Rapportage 2019
4e kwartaal
Gemeente Heerhugowaard
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1.

Inleiding

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna de OD NHN) voert de vergunningprocedures, het
toezicht op én de handhaving van wet- en regelgeving adequaat, professioneel en transparant uit.
Dit met als doel een bijdrage te leveren aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.
De activiteiten die de OD NHN voor uw organisatie in 2019 uitvoert staan beschreven in het
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Specialisme & Advies 2019
(hierna VTH-uitvoeringsprogramma 2019).
Dit is de vierde rapportage over 2019 en daarmee tevens de eindrapportage. Het behelst de
periode januari t/m december 2019.
Naast de realisatie van de algemene doelstellingen is voor uw organisatie een overzicht van de
productie (per afdeling) vermeld. Beide zijn gebaseerd op het VTH-Uitvoeringsprogramma 2019.
De rapportage heeft als doel u inzicht te geven in de uitgevoerde werkzaamheden.
In bijlage 2 is de productie vermeld. Hierbij is een vergelijking gemaakt met de planning/prognose
en met het beschikbare budget/inzet. De realisaties geven een goed beeld van de voortgang,
maar zijn nog niet 100% nauwkeurig. In 2020 wordt ingezet op een verdere verbetering van de
informatievoorziening en zal de nauwkeurigheid toenemen.
In de tabellen (hoofdstuk 2 t/m 5) zijn de afwijkingen voor de verschillende taakvelden toegelicht.
Naast de afwijkingen zijn bij de toezichts- en handhavingstaken, waar relevant, ook toelichtingen
gegeven op de ontwikkelingen binnen de taken, afdeling of vakgebied.
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2.

Algemeen

In bijlage 1 is de status voor de OD NHN-brede projecten weergegeven. In tabel 1 worden de
afwijkingen toegelicht.
Tabel 1: toelichting afwijkingen projecten OD NHN-breed
OD-breed
Toelichting op afwijking

Lean pilot asbest

4

Dit project is tot nader order on hold gezet vanwege de
keuzes die gemaakt zijn in de bedrijfsvoeringsagenda.

3.

Regulering

Te bereiken effect
De OD NHN draagt, nu en in de toekomst, door een adequate, professionele en transparante
uitvoering van vergunningprocedures, bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame
leefomgeving.

3.1

Productie

Tabel 2: toelichting afwijkingen Productie Regulering
Vergunningen
Toelichting op afwijking

Algemeen

3.2

Het aantal afgehandelde vergunningen uitgebreid is
achtergebleven op het prognose aantal voor 2019. De
aantallen afgehandelde vergunningen regulier, meldingen en
adviezen bouwen & ruimte hebben de prognose aantallen voor
2019 (ruimschoots) overschreden. De aantallen afgehandelde
maatwerkbesluiten en informatieverzoeken zijn conform de
prognose aantallen voor 2019.
Het totaal aantal afgehandelde zaken in 2019 heeft het
prognose aantal voor 2019 ruimschoots overschreden (90
zaken gepland en 184 zaken afgehandeld). Ook het aantal
prognose uren 2019 is ruimschoots overschreden evenals het
prognose budget 2019). Dit komt onder andere doordat voor
2019 geen adviezen bouwen & ruimte in de prognose waren
opgenomen. Met de gemeente is echter afgesproken dat de OD
toch de adviezen bouw en ruimte afhandelt hoewel ze niet
geprognotiseerd zijn. Daarnaast zijn er 3 vergunningen
uitgebreid in behandeling, maar nog niet afgerond die veel
uren in beslag nemen.
In de urenverantwoording zijn de lopende zaken meegenomen.

Projecten

Tabel 3: toelichting afwijkingen Projecten Regulering
Vergunningen
Toelichting op afwijking

Kennisgroepen
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Op verschilllende gebieden zoals glastuinbouw, (intensieve)
veehouderijen, vergistingsinstallaties, agrarisch,
afvalwater/geur in de horeca, energie, omgevingswet, etc.
hebben er diverse interne afstemmings- en
kennisvermeerderingsactiviteiten plaatsgevonden.

4.

Toezicht & Handhaving

Te bereiken effect
De OD NHN bereikt, met het toezicht dat zij uitvoert, bewustwording van de geldende
regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en
vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken.
De OD NHN handhaaft, waar overtredingen plaatsvinden, op een open, eenduidige en
voortvarende wijze en zorgt daarmee zowel voor een gevoel van veiligheid bij de burger en
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving als versterking van het vertrouwen in de
overheid bij de uitvoering van haar taken.

4.1

Productie

Tabel 4: toelichting afwijkingen Productie Toezicht & Handhaving
Toezicht en Handhaving
Toelichting op afwijking

Algemeen

We hebben in 2019 vijf nieuwe medewerkers aangenomen
voor de taakvelden bodem (2x) en bedrijven (3x). Twee van
deze medewerkers zijn afkomstig van het traineetraject dat in
2018 is gestart. Ook hebben we vanwege pensionering
afscheid genomen van een ervaren toezichthouder agrarische
bedrijven.
De nieuwe medewerkers worden intern opgeleid en hebben
daarnaast ook externe cursusen/opleidingen gevolgd. We
hebben het vertrouwen dat deze nieuwe collega’s een
belangrijke bijdrage kunnen leveren in kwaliteit en productie.

Reguliere controles bedrijven

Er zijn minder reguliere controles uitgevoerd dan gepland.
Lopende het jaar heeft er overleg plaatsgevonden met de
gemeente over het overschrijden van de budgetten voor de
taken bij regulering en specialisme en advies. Door de
gemeente is aangegeven dat de werkzaamheden voor 2019
moeten plaatsvinden binnen het budget voor 2019.
Afgesproken is het programma voor reguliere controles zodanig
aan te passen dat alle taken VTH-uitvoeringsprogramma 2019
plaatsvinden binnen het afgesproken budget voor 2019.
Deze afspraken (budget) zijn niet verwerkt in de bijlage onder
het kopje verschuivingen naar een andere programma
(afdeling).
Daarnaast zijn aan een aantal controles meer tijd besteed dan
gepland om de zaak goed af te kunnen ronden. Dit zijn voor
een belangrijk deel zaken geweest waarbij uren vanuit toezicht
zijn besteed om een handhavingszaak tot een goed einde te
brengen. Daarbij zijn regelmatig meerdere controles en
onderzoeken uitgevoerd ten laste van één zaak. In enkele
gevallen leidde hardnekkige klachten van burgers tot extra
controles, onderzoek en waar nodig tot afstemming met de
gemeente en handhavingspartners. Aan dit extra werk tbv 4
bedrijven is 121 uur, een equivalent van circa 17 integrale
controles besteed.
Naleefgedrag uitgevoerde reguliere controles Wet milieubeheer
bij bedrijven (exclusief controles uitgevoerd in het kader van
de projecten en controles evenementen):
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64%

69%

54%

Asbest

66%

Integrale controle

Hercontrole

Aspectcontrole

Administratieve controle

De uitvoering van asbestcontroles is volgens planning
verlopen.
Volgens de gegevens van ISZW hadden 28 meldingen sloop
asbest betrekking op het verwijderen van asbestdaken. Het is
mogelijk dat meer asbestdaken zijn verwijderd. Particulieren
mogen zelf asbestplaten verwijderen als het totale oppervlak
kleiner is dan 35 m2. Het toezicht op dit soort
asbestsaneringen is niet gemandateerd aan de OD NHN en is
dus een taak van de gemeente.
De regionale werkgroep Asbestdaken heeft de resultaten van
de inventarisatie van asbestverdachte daken aangeboden en
gepresenteerd aan het OGON op 3 juni. Op 4 juni 2019 heeft
de Eerste Kamer de wetswijziging die nodig is voor het
afkondigen van het asbestdakenverbod per 1-1-2025
verworpen. Ondanks het verwerpen van de wetswijziging zijn
de resultaten en de voorstellen van de werkgroep op 10 juli
aangeboden en gepresenteerd aan het AB.
Het is nog onduidelijk welke stappen de Staatssecretaris gaat
zetten in het kader van de asbestdaken. De verwachting is dat
los van een asbestdakenverbod er een asbestdakenfonds in het
leven wordt geroepen. Als hier meer duidelijkheid over is zal
het AB hierover worden geinformeerd. De data van de
inventarisatie is aan de gemeenten aangeboden.
Sinds de oprichting van de OD NHN in 2014 is de taak
asbestcontroles en de bijbehorende inzet aanzienlijk
toegenomen. Voor het uitvoeren van deze taak is in 2014 geen
budget overgekomen.

Ontwikkeling aantal asbestcontroles
2014-2019 gemeente
Heerhugowaard
100
80
60
40
20
0
2013
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Besluit bodemkwaliteit

Het aantal uitgevoerde controles naar aanleiding van
meldingen blijft achter op de planning.
Om betere resultaten in het houden van toezicht en
handhaving te verkrijgen is de werkwijze m.b.t. meldingen
Besluit bodemkwaliteit gewijzigd. De ingekomen meldingen
worden geprioriteerd. Meldingen met een toegekende prioriteit
2 en 3 worden allemaal gecontroleerd. Verder worden in een
grondwerk vaak verschillende partijen grond toegepast, welke
individueel gemeld worden. Uit efficientie worden deze
verschillende meldingen integraal, in 1 controle, gecontroleerd.

Bodemenergiesystemen (BES)

Hierdoor wordt het geplande aantal controles niet gehaald
maar verloopt de inzet van capaciteit wel volgens de planning.
Naast controles n.a.v. meldingen worden er ook steeds meer
vrije veld controles uitgevoerd. Dit om meer inzicht te hebben
in niet gemelde toepassingen van grondverzet.
Het aantal meldingen en daarmee het aantal uit te voeren
controles, is aanzienlijk meer dan gepland.
We zien een aanzienlijke toename van deze vraaggestuurde
taak in het gebied van Noord-Holland Noord.

toename uitgevoerde controles
bodemenergiesystemen gebied
Noord-Holland Noord
250
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0
2013
Puinbrekers
24-uur bereikbaarheid

Klachten
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Deze werkzaamheden zijn vraaggestuurd.
We hebben twee oproepen van de meldkamer/klachtentelefoon
buiten kantooruren ontvangen. Het betrof een melding van een
chemische lucht en een olieverontreiniging naar aanleiding van
een ongeval.
In 2019 hebben wij meer klachten ontvangen en afgehandeld
dan gepland.

De meeste klachten hebben
betrekking op geluid en asbest.
Op deze thema’s zien wij dat de
klachten gelijkmatig zijn
verspreid over diverse bedrijven.
Er zijn geen bedrijven die eruit
springen en zich daarom vanuit
efficiency lenen voor een andere
benadering.

Strafrechtelijke handhaving

4.2

In het derde kwartaal 2019 is de taak strafrecht, samen met
de BOA’s, geëvalueerd. Nu zijn veel toezichthouders
aangewezen als BOA en bestaat hun takenpakket voor een
klein deel uit het toepassen van strafrecht. Al deze BOA’s
moeten periodiek opgeleid worden en examen doen. De vraag
is of dit efficiënt en gewenst is. Besloten is over te gaan naar
full time BOA’s. Nader uitwerking moet nog plaatsvinden. Het
OGON zal hierover nader worden geïnformeerd. In de
rapportage staan cijfers opgenomen over strafrechtelijke
onderzoeken die wel of niet zijn doorgezet.

Projecten

Tabel 5: toelichting afwijkingen Projecten Toezicht & Handhaving
Toezicht en Handhaving
Toelichting op afwijking

Proactieve houding asbestdaken

Vuurwerk

Extra impuls energiebesparing
scholen
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In november 2018 heeft het OGON de OD NHN de opdracht
gegeven een inventarisatie van de aanwezigheid van
asbestdaken uit te voeren. Dit project is niet opgenomen in het
VTH-uitvoeringsprogramma 2019. De verantwoording wordt
meegenomen onder de activiteiten van het stimuleren van de
proactieve houding asbestdaken. De uren zoals opgenomen in
het programma voor de stimulering zijn onvoldoende voor de
dekking van de uren besteed aan de inventarisatie
asbestdaken.
In Heerhugowaard zijn 3 vuurwerkverkooppunten aanwezig.
Bij deze inrichtingen is een voorcontrole uitgevoerd en zijn
controles tijdens de verkoopdagen uitgevoerd.
Bij 2 inrichtingen zijn tijdens de voorcontrole overtredingen
geconstateerd. Tijdens de verkoopdagen zijn geen
overtredingen geconstateerd.
Dit project is in het 3e kwartaal opgestart en zal in het 4e
kwartaal worden afgerond. Het aantal Voortgezet scholen (VO)
zijn per gemeente geinventariseerd (Vogids.nl). In gemeenten
waar geen of niet voldoende VO scholen aanwezig worden
basisscholen bij dit project betrokken.

Energiebesparing EED en MJA
bedrijven

In Heerhugowaard zijn 4 scholen gecontroleerd op de EML. Bij
geen van deze scholen zijn overtredingen op de energie
besparende maatregelen vastgesteld.
De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak
om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik
van een onderneming (grotere bedrijven met bijvoorbeeld
meer dan 250 medewerkers en/of € 50 miljoen jaaromzet). De
energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle
bestaande energiestromen.
Het gaat hierbij om het energieverbruik van gebouwen of
groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met
inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te
geven van het energiegebruik en mogelijke
besparingsmaatregelen, moet dit overzicht proportioneel en
voldoende representatief zijn.
De energie-audit is bedoeld om mogelijkheden voor
kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten.
De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording
en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden
creëren. Dit moet bedrijven en instellingen verleiden om meer
maatregelen te treffen voor energiebesparing.
De taak EED is per 1 juli 2019 overgegaan naar de RVO
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De reeds bij de
OD NHN ingediende rapporten zijn nog door de OD NHN
beoordeeld en afgehandeld.

Informatieplicht
energiebesparing

De handhaving op de uitvoeringsplannen blijft op dit moment
wel bij de OD NHN
Per 1 juli 2019 moeten inrichtingen voldoen aan
de informatieplicht energiebesparing. Dit is meteen ook de
einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Iedere
inrichting die onder de energiebesparingsplicht van het
Activiteitenbesluit valt, moet een rapportage indienen. Zo weet
het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen al
aanwezig zijn in het bedrijf en welke niet. De meldingen zullen
moeten worden beoordeeld, het bedrijf worden geïnformeerd
en er zal toezicht moeten worden gehouden op het voldoen
aan de informatieplicht (melden) en het voldoen aan de
Erkende maatregelen. Over deze wetswijziging is het OGON
geïnformeerd en door de OD NHN is een plan van aanpak
opgesteld.
De informatieplicht geldt niet voor de volgende Wminrichtingen:






<50.000 kWh elektriciteit of < 25.000 m³ aardgas (of
een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.
Bedrijven die deelnemen aan het Europese
emissiehandelsysteem;
Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2vereveningssysteem;
Bedrijven die deelnemen aan het MJA-3 en
Wet milieubeheer-inrichtingen type C.

Deze inrichtingen moeten in het eLoket van RVO.nl rapporteren
welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Het
bevoegd gezag wordt met deze digitale rapportages beter in
staat gesteld informatie gestuurde handhavingsprogramma’s
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op te stellen en prioriteit te geven aan die bedrijven waar het
meeste resultaat te behalen is. Om deze werkwijze – van de
reeds bestaande uitvoeringstaak – te implementeren is voor
onze regio een bedrag van € 112.000,- via de gemeenten aan
de OD NHN beschikbaar gesteld om zorgvuldig uitvoering te
kunnen geven aan bedoelde taak. Het budget wordt verdeeld
over een periode van 4 jaar aangewend.
In 2019 o.a. de volgende taken voor uitgevoerd:






Onderzoek legionella AWZI’s.

Er zijn 2 workshops georganiseerd voor de beheerders van
gemeentelijke gebouwen en de zorginstellingen in onze
regio waarbij informatie is geboden over de wijze waarop
kan worden voldaan aan de informatieplicht.
De toezichthouders van de OD NHN hebben training
gekregen waarmee ze in staat zijn op EML en
informatieplicht toezicht uit oefenen.
Diverse ondernemers / grootverbruikers in onze regio zijn
actief geïnformeerd over de informatieplicht en de EML.
Voorbereidingen zijn getroffen voor een zorgvuldige
administratieve verwerking van de meldingen (o.a.
toegang tot het e-loket).

Deze taak zal de komende jaren van grote invloed zijn op het
VTH-uitvoeringsprogramma en het beschikbare budget voor de
overige taken.
In opdracht van het ministerie van I&W hebben wij in
samenwerking met de RIVM een inventarisatie uitgevoerd bij
alle AWZI’s. Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te
krijgen in het verband tussen legionellabesmetting en AWZI’s.
Hiervoor zijn per AWZI gegevens bij de inrichtinghouder
opgevraagd die van belang kunnen zijn voor de groei en
verspreiding van legionella.
Op grond van de inventarisatie zijn twee AWZI’s aanwezig met
een mogelijk verhoogd risico binnen het gebied van de OD
NHN. Bij deze inrichtingen zijn afvalwatermonsters genomen
uit de AWZI. Wij zijn in afwachting van de analyseresultaten.
De OGON-leden zijn geïnformeerd over deze opdracht en
inventarisatie.
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5.

Specialisme & Advies

Te bereiken effect
De OD NHN heeft zich tot doel gesteld om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te
verstrekken op het gebied van geluid, lucht, bodem, klimaat, natuur en externe veiligheid, zowel
aan de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen OD NHN-processen. De
gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te
ontwikkelen, in te richten en te beheren. Genoemde specialismen en applicatie- en
gegevensbeheer worden bovendien ingezet voor advisering aan de verschillende afdelingen bij
provincie en gemeenten.

5.1

Productie

Tabel 6: toelichting afwijkingen Productie Specialisme & Advies
Specialisme en Advies
Toelichting op afwijking

Bodem/Geluid en licht/Externe
Veiligheid

Natuur

Het aantal toetsingen en adviezen voor de taakvelden Bodem,
Geluid en Externe veiligheid is meer dan wat gepland is.
Een mogelijke verklaring is de toename van het aantal
adviesaanvragen Milieu en ruimte, reguliere vergunningen en
meldingen Activiteitenbesluit.
Ook is het aantal bestede uren voor de taakvelden Bodem,
Geluid en Externe Veiligheid hoger dan gepland.
Voor het taakveld Bodem wordt dit o.a. veroorzaakt door de
problemen met een forse verontreiniging bij een bedrijf op
bedrijventerrein Zandhorst 1.
Er was al een stijgende trend te zien in 2017 en 2018, maar
door de (landelijke) ontwikkelingen PAS is het aantal adviezen
natuur nog verder voor opgelopen ten opzichte van de
planning (570%).
Hierdoor is ook het aantal uren voor deze taak overschreden.
Gezien de enorme stroom aanvragen die de OD NHN in het
laatste kwartaal heeft ontvangen is dat niet meer binnen het
reguliere budget uitgevoerd.

Het aantal bestede uren vanuit de vaste bijdrage (lumpsum) is 31% meer dan het totaal aantal
geraamde uren.
In de rapportages over het tweede en derde kwartaal al aangegeven dat met de gemeente
Heerhugowaard afspraken moesten worden gemaakt over aanvullende financiering of het schuiven
met uren.
In overleg is op 20 december afgesproken dat de OD ca. 30 integrale controles (inclusief mogelijke
hercontroles) bij voornamelijk glastuinbouwbedrijven doorschuift naar 2020. Hierdoor ontstond er
ruimte in het budget voor Toezicht & Handhaving dat is ingezet voor de (extra) taken bij
Regulering en Specialisme & Advies. Extra financiering voor 2019 is daardoor niet nodig.
Begin 2020 zal met Heerhugowaard worden overlegt om de mogelijkheden te onderzoeken om de
toenemende vraag en de krapte in het budget op te vangen.
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5.2

Projecten

Tabel 7: toelichting (afwijkingen) Projecten Specialisme & Advies
Specialisme en Advies

Regionaal verkeersmodel

Diffuus lood kinderspeelplaatsen

Poly- en perfluoralkylstoffen
(PFAS)

Warme overdracht bodemtaken

Platform Overheid en Kwaliteit
Bodembeheer (POKB)
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Toelichting op afwijking

Het vervaardigen en beheren van een regionaal verkeersmodel
voor de gehele kop van Noord-Holland is iets dat OD NHN van
de grond willen trekken in het kader van de veranderende
bevoegdheden en regelgeving voor gemeenten bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op dit moment is
echter nog niet geheel duidelijk hoe deze nieuwe regelgeving
eruit gaat zien. Er zit een flinke vertraging op de nieuwe geluid
regelgeving in de Omgevingswet, dat maakt zaken onduidelijk.
Om die reden is de brief met voorstellen aan de gemeenten
voorlopig nog even aangehouden, tot er meer duidelijkheid is.
Alle gemeenten zijn geïnformeerd over de uitkomsten van de
bodemonderzoeken. Over de locaties waar de kwaliteit matig of
gedeeltelijk matig is, heeft de ODNHN geadviseerd over
mogelijke maatregelen. Er zijn 3 speelplaatsen waar de
kwaliteit onvoldoende is en waar een bodemsanering nodig is.
Deze saneringen worden door de provincie Noord-Holland
uitgevoerd. De voorbereiding van de saneringen is gestart in
het derde kwartaal. De ODNHN blijft betrokken bij de
voorbereiding.
Het afgelopen kwartaal zijn we druk bezig geweest met het
informeren van de milieu contactpersonen over deze kwestie.
We hebben voor dit project extra budget gekregen en met dit
extra budget zijn we gelijk de kwaliteitszones gaan berekenen.
Aan de hand van deze berekeningen kunnen we hopelijk in het
eerste kwartaal van 2020 het veldwerk uit gaan voeren en
daarna zo snel mogelijk de bodemkwaliteitskaart afronden,
zodat het grondverzet niet langer wordt gehinderd door het
ontbreken van een PFAS component.
De warme overdracht hangt nauw samen met de
Omgevingswet. Het wordt steeds duidelijker op wat voor
manier de bodem taken en bevoegdheden zullen veranderen
van de provincie naar de gemeenten. Vanuit dit project is er
een bestuurlijk bodemberaad geweest, een kennissessie voor
ambtenaren en is het AB geinformeerd. Wij zijn nu op verzoek
van onze gemeenten in kaart aan het brengen wat de
provinciale taak van de Wet bodembescherming voor hun in
2021 binnen de Omgevingswet zal inhouden en welke kosten
daarmee gepaard zijn.
Met de provincie Noord-Holland zijn afspraken gemaakt over
de screening van het bodeminformatiesysteem. Dit project
resulteert per gemeente in een lijst met bodemlocaties die
onder de Omgevingswet onder het beheer van de gemeente
komen en locaties die onder het beheer van de provincie
blijven. In het afgelopen kwartaal zijn er als pilot voor dit
project gesprekken met de gemeente Hoorn geweest. Deze
pilot heeft ons inzicht gegeven over hoe de bodemlocaties
verdeeld zijn onder de Omgevingswet. In de eerste maanden
van 2020 zullen de gesprekken met alle andere gemeenten
plaatsvinden.
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) In de
visitatierondes 2016 en 2018 zijn thema’s gebruikt om het
kwaliteitssysteem actueel te houden. Na de evaluatie van 21
maart 2019 is besloten ook voor de visitatieronde 2020 twee
thema’s voor te bereiden die voor zoveel mogelijk deelnemers

Pora

DECRA

Regionale Energie Transitie
(RES)
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toepasbaar zijn. Dat zijn de Omgevingswet en grondwater (met
als aandachtspunten ondiepe verontreiniging, afbakening met
bodem (ook wat betreft taakuitvoering), nazorg en Toezicht en
Handhaving). Verder zal in het POKB nagedacht worden hoe na
2020 verder te gaan met het POKB en hoe kwaliteitsborging in
te richten. Het ministerie zal naar verwachting na 2020
terugtreden.
Het PORA-secretariaat ondersteunt de wethouders
Duurzaamheid bij de regiowoensdagen. Zo is in oktober Marjan
Minnesma, directeur van Urgenda, uitgenodigd om een
presentatie te geven over de CO2-reductie doelstellingen die
de gemeenten moeten naleven. Daarnaast wordt een
maandelijks overleg georganiseerd met de ambtenaren
duurzaamheid van de regio-gemeenten ter voorbereiding op
het bestuurlijk overleg, maar ook om kennis en ervaringen te
delen over andere projecten . De onderwerpen die hier aan bod
komen zijn onder andere het actieplan circulair, de
wijkaanpakken, de regionale subsidie-aanvraag verduurzaming
bestaande woningen, Woonpas, zon op bedrijfsdaken in PORA.
Het DECRA-secretariaat onderhoudt de contacten met de
betrokken ambtenaren en de HVC om de lopende projecten
vanuit DECRA te bespreken. In 2019 is het project Zon op
Bedrijfsdaken gestart. Ook draagt het secretariaat zorg voor
bijvoorbeeld de ondertekening van de LoR (Jaarrekening) en
het UBO-formulier van DECRA door verantwoordelijke
wethouders en HVC-bestuurder.
De OD NHN participeert in het proces van de Regionale Energie
Transitie op NHN niveau en in de verschillende regio’s. Het
actieplan Duurzaamheid NHN is afgerond; de onderwerpen zon,
wind en warmte vallen nu onder de RES NHN. Op het
onderwerp circulair wordt vooralsnog niet op NHN niveau
samengewerkt.

Bijlage 1: VTH-uitvoeringsprogramma 2019
Legenda
Planning
meer dan planning (>110%)
volgens planning (90%> < 110%)
minder dan planning (< 90%)

Budget
n.v.t.
Binnen budget

Niet uitgevoerd

Boven budget

Onder budget

PROJECTEN ALGEMEEN (OD BREED)
Omschrijving
Kwaliteit en kennisprojecten

Doel
Professionele en deskundige dienst

Prioriteit
Bedrijfsplan

Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet - RUD
NHN
Implementatie Omgevingswet Deelnemers
Pilot Lean

Landelijk

Prestatie
Organisatie breed opleidingsplan
Project kennisopbouw
Plan van aanpak Omgevingswet

Landelijk/lokaal

Aanhaken bij initiatieven deelnemers

Bedrijfsplan

Asbestproducten Lean

Bedrijfsplan

Producten en dienstencatalogus (zie Masterplan Financiën)

Landelijk en VTHstrategie

1. opstellen startnotitie
2. inventariseren van taken
3. analyse werkprocessen
4. inventarisatie bestaande werkafspraken
5. prioriteit aanbrengen in werkafspraken
6. actualiseren werkafspraken
7. vaststellen werkafspraken
8. uitrollen werkafspraken
9. evaluatie

Omgevingswet
LEAN pilot
Producten en diensten catalogus

Transparantie van kosten producten en
diensten
Samenwerking 4 Omgevingsdiensten op de Goede afstemming,
Provinciale taken
informatieuitwisseling en advisering

Op schema

Afwijking

ja

Omschrijving
Masterplan Financiën

Doel
Richting geven aan de meerjarige
ontwikkeling van het team en de
financiële resultaatgebieden.

Prioriteit
100 dagen plan/
Masterplan

Op schema
Prestatie
De volgende doelstellingen zijn aan de orde en worden vervolgens uitgewerkt.
Daarbij wordt aangegeven hoe en onder welke voorwaarden de nodige
stappen voorwaarts kunnen worden gezet.
• ‘In Control Statement’ (ICS) RUD NHN
• Benchmark financiële prestaties RUD NHN
• Werven financial (1fte) en business controller (>0,88fte)
• Actualiseren financiële nota’s en verordeningen
• Vastleggen financieel administratieve processen in Engage
• Uitwerken Planning & Control Cyclus op detailniveau
• Implementatieplan AFAS
• Samenwerkingsafspraken HRM en Financiën vastleggen
• Gedigitaliseerde Jaarwerk workflow in AFAS
• Digitaliseren factuurafhandeling
• Fiscale Scan
• Klantgerichte rapportages
• Kadernota 2019-2022
• Onderzoek Producten- en dienstencatalogus (PDC), en kostprijsbepaling
• Onderzoek outputfinanciering
• Gebruik Qlickview als dashboardtool financiën

Masterplan HR

Het op niveau brengen van de
bedrijfsvoering met inzet van zoveel
mogelijk eigen mensen.

100 dagen plan/
Masterplan

• HR positioneerd zich op een meer proactieve manier.
• Kijk vooruit en begrijp wat er staat te gebeuren, wat er moet veranderen en
welke rol HR daarin (blijvend) zal moeten spelen.
• Zorg dat HR een business partner blijkt te zijn en ook zo wordt ervaren.
• Leer met elkaar door patronen heen te kijken, scherper te kijken wat er aan
de hand is, out of the box te denken en te werken.
• Zorg voor duidelijkheid bij de lijnorganisatie, wanneer en op welke wijze HR
betrokken kan worden bij niet alleen beheer, maar zeker ook bij
ontwikkelvraagstukken.
• Breng HR in positie en bevorder de samenwerking, zodat erkend wordt dat
het noodzakelijk is om met elkaar hetzelfde toekomstgerichte doel na te
streven.
• Maak gebruik van trainees met als doel onze creativiteit, kennis en inspiratie
op beleidsterreinen verder te ontwikkelen en niet direct aan de formatieve
opbouw van de afdeling HR te hoeven sleutelen.

Afwijking

Omschrijving
Masterplan ICT

Doel
Prioriteit
Een stabiele en veilige ICT-omgeving
100 dagen plan/
waarbij de ICT-organisatie grip heeft op Masterplan
de ICT en voert regie op de leveranciers
van de ICT-infrastructuur.

Prestatie
• Invoering en blijven voldoen aan AVG (Procesaanpassing)
• Informatiebeveiligingsplan prio 2 doorvoeren
• Infrastructuur
• Werken onder architectuur inbedden in de organisatie
• Optimalisatie applicatie landschap (herrijken)
• Aanbesteding Zaaksysteem

Masterplan Communicatie

De RUD NHN is een sterk
communicatieve en klantgerichte
opdrachtnemer.

• Het verstevigen en intensiveren van de werkvloercommunicatie met de
opdrachtgevers;
• Het vergroten van de bekendheid van de RUD HNH;
• Het profileren van de RUD NHN door het helder communiceren van haar
resultaten en successen;
• Het verbinden van de RUD NHN medewerkers onderling en met het RUD
NHN management;
• Het communicatief ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen waaronder de
Omgevingswet;
• Optimaliseren digitale dienstverlening.

100 dagen plan/
Masterplan

Op schema

Afwijking
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Bijlage 2: Overzicht productie 2019

Gemeente Heerhugowaard

Periode

4e kwartaal 2019

TOTAAL PROGRAMMA
Omschrijving financiering
Lumpsum (LS)
Ondersteuning (LS)
Totaal LS

Budget
€ 538.391
€ 46.906
€ 585.297

Realisatie
€ 558.577
€ 46.906
€ 605.483

% Realisatie
104%

UP totaal
€ 137.558

verschil
€ -38

REGULERING
Omschrijving financiering
Lumpsum (LS)
Aanvullend (AV)
Aavullend (AV) gedurende het jaar
Subsidie
Verschoven naar/vanuit een ander
programma
Totaal Regulering

Budget Regulering 2019
€ 138.582
€0
€0
€0
-€ 1.062
€ 137.520

TAKEN REGULERING
Omschrijving Taken

Prognose aantal Realisatie
2019
aantal 2019
2
0
2
4
58
90
0
57
8
9
0
0
0
0
0
1
20
23
0
0
*
*
90
184

Vergunning uitgebreid
Vergunning regulier
Meldingen
Advies bouwen & ruimte
Maatwerk
Asbest
Knalapparaten
Gevelreiniging
Informatieverzoeken
Kennisgeving incidentele festiviteiten
(plan)overleg
Totaal

Resultaat
planning

Prognose
uren 2019

Realisatie uren
2019

Prognose
budget 2019

Realisatie
budget 2019

1.544

1.939

€ 130.784

€ 164.203

Prognose
uren 2019
80
80

Realisatie uren
2019
181
181

Prognose
budget 2019
€ 6.774
€ 6.774

Realisatie
budget 2019
€ 15.334
€ 15.334

Resultaat
budget

PROJECTEN REGULERING
Omschrijving Projecten

Doel

Prioriteit

Vakinhoudelijke Kennisgroepen
Totaal

kennisverbreding

bedrijfsplan
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Prestatie

Resultaat
budget

Vierde kwartaalrapportage VTH UP 2019 OD NHN

TOEZICHT & HANDHAVING
Omschrijving financiering
Lumpsum (LS)
Aanvullend (AV)
Aanvullend (AV) evenementen
Aanvullend (AV) EED
Aavullend (AV) gedurende het jaar
Subsidie EML
Compensatie RUD
Verschoven naar/vanuit een ander
programma
Totaal Toezicht & Handhaving

Budget Handhaving 2019
€ 277.595
€0
€0
€0
€0
€0
€ 7.367
-€ 2.642
€ 282.320

Was in 2018
€ 63.546
€ 7.855
€ 11.641
Uitzoeken
UP totaal
€ 282.319

verschil
€0

TAKEN TOEZICHT & HANDHAVING
Omschrijving Taken
Reguliere controles bedrijven
Asbest

Prognose aantal Realisatie
2019
aantal 2019
215
133
81
77

Resultaat
planning

Prognose
uren 2019
1.732

€ 27.097

175

€ 14.819
€ 5.589
€ 762

49

Bodem Bodemenergiesystemen
Puinbrekers

5
1

18
21
6

24-uurs bereikbaarheid, calamiteiten, klachten

0

2

59

Klachtenafhandeling

10

17

54

Ketentoezicht/Informatie gestuurde handhaving

*

62

Milieuvluchten
Bestuurlijke handhaving
Bestuurlijke strafbeschikking/ processen verbaal

3
*
*

*
3
3
1

Kwaliteitscriteria cyclus

*

Totaal

364
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Prognose
budget 2019
€ 146.663

320

Bodem Besluit bodemkwaliteit

*
281

Realisatie uren
2019

66
9
2.105

€ 4.573

€ 178.230

€ 5.250
€ 677
€ 4.234
€ 16.597

8
50
196
217
2.948

€ 4.996

Realisatie
budget 2019

2.105

€ 18.375
€ 249.633

€ 178.230

Resultaat
budget
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PROJECTEN TOEZICHT & HANDHAVING
Omschrijving Projecten

Doel

Prioriteit

Pro-actieve houding asbestdaken

Stimuleren vrijwillige
sanering asbestdaken voor
2024
Veilige leefomgeving

Lokaal

Vuurwerk
Extra impuls toezicht energiebesparing
scholen (SER)

Energiebesparing EED en MJA bedrijven

Project nullozingen glastuinbouw
Natte koeltorens
Ammoniakinstallaties
Ketentoezicht/IGH risicoanalyse asbest
ontdoeners

Ketentoezicht/IGH risicoanalyse gevaarlijk
afval
Ketentoezicht Transportcontroles afval en
grond
Totaal

Voldoen aan artikel 2.15
activiteitenbesluit
(verminderen
energieverbruik)
Uitvoering Europese
regelgeving (verminderen
energieverbruik)

Uitvoering regelgeving
lozingen glastuinbouw
Borging meerjaren toezicht
op installaties
Borging meerjaren toezicht
op installaties
Voorkomen van
asbestverspreiding bij
saneringswerkzaamheden
en zorgdragen juiste afvoer

Risicoanalyse,
lokaal
Landelijk

Europees,
Landelijk,
bedrijfsplan, VTHstrategie,
Kadernota
Landelijk
Besluit publieke
gezondheid
Landelijk, VTHstrategie
Informatiegestuur
d, Ketentoezicht,
Landelijk

Zorgdragen voor een juiste Informatiegestuur
afvoer van gevaarlijk afval d toezicht,
Ketentoezicht
Inzicht in stromen van
Ketentoezicht/
grondverzet. Doelgroep
Selectieoverleg NH
voldoen aan regelgeving

Prognose aantal Realisatie
2019
aantal 2019

Prestatie

Prognose
uren 2019

Realisatie uren
2019

Prognose
budget 2019

Realisatie
budget 2019

*

*

14

30

€ 1.186

€ 2.540

7

6

70

66

€ 5.928

€ 5.593

0

4

0

35

€0

€ 2.964

18

16

70

91

€ 5.928

€ 7.665

17

10

136

133

€ 11.516

€ 11.237

8

8

45

51

€ 3.811

€ 4.319

0

2

0

11

€0

€ 931

*

*

18

17

€ 1.524

€ 1.440

*

*

18

18

€ 1.524

€ 1.524

*

*

15

15

€ 1.270

€ 1.270

50

46

386

466

€ 32.686

€ 39.484
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budget
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SPECIALISME EN ADVIES
Omschrijving financiering
Lumpsum (LS)
Aanvullend (AV)
Aanvullend (AV)
Aavullend (AV) gedurende het jaar
Subsidie
Totaal Specialisme en Advies

Budget S&A 2019
€ 122.215
€0
€0
€ 3.260
€ 1.758
€ 130.937

€ 127.676

€ 3.261

TAKEN SPECIALISME EN ADVIES
Omschrijving taken

Prognose aantal Realisatie
2019
aantal 2019

Resultaat
planning

Prognose
uren 2019

Realisatie uren
2019

Prognose
budget 2019

Realisatie
budget 2019

574

640

€ 48.606

€ 54.199

695

784

€ 58.852

€ 66.376

10

0

€ 847

€0

Bodem
Toetsen en beoordelen bodemrapporten bij aanvragen Wm/Activiteitenbesluit

10

20

Advies bodem bij Ruimtelijke plannen of bouwaanvragen

25

33

Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden regulier

5

1

Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden groot
Afhandelen meldingen Besluit bodemkwaliteit

*

*

35

37

Beheer en onderhoud BIS

*

*

Invoeren bodemonderzoeken

45

29

Bodeminformatie verstrekken

300

283

Advies meldingen bodemenergiesystemen

15

23

Geluid en licht
Advisering mbt het aspect geluid(hinder) bij aanvragen Wm/Activiteitenbesluit
Beoordelen van en adviseren over een ingediend akoestisch onderzoek bij Wm/Activiteitenbesluit
Uitvoeren van een geluidberekeningen tbv akoestisch onderzoek
Uitvoeren van een geluidmeting nav klachten en/of bronbepaling
Procedure Hogere grenswaarde Wgh

45
6

98
0
9
0

4

6

Advisering over geluidaspecten APV

20

3

Opdracht geluid (uitgebreid)

*

*

Beoordeling van een ingediend onderzoek luchtkwaliteit
Opdracht lucht (uitgebreid)

5

15

*

*

Beoordeling van een ingediend onderzoek lichthinder

3

2

Verstrekken info geluid, lucht, licht
Informatiehuis geluid deelname stakeholdersklankbordgroep RIVM Regionaal

*

*

*

*

*

0

Geur
Advies geur bij ruimtelijke plannen of bouwaanvragen
Uitvoeren geurberekeningen
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Resultaat
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Externe veiligheid
Advisering mbt EV bij aanvr. OGV bouw en/of ruimte, mbt inrichtingen, transportwegen, buisl.
Beheer RRGS

15

41
0

Advisering nieuwe wet- en regelgeving EV en beleid EV

*

*

Verstrekken informatie EV
Natuur

*

*

10

0

Advisering Natuurbeschermingswet

0

Indienen en advisering ontheffingsaanvragen flora en fauna
Klimaat en duurzaamheid

0

Adviseren op gebied van klimaat/energie/duurzaamheidsbeleid en -(jaar)programma's
Ondersteunen en uitvoeren klimaat/energie/duurzaamheidbeleid en -(jaar)programma's
Advisering mbt klimaat/energie/duurzaamheid bij aanvragen OGV aspect bouw en/of ruimte
Totaal

216

€ 9.738

€ 18.260

70

191

€ 5.928

€ 16.178

67

Beoordelen van een ecologische Quickscan of soortgericht onderzoek
Advisering mbt natuur bij aanvragen omgevingsvergunning aspect bouw en/of ruimte

115

0

0

0

45

€0

€ 3.789

543

667

1.464

1.875

€ 123.970

€ 158.802
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PROJECTEN SPECIALISME EN ADVIES
Omschrijving Projecten
Geluid
Akoestisch onderzoek De Draai
MJPG railverkeer (Kop van) Noord-Holland

Bodem
Project loodverontreiniging

Project PFAS

Klimaat en duurzaamheid
Uitvoeringsregeling subsidie regionale
energiebesparingsprogramma woningen
Noord-Holland
Coördinatie Plan van Aanpak Regionale
Energie- en Klimaat Strategie (REKS)

Externe veiligheid
Impuls Omgevingsveiligheid

Doel

Prioriteit

Prestatie

Prestatie

Opstellen akoestisch
onderzoek

Extra opdracht

Herziening bestemmingsplan

Coördinatie en advisering

Extra opdracht

Project coördinatie en
advisering

Alle locaties met loodrisico
in beeld en aangepakt.

Extra opdracht

Voor alle locaties is duidelijk
wat voor actie moet
plaatsvinden en is deze actie
ingezet.

Ontwikkelen
handelingskader PFAS en
bodemkwaliteitskaart

Extra opdracht

Coördinatie en advisering

Extra opdracht uit Project coördinatie en
subsidie
advisering

Gemeenten informeren over
omgaan met grond
verontreinigd met PFAS

Aanjagen en verbinden om
de samenwerking die voor
de REKS nodig.
Verantwoordelijk voor de
uitvoering. Coördinatie
actieplan duurzaamheid
NHN en plan van aanpak
etc.

Opdracht
bovenregionaal
overleg
Duurzaamheid

Uitvoering Plan van aanpak

Bijdragen aan
kwaliteitsimpuls
omgevingsveiligheid

Kwaliteit

Uitvoeren EV-taken

Prognose
uren 2019

Realisatie uren
2019

Prognose
budget 2019

Realisatie
budget 2019

0

96

€0

€ 8.150

15

2

€ 1.270

€ 169

5

1

€ 423

€ 42

pm

8

pm

€ 690

pm

0

pm

€0

pm

16

pm

€ 1.355

19

29

€ 1.609

€ 2.424

2

0

€ 149

€0

44

157

€ 3.706

€ 13.253

Deelname landelijke werkgroep PGS

Totaal

Pagina 6 van 6

Resultaat
budget

