b.t. de jacht, via web), Kadaster (via web), Kaartmateriaal etc. 

- Inrichten en testen koppelingen. 

Resultaat: tijdig gerealiseerde en operationele koppelingen. 

 

III. Werkplekvoorziening 

- RUD NHN stelt met input van de PNH een Plan van Aanpak Werkplekvoorziening op. 

- Onderzoek (her)gebruik van werkplekvoorzieningen van de PNH. 

- Standaardinstellingen (images, configuraties) vaststellen. 

- Printers en overige randapparatuur configureren. 

- De werkplekvoorziening testen en voor gebruik vrijgeven. 

Resultaat: ingerichte werkplekken bij RUD NHN, inclusief printers, overige randapparatuur en telefonie 

 

IV. Telefonie 

- RUD NHN stelt met input van de PNH een Plan van Aanpak Telefonie op. 

- Het inrichten van een ‘frontoffice’ (website en mogelijk telefonisch) bij de RUD NHN voor het ontvangen 

van aanvragen, meldingen, klachten, vragen etc. 

- Het maken van een testopstelling voor deze oplossing in samenwerking met de gemeente Alkmaar. 

- Onderzoek welke telefoonnummers bij welke dienstverlening van PNH moeten ‘over gaan’ naar de RUD 
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NHN. 

Resultaat: een ingerichte ‘frontoffice’ (website en mogelijk telefonisch) bij de RUD NHN voor het ontvangen 

van aanvragen, meldingen, vragen etc.  

 

V. Applicaties  

- RUD NHN en PNH stellen gezamenlijk een Plan van Aanpak Applicaties op. 

- In samenspraak met de taakcluster Taken en Processen, op basis van het dienstverleningsconcept16 van 

de RUD NHN, worden de functionele eisen en wensen opgesteld voor de VTH-werkzaamheden. Daarbij 

wordt o.a. gekeken naar applicaties voor Vergunningen en Toezicht & Handhaving, naar de inzet van het 

Overheidsloket onLine (OLO), naar het Zaaksysteem (incl. tijdschrijfmodule) en naar het DMS.   

- Inventariseren van overige applicaties (o.a GEO viewer en hulp programmatuur gebruikt in de 

adviesdiensten) die van belang zijn voor het fuctioneren van de VTH Plustaken.  

- In samenspraak met de taakclusters een implementatieplan opstellen zodanig dat de applicaties met 

elkaar en met de overige (landelijke) voorzieningen kunnen samenwerken (o.a. certificaten). 

- Aanschaffen, inrichten en testen applicaties. 

- In samenwerking met de taakcluster Communicatie toetsen van de sjablonen en eformulieren van de 

PNH op eventuele dubbelingen, concrete inhoud en het overzetten naar de huisstijl van de PNH naar die 

van de RUD NHN. 

Resultaat: aangeschafte, ingerichte, geteste en ‘gevulde’ applicaties voor uitvoering van de VTH plustaken 

 

VI. Processen (specificatie inzet zaaksysteem) 

- De Zaaktypecatalogus (ZTC) RUD NHN die momenteel op hoofdlijnen is uitgewerkt, fasegewijs 

inbrengen in de zaaksysteem en deze verder aanvullen en behoeve van het VTH plustaken van de RUD 

NHN. 

- De ZTC verder aanvullen ten behoeve van de ondersteunende processen (toekomstige werkorganisatie 

VTH plus) en besturende processen (aansturing).  

- Het inventariseren van overige randprocessen deze beschrijven en aanvullen in het Zaaksysteem.  

- Programma-, integratie- en systeemtest uitvoeren.  

- Uitvoeren van de functionele acceptatietests. 

- Het begeleiden van de de (gebruiker) acceptatietests. 

Resultaat: ingericht zaaksysteem, op basis van de basisinput taakcluster Taken & Processen 

 

VII. Gegevens (migratie data, digitalisering dossiers) 

- RUD stelt met input van de PNH een Plan van Aanpak op rond de benaderbaarheid / overdracht van 

diverse datasets van de PNH (data die worden overgedragen worden in digitale vorm overgedragen). 

- Afspraken over het beschikbaar stellen en / of gebruik van data en dossiers die bij PNH blijven, maar wel 

nodig zijn voor de taakuitvoering in de RUD (bijv. kaartmateriaal). 

- Onderzoek gegevenskwaliteit (t.b.v. conversie) door PNH. 

- Halfgestructureerde gegevens (documenten etc.) migreren naar de nieuwe omgeving. 

- Archiefbescheiden (werk kopieen) beschikbaar maken binnen het werkproces.  

- Het (doen) schonen van gegevens waar nodig en mogelijk. 

                                                             
16 De relatie tussen door de nieuwe organisatie te leveren diensten, de werkprocessen, de organisatie inrichting, de 

functies en de applicaties. Idealiter dienen eerst de diensten van de nieuwe organisatie bepaald te worden, om 

vervolgens de werkprocessen en ondersteunende ICT hierop vast te stellen. 



12 augustus 2015   

 

 46 

Resultaat: digitaal ontsloten PNH-archieven bij NHN (data en documenten, door middel van werkkopie). 

 

VIII. Organisatie: overige aandachtspunten 

- PNH-medewerkers vóór 1 januari 2016 een basisopleiding aanbieden in het zaaksysteem en overige 

applicaties (waar nodig). 

- Maken van een resourceplanning. 

- ICT staffing bepalen voor de overdracht van de VTH Plustaken. 

- Autorisaties definieëren voor de nieuwe organisatie. 

- Zorgen voor een duidelijke gebruikersinstructie en beheerdocumentatievoor omgang met ICT. 

Resultaat: georganiseerd ICT&DIV-project, zodat werkzaamheden worden uitgevoerd en doelstellingen 

kunnen worden behaald. 

 

Aannames 

1. Going concern:  

a. De (voorbereiding op de) Transitie wordt uitgevoerd met een minimale impact op het primaire 

proces van zowel de provincie als de RUD NHN. Het uitvoeren van de taken door provincie en 

RUD dient voor, tijdens en na de transitie zo veel mogelijk ongestoord te kunnen worden 

uitgevoerd. 

b. De impact die ten tijde van de datamigratie optreedt, wordt geminimaliseerd op basis van 

afspraken. 

c. Het kwaliteitsniveau van de informatiehuishouding dat wordt gerealiseerd, is gelijk aan de 

kwaliteit zoals momenteel wordt geleverd door PNH. 

d. Voor de technisch/functionele ontwikkeling van processen wordt als basis de inrichting in het 

zaaksysteem van de RUD NHN aangehouden. 

 

2. Overdracht analoge data:  

a. PNH schoont geen informatie voorafgaand aan de scan-actie; eventuele dubbelingen worden 

er bij de inpassing in de RUD NHN-systemen door de RUD NHN uitgehaald.  

 

3. Overdracht digitale data:  

a. Dit project richt zich op de data zoals bij PNH vastgelegd in applicaties (zowel inhoud als 

procesdata) en in bestanden op de S-schijf, op Internet èn Intranet, in formulieren (formats) 

en in smartdocuments (sjabloon formats).  

b. Data vastgelegd in bestanden op de H-schijf, in mails, op de FTP-server en in Pleio valt buiten 

scope van dit project; medewerkers kunnen er zelf voor kiezen om deze data mee te nemen 

bij de transitie. 

c. Het gebruik van een zogenoemd ‘Verlengde Kabels’-scenario is in principe geen optie. 

Uitzondering hierop zijn de ‘zelfbouw applicaties’ van de PNH (o.a. zwemwater). Hierover 

worden nadere afspraken gemaakt. 

 

4. Overdracht applicaties 

Applicaties en licenties van PNH worden ‘niet overgedragen, tenzij…’. Dit betekent dat er geen 

applicaties en licenties worden overgedragen van PNH aan RUD NHN, tenzij dit kan worden 

gerealiseerd zonder bestaande contracten open te breken, zonder boetes en zonder 

langlopende en complexe administratieve processen. 
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5. Beheer: 

a. Er komen geen wijzigingen in de uitvoering van het beheer van de bestaande applicaties en de 

infrastructuur bij de RUD NHN. 

b. Gekozen wordt uit beproefde concepten, om risico’s te vermijden. 

 

Randvoorwaarden 

1. Going concern:  

a. Prioriteit krijgen die werkzaamheden die nodig zijn voor een effectieve start van de VTH 

Plustaken. 

b. Deelprojectleiders en projectmedewerkers leveren een zeer grote inspanning. Alle activiteiten 

worden zodanig voorbereid dat fouten (zo veel mogelijk) worden voorkomen en 

werkzaamheden binnen de afgesproken tijd worden gerealiseerd.  

c. Capaciteit (uren/kennis/kunde) is in voldoende mate beschikbaar. 

 

2. Archief:  

a. Nieuwe dossiers worden gearchiveerd door RUD NHN. 

b. Tot aan de overdracht archiveert PNH. 

c. Lopende dossiers worden overgedragen aan de RUD NHN. 

 

3. Overdracht analoge data:  

a. NHN scant waar nodig analoge dossiers; er worden onderlinge afspraken gemaakt over de 

relevante, te scannen dossiers. 

b. PNH voert een toets uit op volledigheid en relevantie van de dossiers en PNH en RUD NHN 

maken afspraken over eventuele te ondernemen acties. 

 

4. Overdracht digitale data:  

a. PNH voert een toets uit op technische en inhoudelijke kwaliteit van de gegevens, schoont data 

waar noodzakelijk en mogelijk en stemt overdrachtsformaat af met de RUD ten behoeve van 

de migratie van de data. 

 

5. Processen: 

a. Voor het zaaksysteem wordt de zaaktypecatalogus van RUD NHN gebruikt voor zowel primaire 

als secundaire processen.  

 

6. Nazorg: 

a. PNH en RUD NHN maken afspraken over een nazorgtraject van ten minste drie maanden, 

waarbij afspraken worden gemaakt over ten minste nalevering van digitale en analoge data en 

procesinformatie 

 

Plan B 

De juiste applicatie(s) zijn niet tijdig beschikbaar bij de RUD NHN:  

- Tegenmaatregel: uitzoeken wat er op 1 januari beschikbaar moet zijn, testen (technisch èn door 

gebruikers), modulair invoeren.  
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- Plan B: papieren stukken èn huidige formats beschikbaar hebben, om handmatig te kunnen werken aan 

de hand van concrete voorbeelden.  

 

Analoge data is nog niet volledig gescand: 

- Tegenmaatregel: gezamenlijk inventariseren en scannen door NHN zelf. 

- Plan B: we gaan werken met ‘scanning on demand’ vanuit PNH en maken daarnaast afspraken over het 

op locatie (bij PNH) inzien van dossiers bij PNH. 

 

RUD NHN is (nog) niet GBA-bevoegd: 

- Tegenmaatregel: RUD NHN werkt er aan om dit tijdig gerealiseerd te krijgen. 

- Plan B: BSN-informatie inzien via kadaster en onderzoeken of PNH hier (tijdelijk) een rol in kan blijven 

vervullen. 

 

RUD NHN heeft onvoldoende opslagcapaciteit op de centrale schijf: 

- Tegenmaatregel: inventariseren hoeveel data overkomt en maken afspraken door NHN met haar 

servicepartner de gemeente Alkmaar. 

- Plan B: aanleveren data op externe harddisks. 

 

RUD NHN heeft geen toegang tot actueel (kaart)materiaal dat bij PNH blijft: 

- Tegenmaatregel: inventarisatie gebruik en maken afspraken tussen RUD NHN en PNH, daarnaast 

regelen technische mogelijkheden tot inzien. 

- Plan B: fysiek langsgaan en / of ‘overdracht on demand’ via FTP (site). 

 

Digitale data die zijn overgezet naar NHN zijn corrupt of onvolledig: 

- Tegenmaatregel: PNH voert een toets uit op technische en inhoudelijke kwaliteit van de digitale 

gegevens en volledigheid en relevantie van analoge gegevens en maakt afspraken met RUD NHN over 

de te nemen maatregelen. 

- Plan B: nalevering documenten en / of gegevens door PNH op basis van overeen te komen procedure. 

 

Nieuwe procesbeschrijvingen zijn op 1 juli 2015 niet beschikbaar: 

- Tegenmaatregel: RUD NHN participeert in deeltraject taken & processen; samen met toekomstige 

gebruiker modelleren van processen. 

- Plan B: we gaan uit van bestaande beschrijvingen en reeds beschikbare informatie en passen later aan. 

 

Digitale data wordt te laat uit PNH-systemen gehaald om in te passen in RUD NHN systemen: 

- Tegenmaatregel: afspreken deadlines tussen PNH en RUD NHN.  

- Plan B: extra schijf in het netwerk van de RUD NHN hangen, zodat de digitale data tijdig voor 

medewerkers beschikbaar is. 

 

Klantloket RUD NHN is niet (afdoende) ingeregeld op 1 januari 2016: 

- Tegenmaatregel: inventariseren huidig loket PNH, aan de hand van serviceniveau, technische 

ondersteuning, telefonie, formulieren, externe nummers, bezetting, belasting en eventuele pieken. 

- Plan B: bepalen of PNH hier nog (tijdelijk) een rol in kan spelen. 

 

 



Bestuursvoorstel  Overdracht en ontvangst Plustaken 10-8-15 
 

BIJLAGE 10 BEGROTING ICT-DIV  

 

 

Kosten per fte Totale kosten Investering
Afschrijvings-

termijn

Jaarlijkse 

kapitaalslasten
Investering Expl. Lasten

Investeringen Infrastructuur / Hardware

Netwerkbekabel ing inclus ief switches

Inrichting begane grond Dampten 2 waarbi j er sprake is  van 

veroudering.  Speci ficatie: netwerkaanpass ingen/telefonie (50K), 

Switches  Alkmaar support (35K), wi fi -punten (15K), opschonen en 

opbinden bekabel ing (5K) en onvoorzien (5K). Van tota le kosten kan 

25K ui t de projectbegroting worden gedekt (niet zi jn investering).

€ 53 € 6.813 € 85.000 5 € 17.000 € 17.000 € 85.000 € 17.000

Investering in hardware via  Alkmaar Norm is  1.500 per gebruiker inclus ief telefonie € 1.348 € 173.263 € 82.676 3 € 27.559 € 27.559 € 62.007 € 20.669

Telefonie Onderdeel  vorig punt € 166 € 21.384

Handhelds  Digi taa l  handhaven
Ipad 16 GB 4G heavy duty cover. Er i s  ui tgegaan van 12 gebruikers  a  

600 euro
€ 7.200 3 € 2.400 € 2.400 € 7.200 € 2.400

Printers/plotters/scanners € 154 € 19.727 € 7.461 3 € 2.487 € 2.487 € 5.596 € 1.865

Specia l i s ti sche appl icaties , kaartmateriaa l  

e.d. VTH-plustaken
Eenmal ige aanschaf/afkoop, zie speci ficatie € 23.000 3 € 7.667 € 7.667 € 23.000 € 7.667

€ 221.187 € 205.337 € 57.112 € 57.112 € 182.803 € 49.601

Gebruik infrastructuur / Hardware

Inhuur infrastructuur Alkmaar incl  l i centies  

en helpdesk
Zie speci ficatie inhuur Alkmaar. Voor VTH-plustaken naar rato kosten 

berekend
€ 1.556 € 200.000 € 85.786 € 42.893

Onderhoud apparatuur Norm is  210 euro per gebruiker per jaar € 11.575 € 5.787

Gebruikskosten telefonie/Ipads  (handhelds) Mobiele abonnementen. € 343 € 44.015 € 16.647 € 12.485

€ 244.015 € 114.007 € 61.165

Gebruik systemen/software/applicaties/kaarten

Licenties/abonnement en onderhoud 

primaire processen bas is taken
Zie speci ficatie € 395.173 € 22.259 € 16.694

Licenties/abbonement en onderhoud 

ondersteunende taken
Zie speci ficatie € 109.986 € 28.097 € 21.073

Licenties/abonnement en onderhoud 

primaire processen VTH-plustaken
Zie speci ficatie € 18.630 € 13.973

Inrichting kernprocessen VTH-plustaken € 37.048 € 37.048

Subtotaal € 505.159 € 106.034 € 88.787

Begroting 2016 - 2 tranchesKostenniveau RUD NHN - basistaken Investeringen ikv VTH-plustaken

Subtotaal

Subtotaal

Onderdelen Toelichting

Exploitatielasten 

2016 ikv VTH-

plustaken - op 

jaarbasis
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BIJLAGE 11 SAMENVATTING PLAN VAN AANPAK BODEM 

Opdracht 

1. Medewerkers Bodem kunnen hun werkzaamheden uitvoeren bij de RUD NHN vanaf 1 januari 2016, waarbij het 

noodzakelijk is dat de RUD NHN mandaat heeft om de werkzaamheden uit te voeren en dat de aanvragen bij de RUD 

NHN kunnen binnenkomen; 

2. Data en dossiers zitten in de systemen van de RUD NHN, waarbij de volgende data de hoogste prioriteit hebben: 

a. BIS-data;  

b. Verseon-documenten; 

c. Gescande analoge documenten; 

3. Bodeminformatie wordt gedeeld via het voor derden toegankelijk digitaal bodemloket van de RUD NHN. De generieke 

data wordt periodiek geupload naar het landelijk bodemloket. Op het landelijk bodemloket komt onder 

contactgegevens een link tee staan naar het bodemloket van de RUD NHN.;  

4. De RUD NHN heeft de intentie om aan te sluiten bij BIDON, de landelijke voorziening voor het delen van bodemdata. 

 

Resultaten 

1. Een beschrijving van de VTH-Bodemtaken die voldoet aan de eisen om opgenomen te worden in de 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO); 

2. Een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren en op te leveren producten,  taken incl. kwaliteitsnormen en 

externe rapportageverplichtingen (outputcriteria); 

3. Procesbeschrijvingen van processen die de interactie tussen de RUD en PNH vormgeven (bijvoorbeeld bij projecten en 

beleidsvraagstukken, in geval van calamiteiten, bij politiek gevoelige dossiers en bij HAC-zaken); 

4. Een prognose van de te verwachte werkzaamheden voor de Bodemtaken op basis van de werkzaamheden van 

voorgaande jaren (‘workload’); 

5. Digitaal ontsloten Bodemdossiers NHN (data en documenten); 

6. Een ingerichte ‘frontoffice’ (website en mogelijk telefonisch) bij de RUD NHN voor het ontvangen van aanvragen, 

meldingen, vragen, beschikbaar stellen van meldingsformulieren etc. 

7. Afspraken over het beschikbaar stellen en / of gebruik van data en dossiers die bij PNH blijven, maar wel nodig zijn 

voor de taakuitvoering in de RUD (bijv. kaartmateriaal); 

8. Een zaaksysteem, bodeminformatiesysteem en bodemloket dat ingericht is om de taakuitvoering te kunnen 

verrichten en waarmee de outputcriteria beschreven onder punt 2 geleverd kan worden (incl. aandachtspunten als 

koppeling kadaster, directie Beheer & Uitvoering van PNH voor spoedlocaties, landelijk informatiesysteem etc.), 

 

Uitgangspunten en randvoorwaarden 

- Archief:  

o Het archiefmandaat wordt overgedragen aan de RUD NHN; 

o Tot aan de overdracht archiveert PNH; 

o Lopende dossiers worden overgedragen aan de RUD NHN; 

o Nieuwe dossiers worden gearchiveerd door de RUD NHN. 

 

- Scannen:  

o PNH scant analoge bodemdossiers en maakt daarbij onderscheid in digitale (en afzonderlijk te scannen) 

‘rapporten’, digitale (en reeds digitaal beschikbare) ‘besluiten’ en per dossier digitale (en te scannen) ‘overige 

informatie’; 

o Er wordt gescand als PDF-A met OCR, met als metadata NH-code, datum, omschrijving, kenmerk, gemeente en 

locatie en daarnaast specifiek voor rapporten: naam onderzoeksbureau. In beginsel wordt gebruik gemaakt van 

de metadata uit Squit waarbij de oorspronkelijke NH codes worden toegevoegd. Indien dat niet mogelijk is, 

wordt gebruik gemaakt van de metadata uit Globis die waar mogelijk aangevuld worden; 
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o PNH schoont geen informatie voorafgaand aan de scan-actie; eventuele dubbelingen worden bij de inpassing in 

de RUD NHN-systemen door de RUD NHN uitgehaald;  

 

- Going concern:  

o De (voorbereiding op de) Transitie wordt uitgevoerd met een minimale impact op het primaire proces. Het 

uitvoeren van de taken door provincie en RUD dient voor, tijdens en na de Transitie zo veel mogelijk ongestoord 

te kunnen worden uitgevoerd; 

o Punt van aandacht: de datamigratie zal op enig moment invloed hebben op de taakuitvoering. Over deze 

overgangssituatie worden nadere afspraken gemaakt; de impact op de going concern wordt geminimaliseerd;  

 

- Data-migratie:  

o Dit project richt zich op de data zoals bij PNH vastgelegd in applicaties (zowel inhoud als procesdata) en in 

bestanden op de S-schijf, op Internet èn Intranet, in formulieren (formats) en in de applicatie Smartdocuments 

(formats).  

o Data vastgelegd in bestanden op de H-schijf, in mails, op de FTP-server en in Pleio valt buiten scope van dit 

project; medewerkers kunnen er zelf voor kiezen om deze data mee te nemen bij de transitie; 

o Data in Globis worden op verzoek van de RUD NHN voorafgaand aan de migratie niet zonder overleg inhoudelijk 

opgeschoond;  

o De data uit Globis wordt op dusdanige wijze gemigreerd dat voldaan wordt aan de taakuitvoering voor PNH, 

waarbij de data zoals die nu bij de RUD NHN in het bodeminformatiesysteem staan niet negatief beïnvloed 

wordt in verband met de taakuitvoering van de RUD NHN; 

 

- 1Locatielijst: 

o De resultaten vanuit het project 1Locatielijst worden in deze transitie voor zover ze de transitie overstijgen, niet 

meegenomen;  

 

- Reguliere ICT-zaken: 

o Reguliere ICT-zaken zoals het inrichten van werkplekken, telefonie, accounts etc. vallen buiten de scope van dit 

project en worden in het taakcluster ‘ICT en DIV’ van deze transitie opgepakt. 

 

Plan B 

De outputcriteria zijn niet (volledig) aangeleverd 

- Tegenmaatregel: PNH levert de beschikbare outputcriteria uiterlijk 17 juni aan 

- Plan B: We gaan uit van de PNH-outputcriteria voor zover bekend, aangevuld met de criteria die de RUD NHN op 

dit moment hanteert 

Nieuwe procesbeschrijvingen zijn op 1 juli 2015 niet beschikbaar 

- Tegenmaatregel: RUD NHN en PNH werken samen aan het vormgeven van taken & processen 

- Plan B: we gaan uit van bestaande beschrijvingen en reeds beschikbare informatie 

Digitale data wordt te laat uit PNH-systemen gehaald om in te passen in NHN-systemen 

- Tegenmaatregel: afspreken deadlines tussen PNH en RUD NHN 

- Plan B: extra schijf in het netwerk van de RUD NHN hangen, zodat de digitale data iig voor medewerkers 

beschikbaar is 

Analoge data nog niet (volledig) gescand 

- Tegenmaatregel: scannen centraal door PNH, te starten in het voorjaar van 2015 

- Plan B: we gaan werken met ‘scanning on demand’ vanuit PNH en maken daarnaast afspraken over het op locatie 

(bij PNH) inzien van dossiers bij PNH 

 


