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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Doormiddel van deze brief stellen wij u in kennis van de milieutaken, die de Omgevingsdienst
Noord Holland Noord (OD NHN v/h de RUD NHN) in 2018 voor ons heeft uitgevoerd en gaat
uitvoeren in 2019.
Sinds 2014 voert de OD NHN milieutaken voor de gemeente Heerhugowaard uit. In de bijlagen
treft u twee documenten met een overzicht van de taken die wij hebben uitbesteed.
De milieutaken zijn onder te verdelen in basistaken, niet basistaken en aanvullende taken.
1. Wij zijn wettelijk verplicht om alle basis milieutaken onder te brengen bij de OD NHN
(vergunningverlening, handhaving vergunningen en ‘zware’ inrichtingen, asbestcontroles,
etc.).
2. Over de zogenaamde niet basis milieutaken kunnen wij zelf bepalen of wij deze bij een
gemeenschappelijke regeling onderbrengen of zelf blijven uitvoeren (taken op het terrein
geluid-, bodem-, luchttaken duurzaamheid handhaving ‘lichtere’ bedrijven etc.). Vaak
betreft het specialistische taken waarvoor wij de kennis niet meer in huis hebben.
3. Daarnaast zijn er de zogenaamde plus milieutaken. Met de overgang van de provincie
NH naar de OD, worden deze provincietaken voor een deel door de OD NHN uitgevoerd.
(natuurwetgeving, deel bodemtaken, controle zwemwater etc.).
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Een aantal milieutaken voeren wij zelf nog uit zoals bijvoorbeeld de handhaving van deel van Wet
milieubeheer inrichtingen. Vooral om binnen de organisatie lokale kennis en een oog- en
oorfunctie op de bedrijventerreinen te houden.
Ten aanzien van het jaaroverzicht kan samengevat gesteld worden dat de OD de opdragen taken
binnen het budget heeft kunnen uitvoeren. In het jaarprogramma 2019 zijn enkele verschuivingen
in de budgetten voor de afdelingen voorzien. Een aantal n bodemtaken hebben wij binnen het
bestaande budget bij de OD onder kunnen brengen. Voor een gedetailleerde beschouwing
verwijzen wij naar de bijlagen.
Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2019 is een bevoegdheid van het college. Wij
vinden het belangrijk dat u inzicht heeft in de taken en budgetten, die daarmee gemoeid zijn.
De Rekenkamer Heerhugowaard heeft naar aanleiding van een raadsworkshop op 8 januari jl.
aangegeven onderzoek te gaan doen naar de verbonden partijen. De raad wil meer (financiële)
grip krijgen op verbonden partijen. Vanaf de start van de OD NHN is er sprake van een
zogenaamde lumpsumfinanciering. In 2019 zal duidelijk worden of een andere financieringsvorm
mogelijk is. Een extern bureau heeft hiertoe opdracht gekregen.
Jaarverslag en uitvoeringsprogramma maken onderdeel uit van de beleidscyclus van de OD
NHN. In ambtelijke kwartaalrapportages en bestuurlijke rapportages wordt verantwoording
afgelegd. Deze zullen via ‘Nieuws van de dag’ via de griffie aan u ter informatie worden
aangeboden.
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