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Voorwoord 
De gemeente Koggenland is jaarlijks verplicht in overeenstemming met artikel 7.3 
van het Besluit omgevingsrecht (BOR) een uitvoeringsprogramma op te stellen waar-
in wordt aangegeven welke activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar gaat 
uitvoeren. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gestelde doelen en pri-
oriteiten overeenkomstig artikel 7.2, eerste lid van het BOR (handhavingsbeleid 
verwoord in de Integrale Handhavingsnota 2011). 
Het uitvoeringsprogramma moet worden afgestemd met de andere betrokken be-
stuursorganen en de organen die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving. 
Burgemeester en wethouders maken het uitvoeringsprogramma bekend aan de ge-
meenteraad. 
 
De laatste jaren wordt een Integraal UitvoeringsProgramma (IUP) opgesteld. Dit in 
verband met de WABO. Integraal wil zeggen dat naast het onderdeel milieu ook de 
onderwerpen Preventie (brandweer), Bouwen, Ruimtelijke Ordening en de Openbare 
Orde en Veiligheid zijn opgenomen. Alle betreffende bureaus hebben hun steentje 
bijgedragen aan de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma. 
 
Het voorhanden hebben van een compleet afgestemd handhavingsbeleidsplan (bij 
ons de Integrale Handhavingsnota 2011) is noodzakelijk voor iedere handhavingsor-
ganisatie die in het kader van de WABO bevoegd gezag is. In deze Handhavingsnota 
is een probleemanalyse en een prioriteitenstelling opgenomen waarmee rekening is 
gehouden in dit uitvoeringsprogramma. 
 
In het BOR is het volgende bepaald: 
- Het bestuursorgaan stelt een beleidsplan op waarin gemotiveerd wordt aange-

geven welke doelen worden gesteld en welke activiteiten daar bij horen; 
- Dit beleid moet met enige regelmaat worden geëvalueerd; 
- Het beleid moet worden afgestemd met andere bestrokken bestuursorganen en 

bestuursorganen die bij strafrecht zijn betrokken; 
- Het beleid is gebaseerd op analyse van problemen die zich kunnen voordoen bij 

naleving van wet- en regelgeving; 
- Het beleid geeft inzicht in prioriteitstelling en gehanteerde methodiek; 
- Het beleid geeft ook inzicht in gehanteerde strategie t.a.v.: 

- Wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend; 
- Rapportage van bevindingen en het hieraan gegeven gevolg; 
- Sanctiebeschikkingen en de daaraan gekoppelde termijnen met aandacht 

voor de aard van de overtredingen en de relatie met het strafrecht. 
- Inzicht in de afspraken die met andere bestuursorganen zijn gemaakt over sa-

menwerking en afstemming; 
- Het beleid wordt vastgesteld door B&W en bekend gemaakt aan de gemeente-

raad.  
 
In overeenstemming met de hierboven genoemde criteria heeft de Raad van de ge-
meente Koggenland op 11 juli 2011 de Integrale Handhavingsnota 2011 vastgesteld. 
Deze nota kan jaarlijks aan de hand van de evaluatie, over het voorgaande jaar, waar 
nodig worden aangepast. Op basis van deze evaluatie behoeft de nota geen aanpas-
sing. In de handhavingsnota is een probleemanalyse en prioriteitenstelling opgeno-
men. Daarnaast is een aantal doelstellingen geformuleerd. Tevens is een naleefstra-
tegie, een toezichtstrategie en een sanctiestrategie opgenomen en is een hoofdstuk 
gewijd aan het gedogen. Bij de volgende aanpassing zal de nota moeten worden 
uitgebreid met een hoofdstuk over probleemerven en hoe hier in de praktijk mee om 
zal worden gegaan. 
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Door middel van dit Integrale uitvoeringsprogramma maakt de gemeente Koggen-
land de jaarplanning van toezicht en handhavingstaken bekend voor 2013. 
Aangegeven is waar handhavingsprioriteiten liggen voor de onderwerpen milieu, 
preventie, bouwen, ruimtelijke ordening en openbare orde en veiligheid. 
 
Formatie integrale handhaving. 
Het bureau milieu heeft tot 1 mei 2013 de beschikking over 1,78 fte toezichthouder 
waarvan 1 fte tevens GOA is. Per 1 mei 2013 gaat 0,78 toezichthouder met pensioen. 
(Het bureau bouwen heeft 2 fte toezichthouders. Voor het onderdeel veiligheid is 1 
fte beschikbaar. De aansturing met betrekking tot openbare orde en veiligheid ge-
schiedt, met de komst van het directiemodel, door het bureau Bouwen en Milieu. De 
GOA medewerker milieu wordt hier nauw bij betrokken. Afgesproken is dat deze 
medewerker hieraan 30% van zijn tijd mag besteden. 
In de begroting zijn extra middelen opgenomen die kunnen worden ingezet voor 
onder andere externe expertise. 
Door de komst van de RUD en het overdragen van de basistaken moet worden be-
zien of de formatie aanpassing behoeft. 
 
Nieuwe landelijke ontwikkelingen. 
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen (IenM) ingestemd 
met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omge-
vingsrecht. Het kabinet wil 15 bestaande wetten (bijvoorbeeld de Waterwet, de Cri-
sis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening) geheel integreren in de Omge-
vingswet. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht 
naar de Omgevingswet. Twee wetten (Wet ammoniak en veehouderij en Wet geur-
hinder en veehouderij) worden volledig ingetrokken omdat de verantwoordelijkheid 
voor dit beleid verschuift naar provincies en gemeenten. Eind 2012 moet er een 
wetsvoorstel naar de Raad van State. In 2013 moet de parlementaire behandeling 
plaatsvinden en in 2014 moet de wet worden behandeld in de Eerste Kamer. Maar 
voordat het zover is zal er nog veel water door de Rijn moeten stromen. De verant-
woordelijk ambtenaar van de Minister verwacht de Wet niet eerder dan 2018. 
 
Landelijk Handhavingsprogramma LOM 
Het LOM is met ingang van 1 november 2012 opgeheven. 
 
Regionale uitvoeringsdiensten. 
Op het moment van samenstelling van dit programma is duidelijkheid gekomen over 
de omvang van de nieuwe RUD. Een meerderheid van de gemeenten heeft gekozen 
voor scenario B wat neerkomt op een Uitvoeringsdienst op veiligheidsregioniveau. Of 
een dergelijke dienst ook daadwerkelijk op 1 januari 2013 van start kan gaan is nog 
maar de vraag. De gemeente Koggenland heeft aangegeven de basistaken zoals ge-
noemd in het basistakenpakket genoemd in de slotverklaring van het Zeister Beraad 
(packagedeal versie 2.2 van 1 juli 2010) hierin onder te brengen. 
 
Dit komt er op neer dat 229 bedrijven hiervoor in aanmerking komen. Deze lijst is 
exclusief de 19 omgevingsvergunningplichtige inrichtingen die in onze gemeente 
nog aanwezig zijn. De overige inrichtingen zijn meldingsplichtig. 
 
Het overgrote deel van bovengenoemd aantal zijn agrarische bedrijven waarvan de 
meeste bloembollenbedrijven. Jaarlijks worden hier tientallen miljoenen tulpen tot 
bloem getrokken die dagelijks worden afgevoerd naar de veiling. Meestal gebeurt 
dit in de avond en/of nachtelijke uren. Hiervoor is een beleidsnotitie vastgesteld om 
deze vervoersbewegingen mogelijk te maken omdat de geluidsvoorschriften uit het 
activiteitenbesluit niet toereikend waren. 
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Bij ongeveer 60 bedrijven is maatwerk verricht. Koggenland staat hierom bekend. 
Ook de gemeentelijke toezichthouders hebben met deze bedrijven in de loop der 
jaren een enorme ervaring opgebouwd. 
 
De gemeente Koggenland is van oudsher een agrarische gemeente met 324 agrari-
sche inrichtingen. Hiervan zou dus een groot deel naar een RUD doorgeschoven 
moeten worden. 
Deze bedrijven zijn allemaal periodiek gecontroleerd waarbij ze over een periode 
van 15 jaar gemiddeld 4 maal zijn bezocht. Alle bezoekverslagen zijn terug te vin-
den in het straatnaamarchief. Sinds de invoering van MoHIS (Mobiel Handhaving en 
Inspectie Systeem) en Squit XO vinden bedrijfsbezoeken uniform plaats en worden 
de afschriften van de bedrijfsbezoeken digitaal bewaard in het betreffende locatie-
dossier. 
 
Onze gemeente beschikt over voldoende knowhow om deze bedrijven blijvend te 
kunnen controleren. Daarbij mag ook de gebiedskennis van de toezichthouders niet 
uit het oog worden verloren. Wij vragen ons af wat de meerwaarde is om het toe-
zicht van deze bedrijven door een Regionale uitvoeringsdienst uit te laten voeren. 
Kunnen wij een bloembollenbedrijf, een bedrijf met 100 schapen of een bedrijf met 
20 paarden opeens na 15 jaar niet meer controleren? Wat maakt deze bedrijven zo 
interessant voor een RUD? Zijn dit bedrijven met een bovenlokale dimensie? Onze 
gemeente zet hier grote vraagtekens bij. 
 
De gemeente Koggenland heeft de voorwaarde gesteld dat de kosten voor het uit-
voeren van het basispakket in een redelijke verhouding moeten staan ten opzichte 
van de kosten die hiervoor nu in onze eigen organisatie worden gemaakt. 
 
Integraal en programmatisch handhaven. 
Programmatisch handhaven is een methodiek die helpt om handhaving effectiever te 
maken. Het geeft informatie over de naleving van regelgeving en over de gevolgen 
van overtreding. 
Door gezamenlijk te onderzoeken wie overtreedt, waarom en met welke risico’s tot 
gevolg, ontstaat een breed gedragen beeld van de werkelijkheid. Op basis van dit 
beeld kan worden bekeken of aanpassingen zinvol zijn. Het is een planmatige werk-
wijze die geleidelijk wordt ingevoerd volgens min of meer vaste stappen en kan aan-
sluiten bij de bestaande beleidscyclus. Kenmerkend is dat programmatisch handha-
ven het gedrag van mensen als uitgangspunt neemt. 
De volgende stappen worden doorlopen: 
1. Van risicoanalyse naar prioritering; 
2. Van doelgroepenanalyse naar interventiestrategie; 
3. Acties beleggen; 
4. Effecten meten. 
Met de opgestelde probleemanalyse kunnen gestructureerd en onderbouwd priori-
teiten worden gesteld. De probleemanalyse geeft antwoord op de vraag welke ge-
dragingen van welke doelgroepen het grootste negatieve effect op de rechtsbelan-
gen hebben die de wet- en regelgeving beoogt te beschermen. Uit de probleemana-
lyse komen enkele doelgroepen en gedragingen naar voren waaraan prioriteit moet 
worden gegeven in de handhaving. Een van de instrumenten hierbij is de Tafel van 
Elf. 
Programmatisch handhaven is een cyclisch geheel. De gemaakt keuzes en de effecti-
viteit van de interventies worden steeds opnieuw geëvalueerd. De evaluatie levert 
input voor de volgende cyclus programmatisch handhaven. 
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Integrale handhaving wil niet alleen zeggen dat het ene taakveld de taken van een 
ander taakveld overneemt. Wel wordt met integrale handhaving een hoge mate van 
coördinatie, samenwerking en eenduidigheid nagestreefd. 
 
Uitvoeringsprogramma. 
Dit integrale uitvoeringsprogramma bestaat uit vijf onderdelen: milieu, preventie, 
bouwen, ruimtelijke ordening en openbare orde en veiligheid en is in onderling over-
leg tot stand gekomen. 
 
Doelstelling van het Integrale uitvoeringsprogramma 2013 . 
Dit integrale uitvoeringsprogramma is een belangrijk instrument in het gemeente-
lijke beleid. Hierin wordt voor politieke besluitvormers, betrokken ambtenaren, 
burgers en overige doelgroepen een overzicht gegeven van de uitvoering van het te 
voeren beleid. 
Op 28 maart 2011 heeft de Raad van de gemeente Koggenland het Milieubeleids-
plan gemeente Koggenland 2011 t/m 2015 vastgesteld en op 11 juli 2011 de Integra-
le handhavingsnota 2011. Beide beleidsstukken vormen de basis voor dit integrale 
uitvoeringsprogramma. 
 
Dit uitvoeringsprogramma vormt het hart van de cyclus (Big 8). Het programma komt 
voort uit de probleemanalyse en de prioriteitenstelling en de daarbij gehanteerde 
strategie. Wat volgt uit het uitvoeringsprogramma is de monitoring en de verslag-
legging (jaarverslag). De verbetermaatregelen die hieruit voortkomen worden ge-
bruikt als aanscherping en verbetering van de probleemanalyse en prioriteiten. Dit 
maakt de beleidscyclus van de handhaving rond. De evaluatie heeft op een aantal 
punten geleid tot aanpassing c.q. aanscherping van de probleemanalyse en prioritei-
tenstelling. 
Met dit uitvoeringsprogramma heeft de gemeente Koggenland een belangrijk deel 
van de beleidscyclus praktisch ingevuld. 
 
De volgende algemene doelstellingen zijn van kracht voor de onderdelen Milieu, 
preventie, Bouwen/RO, openbare orde en veiligheid en Flora en Fauna: 
 
Voor het taakveld Milieu: 
- geen onaanvaardbare risico’s veroorzaakt door inrichtingen voor mens en na-

tuur; 
- voorkomen hinder en overlast door inrichtingen; 
- voorkomen aantasting natuur door voorkomen van bodemverontreinigingen; 
 
Voor het taakveld Preventie: 
- veilige gebouwen, instellingen en evenementen conform brandpreventieve voor-

schriften en brandpreventieve voorzieningen. 
 
Voor het taakveld Bouwen/RO: 
- veilige bouwwerken in overeenstemming met vergunningvoorschriften; 
- waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en binnen de be-

bouwde kommen; 
- behoud van rijks- en gemeentelijke monumenten. 
 
Voor het taakveld Openbare orde en veiligheid: 
- veilige horecagelegenheden, waarbij geen sprake is van overlast; verstoring 

openbare orde; 
- veilige evenementen zonder verstoring van de openbare orde; 
- schoon houden van de openbare ruimte en voorkomen illegaal gebruik daarvan. 

Openbare ruimten worden niet als opslag- of parkeerplaats gebruikt. 
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Voor het taakveld Flora en Fauna: 
- bij bouw- en sloopaanvragen bekijkt gemeente of een natuurtoets noodzakelijk 

is; 
- de gemeente adviseert particulieren over handelingen met gevolgen voor be-

schermende planten en dieren; 
- indien noodzakelijk vraagt de gemeente een Verklaring van geen bedenkingen 

aan bij Dienst Regelingen van het ministerie van LNV. 
 
Daarnaast moeten er meetbare doelstellingen worden geformuleerd die aansluiten 
op de prioriteiten van de handhaving. Van de gemeente wordt verwacht dat doel-
stellingen worden geformuleerd, gemonitoord en verantwoord waaruit kan worden 
afgeleid of de prestaties die de gemeente levert, voldoen aan de (bestuurlijke) ver-
wachtingen. Om dit succesvol te laten zijn moeten deze SMART worden geformu-
leerd. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebon-
den. De doelstellingen die zijn opgenomen in de Handhavingsnota 2011 zijn over-
genomen in dit integrale uitvoeringsprogramma. 
 
Het uitvoeringsprogramma wordt gevoed door de opgenomen activitei-
ten/producten uit de productbegroting en de activiteiten/producten genoemd in het 
Milieubeleidsplan. De financiële middelen, voor deze activiteiten/producten, zijn in 
de door de Raad op 5 november 2012 vastgestelde Productenbegroting 2013 opge-
nomen. 
 
Het uitvoeringsprogramma is zo opgesteld dat het voor burgers en andere belang-
stellenden een goed en helder overzicht geeft van de in 2013 uit te voeren taken op 
het gebied van milieu, preventie, bouwen, ruimtelijke ordening en openbare orde-
ning en veiligheid. Zodra het programma is vastgesteld zal een exemplaar naar Ge-
deputeerde Staten en de VROM-Inspectie worden gestuurd. Tevens zal het uitvoe-
ringsprogramma op de gemeentelijke website worden geplaatst. 
 
Naleefstrategie, toezichtstrategie, sanctiestrategie en gedoogstrategie. 
In de Integrale Handhavingsnota 2011 is een nalevingstrategie, een toezichtstrate-
gie, een sanctiestrategie en een gedoogstrategie opgenomen. Hier wordt kort-
heidshalve naar verwezen. 
 
Opzet en leeswijzer van dit uitvoeringsprogramma 2013 
Het voorliggende programma is als volgt opgebouwd: 
- Milieu; 

- Beleid en coördinatie; 
- Omgevingsvergunningen en -meldingen; 
- Uitvoering milieutaken; 
- Handhaving milieu; 
- Bodembeheer. 

- Preventie; 
- Bouwen; 
- Ruimtelijke ordening; 
- Openbare orde en veiligheid. 
Genoemde onderwerpen zijn in dit programma opgenomen in tabellen en in con-
crete taken (activiteiten) uitgewerkt. Vervolgens wordt in de toelichting, daar waar 
een verduidelijking wenselijk is, de activiteit afzonderlijk besproken. 
Tevens zijn de doelstellingen opgenomen zoals die in de probleemanalyse en priori-
teitenstelling zijn bepaald. 
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Het cijfermatig gedeelte van het uitvoeringsprogramma.  
De tabellen bestaan uit verschillende kolommen die hierna worden besproken: 
- de kolom 'activiteiten' geeft een korte omschrijving van de werkzaamheden; 
- in de kolom 'trekker' is per taakstelling bepaald welk organisatie-onderdeel 

primair verantwoordelijk is; 
- in de kolom 'communicatie' is aangegeven bij welke activiteit milieucommunica-

tie een rol speelt.  
Onderstaande afkortingen staan voor de volgende organisatie-onderdelen: 
MB =  Milieubureau 
BWT = Bureau Bouwen 
RO = Ruimtelijke Ordening 
WG = Bureau Wonen en Groen 
V = Voorlichting 
VEI = Veiligheid/brandweer 
BEST = Bestuurszaken 
GOA = Gemeentelijk opsporingsambtenaar 
HC = HollandCollect 
PROV = Provincie 
MDWF = Milieudienst Westfriesland 
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Onderdeel Milieu 
 
Beleid en coördinatie (tabel 1) 
In onderstaande tabel staan de activiteiten die onder beleid en coördinatie kunnen 
worden gerangschikt.  
 

Activiteiten met betrekking tot het product Beleid en coördinatie. 

Activiteit 
Actiejaar 

3 

Trekker m - 

nicatie 
Controleren c.q aanpassen protocollen pm MB  

Opstellen Integraal Uitvoeringsprogramma 2014 1 MB x 

Vaststellen Integraal Uitvoeringsprogramma 2014 1 MB x 

Opstelling en evaluatie Integraal jaarverslag 2012 1 MB x 

Ontwikkelen nota’s en plannen pm MB x 

Milieubureau-overleg 8 MB  

Portefeuillehoudersoverleg 6 MB  

Overleg overige instanties pm MB  

Overleg HollandCollect pm HC  

Deelname themabijeenkomsten pm MB  

Deelname cursussen (eventueel in company) pm MB  

Aanpassen automatisering (verwerking updates) pm MB  

Advisering milieubepalingen pm MB  

Afhandeling asbestsubsidie pm MB  

Tabel 1 
 

Toelichting Beleid en Coördinatie 
De in tabel 1 opgenomen activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt: 
 
- in het kader van de professionalisering van de handhaving zijn de nodigde pro-
tocollen vastgesteld. Deze protocollen moeten regelmatig geactualiseerd worden; 
 
- in 2013 moet een nieuw integraal uitvoeringsprogramma worden opgesteld 
voor het jaar 2014. Dit programma moet aan de Raad worden aangeboden. 
 
- over het jaar 2012 moet een integraal jaarverslag worden gemaakt. Ook dit ver-
slag moet worden vastgesteld door de Raad; 

 
- niets is zo aan verandering onderhevig als de regelgeving. Dit zal op de voet 
moeten worden gevolgd en op worden ingespeeld. Hierover zal het gemeentebe-
stuur moeten worden geïnformeerd. Na invoering van nieuwe regelgeving zal hier 
ook naar moeten worden gehandeld; 
 
- gemiddeld acht maal per jaar wordt een milieubureau-overleg gehouden. Hierin 
worden alle lopende zaken besproken evenals de resultaten van het portefeuille-
houders-overleg. Van elke bespreking wordt een verslag gemaakt en breed uitgezet 
binnen de organisatie. 
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Bij elk verslag wordt een actielijst gevoegd met als doel het aantal lopende zaken, 
inclusief omgevingsvergunningsprocedures, in beeld te brengen en de voortgang te 
bewaken. Tevens worden zaken toegevoegd die tijdens een integrale inspectieron-
de met het bureau Bouwen zijn gesignaleerd; 
 
- 6 maal per jaar zal het portefeuillehoudersoverleg plaatsvinden. Dit overleg 
wordt door het afdelingshoofd gevoerd. Indien nodig zal het portefeuillehouders-
overleg worden bijgewoond door een medewerker van het milieubureau om zaken 
toe te lichten. Na het portefeuillehoudersoverleg vindt terugkoppeling plaats met 
de milieuafdeling; 
 
- gerekend is op een aantal malen overleg met overige instanties (o.a. HHNK, 
Provincie, Politie, AID); 
 
- minimaal 4 keer per jaar is er overleg met HollandCollect. Onze gemeente 
neemt deel aan dit overleg; 
 
- indien wenselijk zullen themabijeenkomsten worden bijgewoond die zinvol zijn 
voor het bureau; 
 
- deelname cursussen. Er zullen voldoende middelen beschikbaar worden gesteld 
voor het volgen van de nodige cursussen. Daarnaast zal worden bezien of het zinvol 
is om cursussen “in company” te organiseren toegespitst op onze gemeente. De 
komst van de WABO is hier een goede aanleiding voor; 
 
- naast de verwerking van de gegevens, in het geautomatiseerde bestand Squit 
XO, moet rekening worden gehouden met het aanpassen van de programmatuur. 
Een belangrijk onderdeel is de evaluatie van de koppeling tussen MOHIS en Squit 
XO die half 2012 is gerealiseerd. De digitale handhaving is hiervan afhankelijk; 
 
- aangezien de asbestsubsidie eind 2012 is opgehouden te bestaan zal afhande-
ling van de nog lopende zaken in 2013 moeten plaatsvinden. Dit is uiteraard afhan-
kelijk van de ingediende verzoeken. 
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Omgevingsvergunningen in relatie tot milieu (tabel 2) 
In onderstaande tabel staan de activiteiten die onder omgevingsvergunningen kun-
nen worden gerangschikt.  

 

Activiteiten met betrekking tot het product Omgevingsvergunningen in relatie tot milieu. 

Activiteit Actiejaar 

3 

Trekker Comm

nicatie 
Informatieverstrekking aan burgers en bedrijven pm MB x 

Vooroverleg/beoordeling ontvankelijkheid aanvraag omge-

vingsvergunning 1 MB BWT 

Opstellen voorschriften 1 MB  

Houden van hoorzittingen 1 MB  

Administratieve afhandeling omgevingsvergunningen 1 MB  

Bezwaar en beroep (RvS) 1 MB  

Dwangsomprocedures/handhaving 5 MB  

Afhandeling meldingen Activiteitenbesluit 25 MB BWT 

Afhandeling neutrale meldingen 1 MB BWT 

Actualiseren bedrijvenbestand pm MB  

Overige aangelegenheden pm MB  

Monitoring pm MB  

Tabel 2 
 
Toelichting omgevingsvergunningen en meldingen 
De in tabel 2 opgenomen activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt: 
 
- een belangrijke taak van de milieuafdeling is informatievertrekking aan burgers 
en bedrijven. De gemeente Koggenland streeft er naar om branchegewijs informa-
tie te verstrekken over nieuwe ontwikkelingen. Veel informatie wordt telefonisch 
gegeven. De burger kan steeds meer voor informatie terecht op de gemeentelijke 
website. De gemeente Koggenland geeft een nieuwsbrief uit waarop men zich kan 
abonneren. Ook alle lopende procedures zijn hierop aangegeven; 
 
- met de komst van het Activiteitenbesluit zijn nog maar 23 bedrijven omgevings-
vergunninsplichtig (5 tankstations waarvan 4 met LPG, 2 x bakkerijen met een 
bakoppervlak > 20 m2, 2 x varkenshouderijen, 5 x houtbewerkingbedrijven met een 
eigen houtstookverbrandingsinstallatie (> 20 Kw), 1 x provinciale inrichting, 1 x 
plantaardige olieverwerkende industrie, 1 x vergistingsinstallatie), 1 x hoveniersbe-
drijf (composteerinrichting > 600 m3), 2 x bloembollenbedrijf (afstand tot buren), 1 
x gemeentelijk gronddepot, 1 x Oefenunit Brandweer, 1 x nazorglocatie. Met de 
komst van een nieuw Activiteitenbesluit zullen naar verwachting vijf bedrijven on-
der de meldingsplicht gaan vallen zodat er 18 omgevingsvergunningsplichtige be-
drijven overblijven. 
 
Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in type A, B en C bedrijven, waarbij op-
gemerkt kan worden dat bedrijven die vallen onder het type A zich niet behoeven 
te melden. Type B bedrijven zijn meldingsplichtig en type C bedrijven vallen onder 
de vergunningsplicht. 
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Glastuinbouwbedrijven en de meeste agrarische bedrijven (veehouderij- en bloem-
bollenbedrijven) vallen ook onder type C maar kunnen toch met een melding vol-
staan. 
De bedrijven die vallen onder type B of C kunnen in de milieucategorie 1, 2, 3 of 4 
vallen. De milieucategorie bepaalt in eerste instantie de mutatiegraad voor vergun-
ningverlening en de te ontvangen meldingen. Daarnaast wordt de bezoekfrequen-
tie bepaald door het naleefgedrag. 
De gemeente Koggenland telt momenteel 751 te controleren bedrijven. 
onderverdeeld in 4 categorieën overeenkomstig de onderstaande tabel. Hiervan 
kunnen er 337 worden ingedeeld in activiteitentype C. De overige inrichtingen 
vallen onder type B (418 stuks). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
- naar verwachting moet in 2013 één omgevingsvergunning in relatie tot milieu 
worden afgehandeld en 25 meldingen worden ingediend. Deze aantallen zijn geba-
seerd op de ingediende meldingen van de afgelopen jaren. Aangezien de overge-
bleven vergunningsplichtige inrichtingen over actuele vergunningen beschikken 
gaan we uit van één aan te passen vergunning; 
 
- met de komst van het Activiteitenbesluit kan het merendeel van de bedrijven 
zich digitaal melden, waarbij tevens het pakket voorschriften kan worden gedown-
load die betrekking hebben op de activiteiten die binnen de inrichting worden uit-
gevoerd. Bedrijven in de agrarische sector kunnen zich melden met een papieren 
versie. In de brief behorende bij het bezoekverslag wordt aangegeven hoe men in 
het bezit kan komen van de geldende voorschriften van het bedrijf; 
 
- bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning moeten voorschriften worden 
gemaakt toegespitst op het bedrijf. Gelet op de jaarlijks af te geven omgevingsver-
gunningen (zeer gering) en de complexiteit hiervan kan worden besloten vergun-
ningverlening uit te besteden; 
  
- tegen aanvragen om een omgevingsvergunning kunnen bedenkingen worden 
ingebracht. Deze moeten worden meegewogen in de uiteindelijke beschikking. 
Voor het komende jaar wordt rekening gehouden met één te houden hoorzitting; 

 
- elke aanvraag wordt administratief afgehandeld. Een belangrijk onderdeel hier-
van is de dossiervorming. De archivering is in handen gesteld van het bureau Facili-
taire Zaken; 
 
- rekening is gehouden met een bezoek aan de Raad van State; 

 
- in dit programma wordt rekening gehouden met het opleggen van een 
dwangsomprocedure. Dit moet gemonitoord worden in Squit XO; 

 

Categorie Omgevingsvergunnings-

plichtig 

Totaal 

aantal 

inrichtingen 

1 - 143 

2  4 440 

3 13 155 

4   8    14 

Totaal 25  752 
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- door het Activiteitenbesluit zullen meldingen worden ingediend. Deze moeten 
worden gepubliceerd en administratief worden afgedaan. Per melding zal worden 
bekeken of deze apart of gedurende een reguliere controle zal worden gecontro-
leerd; 
 
- wanneer aanpassingen van een omgevingsvergunningsplichtig (type C) bedrijf 
louter gunstige gevolgen heeft voor het milieu kan met een neutrale melding wor-
den volstaan; 

 
- aandacht dient te worden geschonken aan het actueel houden van het bedrij-
venbestand. Een actueel bedrijvenbestand is essentieel om een juiste werkplanning 
te kunnen maken; 

 
- met overige werkzaamheden worden die werkzaamheden bedoeld die niet ex-
pliciet zijn toe te schrijven naar een bepaald bedrijf. Vanuit de burgerij komen vra-
gen, die betrekking kunnen hebben op de milieuwetgeving, waarop men een ant-
woord verwacht van de gemeente. Ook kan worden gedacht aan informatiever-
strekking aan burgers en/of makelaars; 

 
- een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is monitoring. Het vast-
leggen van gegevens is onontbeerlijk voor een goede verslaglegging. Ook kunnen 
zaken tijdig worden gesignaleerd en kan bijsturing plaatsvinden. Alle zaken met be-
trekking tot milieu-aangelegenheden, preventietaken, bouwen/RO en openbare or-
de en veiligheid worden gemonitoord. Veelal in Squit XO. Daarnaast zal uitgebreide 
monitoring plaatsvinden als gevolg van het digitaal handhaven met behulp van de 
iPad. In de toelichting op het product handhaving zal hier verder op in worden ge-
gaan. 
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Uitvoeren milieutaken (tabel 3) 
In onderstaande tabel staan de activiteiten die onder uitvoeren milieutaken kunnen 
worden gerangschikt.  

 

Activiteiten met betrekking tot het product Uitvoeren milieutaken. 

Milieuactiviteit7 Actiejaar 

3 

Trekker Comm

nicatie 
Duurzaam klimaatbeleid  Allen  

Geluid algemeen inclusief klachten  MB  

Overzichten wegverkeerslawaai  MB  

GFT-inzameling  HC  

Grofvuil inzameling  HC  

Kleding inzameling  HC  

Glas inzameling  HC  

Oud papier inzameling (subsidieverstrekking)  HC/MB  

Droge componenten  HC  

Gemeentelijk depot plantsoenafval  WG  

Tabel 3 
 
Toelichting Uitvoeren milieutaken 
De in tabel 3 opgenomen activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt: 
 
- op 8 juli 2010 heeft de raad ingestemd met de notitie Duurzame ontwikkeling in 
een groene gemeente. De notitie met bijlagen waaronder het Uitvoeringsprogram-
ma Duurzaam Klimaatbeleid Koggenland 2009-2020 dient als richtinggevend kader 
te worden gehanteerd voor de implementatie van het Klimaatbeleid. De notitie 
heeft een doorlopend karakter tot 2020. 

 
Het plan van aanpak van het Uitvoeringsprogramma bestaat uit een zestal pro-
jecten, waarvoor wij verwijzen naar tabel 4.1. CO2-besparingsprojecten: 

 

Project Besparing (kton) 

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 0,3 

Bedrijven besparen 10% energie 5,8 

8.000 woningen een beter energielabel 11,3 

Opwaardering Windparken 19,5 

Distriport Zonnepark 8,5 

Energieneutraal Tuindersweijde 3,3 

Biomassabenutting 1,8 

Totaal 50,5 

 
De activiteitenlijsten geven de planningen aan. 
 
Wij wijzen er op, dat we hiermee een reële ambitie uitspreken. Er liggen diverse 
uitdagingen om die ambitie waar te maken, zoals: 

a. het handhaven van bovenwettelijke eisen; 
b. het creëren van draagvlak bij ontwikkelende partijen, burgers en bedrijven; 
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c. het oplossen van te verwachten knelpunten met betrekking tot Europese aanbe-
stedingsregels; 

d. de financiële haalbaarheid van projecten. 

Beoogd effect in Koggenland 
CO2-reductie met ten minste 17 % ten opzichte van 1990; 
24% van de energie wordt duurzaam opgewekt; 
Energiebesparing is 2,5 % per jaar en 
Energieneutrale nieuwbouwwijken beginnend met Tuindersweijde te Obdam. 
 
Er zal veel aandacht besteedt moeten worden aan communicatie. 
 
Kosten en subsidie. 
 
Uit de tabel blijkt, dat voor het bereiken van de ambitie tot en met het jaar 2020  
€ 4.109.000,- aan financiële middelen nodig zijn. Van deze kosten zijn € 1.649.000.- 
(40%) toe te schrijven aan extra activiteiten voor het bereiken van de ambitie “Ambi-
tieus”. 
Daarnaast gaat het plan uit van € 1.300.000,- aan revolverende middelen. Op termijn 
komen deze middelen weer beschikbaar voor andere doeleinden. Ook gaat het plan 
uit van een fonds voor nieuwe gemeentelijke gebouwen ter grootte van € 500.000,-. 
Deze middelen worden ingezet om de uitvoering van het beleid te ondersteunen. De 
revolverende middelen voor de ambitie “Ambitieus” zijn nog niet bepaald; 
 
Voor wat betreft het onderdeel klimaatbeleid is structureel een bedrag van 
€ 50.000,- opgenomen in de begroting; 

 
De gemeente heeft zich aangemeld voor de Lokale Klimaatagenda 2011-2014 waarin 
het rijksbeleid is beschreven. Met de provincie is de Intentieverklaring Energieaf-
spraak Noord-Holland 2012-2016 ondertekend. De gemeente kan daarom subsidie 
aanvragen voor in totaal ongeveer € 36.000,- 

 
- voor veel nieuw te bouwen woningen moet worden bezien wat de geluids-
belasting is op de gevel van de woning ten gevolge van de weg waaraan de woning 
is gelegen. Binnen de organisatie zijn hiervoor digitale gegevens beschikbaar; 
 
- voor de programma-onderdelen gescheiden inzameling kan worden opgemerkt 
dat deze taken worden uitgevoerd door HollandCollect. Ten behoeve van de afre-
kening (subsidieregeling) aan de scholen en verenigingen met betrekking tot het 
oud papier moeten werkzaamheden door onze gemeente worden verricht; 
 
- de gemeente Koggenland beschikt over een depot, aan de Teding van Berk-
houtweg, waar groenafval wordt gecomposteerd en veegvuil wordt opgeslagen. De 
administratie van het depot is in handen van de milieuafdeling. Naast dit depot is 
een inrichting aanwezig voor de opslag van schone grond. 
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Handhaving (tabel 4) 
In onderstaande tabel staan de activiteiten die onder handhaving kunnen worden 
gerangschikt.  

 

Activiteiten met betrekking tot het product Handhaving. 

Milieuactiviteit Actiejaar 

3 

Trekker Comm

nicatie 
Uitvoeren integrale controles 176 MB  

Uitvoeren hercontroles (13% van uitgevoerde controles) 23 MB  

Asbestsloop / zwerfasbest (prioriteitenstelling)  BWT/MB  

Controle categorie 5 inrichtingen  MB  

Gebiedsgerichte controles  MB  

Behandeling van klachten (SIM meldingen) 30 MB  

Opsporen illegale activiteiten - consumentenvuurwerk pm MB/BWT  

Coördinatie Bouwen en Milieu 50 BWT  

Onvoorziene omstandigheden/calamiteiten  MB  

Overleg/handhaving met milieupolitie/HHNK (GMO) 4 MB  

Uitvoeren integrale handhavingsnota 2011 pm BWT  

Handhaving in gebruik zijnde ondergrondse tanks  MB  

Inzetten BOA pm allen  

Actualisering professionalisering van de handhaving pm MB  

Tabel 4 
 
Toelichting handhaving 
De in tabel 4 opgenomen activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt: 
 
- het aantal jaarlijks uit te voeren controles is afhankelijk van de controlefrequen-
tie en het aantal inrichtingen. Op basis hiervan kan de onderstaande werkvoorraad 
worden berekend. Op dit moment gaan we er nog van uit dat het jaarlijkse aantal 
uit te voeren controles door de gemeente zal worden uitgevoerd. Indien de basista-
ken worden overgedragen naar een RUD zal het aantal naar beneden moeten wor-
den bijgesteld. Dit deel (± 55 controles) zal dan moeten worden uitgevoerd door de 
RUD. Er blijven dan nog altijd ruim 120 controles per jaar over die door ons dienen 
te worden gecontroleerd; 

 

Categorie Aantal inrichtingen Controlefrequentie 

 m.i.v. 2010 

Jaarlijks te 

controleren 

1 143 1 x per 5 jaar 29 

2 440 1 x per 5 jaar  88 

3 155 1 x per 3 jaar  52 

4   14 1 x per 2 jaar     7 

Totaal  752  176 

 
- overeenkomstig de tabel moeten per jaar 176 integrale bedrijfscontroles wor-
den verricht (er van uitgaande dat we zelf nog toezicht houden op het volledige 
aantal). Integraal wil zeggen dat op alle milieurelevante aspecten moet worden ge-
controleerd waarbij rekening zal worden gehouden met de in de prioriteitenstelling 
genoemde milieuthema’s. 
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Genoemd aantal is exclusief de 1e controle na melding/vergunning. Overeenkomstig 
het hoofdstuk omgevingsvergunningen moet rekening worden met 25 ingediende 
meldingen/vergunningen op jaarbasis. 
Per melding wordt bezien of deze direct na de realisatie van de uitbrei-
ding/oprichting wordt gecontroleerd of dat deze wordt meegenomen tijdens een 
reguliere controle; 
 
- daar waar mogelijk worden bedrijfsbezoeken gezamenlijk afgelegd. Per bezoek 
zal worden bekeken of we bepaalde zaken van elkaar over kunnen nemen. Weke-
lijks wordt hier intern overleg over gevoerd; 

 
- in de begroting zijn gelden opgenomen met de bedoeling om een aantal hand-
havingstaken uit te besteden. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld akoes-
tisch onderzoeken, analyseresultaten watermonsters, analyseresultaten asbestmon-
sters e.d.; 
 
- bij een gedeelte van de gecontroleerde bedrijven moet rekening worden ge-
houden met een hercontrole (13% op basis van evaluatie over 2011); 
 
- in het uitvoeringsprogramma wordt rekening gehouden met het uitvoeren van 
projectcontroles. Twee maal per jaar worden alle horeca-ondernemingen gecontro-
leerd op geluid. Dit is uitbesteed aan extern bureau ASP. Ook de aanwezige vuur-
werkopslagen en verkooppunten zullen projectmatig worden gecontroleerd door 
een extern bureau. Hiervoor zijn gelden opgenomen in de begroting. 
Ook zal twee maal per jaar de assimilatiebelichting bij glastuinbouwbedrijven pro-
jectmatig worden gecontroleerd. 
 

Het doel van de gemeente Koggenland is om alle vuurwerkverkooppunten te laten 
voldoen aan het nieuwe aangepaste vuurwerkbesluit. Deze bedrijven zullen door een 
deskundig bureau worden bezocht. 
Indicator:  Van alle bedrijfsbezoeken worden bezoekverslagen gemaakt waaruit zal 
moeten blijken dat aan het vuurwerkbesluit is voldaan. 

 
Dit voorjaar heeft de staatssecretaris van I en M aangegeven dat het nieuwe vuur-
werkbesluit definitief per 1 juli 2012 in werking is getreden. De wijziging is vooral 
een gevolg van de evaluatie die in 2007 / 2008 is uitgevoerd en een aantal adviezen 
van het Centrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk; 
 
- de aanwezigheid van asbest in zijn algemeenheid (daken, zwerf etc.) wordt in 
de gemeente Koggenland als een groot probleem gezien. Vandaar dat de gemeente 
Koggenland tot en met 2012 een subsidie heeft verstrekt voor de verwijdering er-
van. De regeling is echter opgehouden te bestaan. De verwijdering van asbest blijft 
een bron van aandacht; 
 

Het doel van de gemeente Koggenland is om 35% van de totale hoeveelheid asbest 
gesaneerd te hebben. 
Indicator: alle aanvragen om subsidie met het gesloopte aantal m2 asbest worden 
bijgehouden in een bestand. 

 
- klachten (telefonisch, schriftelijk) ook klachten die buiten het regime van de 
Wet milieubeheer vallen moeten adequaat worden behandeld en afgedaan. Van 
ons wordt verwacht dat we hierop direct reageren; 
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Op de gemeentelijke website is tevens een klachtenformulier opgenomen die in 
voorkomende gevallen kan worden ingevuld. Deze klachten/meldingen komen bin-
nen op een centrale plaats in de organisatie en worden verspreid over de betreffen-
de afdelingen (SIM meldingen); 
 
- in het veld kunnen zaken aan het licht komen die de nodige aandacht vragen. 
Te denken valt hierbij aan het illegaal dumpen van afval. In het kader van de inte-
grale gedachte maken medewerkers van het bureau Bouwen samen met de milieu-
handhavers éénmaal per maand een ronde door de gemeente waarbij zaken aan als 
illegaal bouwen of zaken die in strijd zijn met een bestemmingsplan kunnen wor-
den geconstateerd. Tevens worden die bedrijven meegenomen die in het verleden 
zijn gestopt (in het milieubestand aangegeven als categorie 5). Zodra er iets wordt 
waargenomen in strijd met een bestemmingsplan en/of de milieuregelgeving zal te-
rugkoppeling plaatsvinden naar het college; 
 
- coördinatie is een belangrijk onderdeel van het bureau Bouwen en Milieu. De 
meeste aanvragen (door bureau bouwen wordt een schifting gemaakt) om een om-
gevingsvergunning worden ter beoordeling naar het milieubureau gestuurd waar 
een en ander moet worden verwerkt in Squit XO; 
 
- in dit integrale uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met onvoorziene 
omstandigheden. Bij calamiteiten (b.v. asbestbrand) zal moeten worden gehand-
haafd. De inbreng van het milieubureau is hierbij gewenst zo niet noodzakelijk; 
 
- regulier vindt een GMO (gemeentelijk milieu-overleg) plaats waarbij de milieu- 
politie en het HHNK aanwezig zijn. Hierbij worden de lokale milieuproblemen be-
sproken die in het veld zijn geconstateerd of voortvloeien uit een gehouden milieu-
vlucht. Uitgangspunt hierbij is handhaving in het kader van het twee sporenbeleid. 
Naast strafrechtelijk zal ook bestuursrechtelijk moeten worden opgetreden. Hierbij 
wordt verwezen naar de opgestelde strategieën uit de integrale handhavingsnota. 
Van alle GMO’s wordt een verslag gemaakt; 

- uitvoering zal worden gegeven aan de vastgestelde integrale Handhavingsnota 
2011; 
 
- alle bedrijfsmatige tanks (tankstations e.d.) moeten jaarlijks door het KIWA 
worden gekeurd. Wij zullen er op toezien dat aan deze verplichting wordt voldaan; 
 
- één van de toezichthouders is tevens Gemeentelijk opsporingsambtenaar (GOA). 
Deze zal ook worden ingezet voor toezicht en handhaving van de openbare orde en 
veiligheid. Zie hiervoor ook de opgestelde probleemanalyse; 
 
- de gemeente Koggenland zal voldoen aan de criteria gesteld in het BOR. De 
probleemanalyse, prioriteitenstelling, protocollen en strategieën moeten regelmatig 
tegen het licht worden gehouden c.q. worden geactualiseerd. 
Deze onderdelen worden standaard als agendapunt opgenomen in het regelmatig 
te houden milieubureau-overleg; 
 
- Met een wijziging van het Vuurwerkbesluit per 1 juli 2012 hoeven gemeenten 
voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk tot 10.000 kilogram geen 
milieuvergunning meer af te geven. Alle geldende veiligheidseisen blijven wel van 
kracht. Verder wordt de hoeveelheid vuurwerk die een klant in één keer mag 
aanschaffen, verhoogd naar de realistische en handhaafbare limiet van 25 kilogram. 
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Daardoor kunnen overheidsinspecties en het Openbaar Ministerie zich richten op 
serieus gevaarlijke, illegale handel en praktijken met vuurwerk.  
Ook moet de verzending van meldingen en aanvragen om toepassingsvergunningen 
of ontbrandingstoestemmingen en afschriften in het kader van het Vuurwerkbesluit 
voortaan digitaal. 
 
Een belangrijke ontwikkeling is de vorming van de RUD’s (zie hoofdstuk Regionale 
uitvoeringsdiensten).. 
 
Digitaal handhaven 
Om de integrale handhaving zo professioneel mogelijk op te pakken is overgegaan 
tot de aanschaf van het digitale Mobiele Handhaving en Inspectie Systeem (MoHIS). 
Hiermee kan het toezicht op het gebied van bouwen, milieu en preventie daar waar 
mogelijk worden gecombineerd. Door digitaal toezicht te houden zal tijdsbesparing 
en uniformiteit optreden in de verslaglegging en administratieve afhandeling.  
Door Yucat is nu een nieuw systeem ontwikkeld met behulp van een IPad. Dit 
systeem is in 2012 geïnstalleerd en getest. Inmiddels is het operationeel. 
In het landelijke beleid Professionaliseren van Milieu handhaving, zijn uniforme 
vastlegging, informatie-uitwisseling en monitoring belangrijke onderdelen. 
Doelstelling is dat handhavers niet alleen vanuit de ‘eigen’ competentie 
overtredingen signaleren en handhaven, maar ook adequaat kunnen reageren op 
situaties en overtredingen die horen bij een andere discipline. 
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Bodem (tabel 5) 
In onderstaande tabel staan de activiteiten die onder bodem kunnen worden ge-
rangschikt. 

 

Activiteiten met betrekking tot het product Bodem. 

Milieuactiviteit Actiejaar 

2013 

Trekker Comm

nicatie 
Beoordeling van, c.q. adviseren over rapportages inzake 

bodemonderzoek (verkennend-, nader-, saneringsonder-

zoek, evaluatierapporten en sanering) 
30 MB  

Verwerken bodemonderzoeken invoeren in Squit 30 MB  

Digitalisering aangeleverde bodemonderzoeken    

Melden ernstige verontreiniging aan de provincie  MB  

Advisering en begeleiding sanering in eigen beheer  MB  

Beoordeling historische bodemonderzoeken  MB  

Beheerssysteem Oosteinde 120 (Bodemzorg) 1 MB  

Nazorg diverse saneringssituaties  MB  

Bodemkwaliteitskaarten  MB  

Bodembeheersplan  MB  

Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan  RG  

Uitvoering ISV-3 notitie  MB  

Nog niet gesaneerde ondergrondse tanks  MB  

Besluit bodemkwaliteit/meldingen (prioriteitenstelling)  MB  

Deelname Bodemberaad Provincie 4 PROV  

Registratie van meldingen Bouwstoffenbesluit  MB  

Tabel 5 
 
Toelichting Bodem 
De in tabel 5 opgenomen activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt: 
 
- jaarlijks worden de bodemrapporten beoordeeld door de milieu-afdeling. Het 
merendeel zijn verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd in opdracht van der-
den. In een aantal gevallen is de gemeente Koggenland opdrachtgever. Voor 2013 
gaan we uit van 30 verkennende bodemonderzoeken; 
 
- de bodemonderzoeken worden gemuteerd in het BodemInformatieSysteem. 
Hierbij worden alle relevante gegevens ingevoerd. 
In 2013 zal wederom worden bekeken of bodemrapporten digitaal kunnen worden 
aangeleverd en ingelezen. De gemeente Koggenland beschikt over een SIKB module 
waarmee digitaal aangeleverde rapporten kunnen worden ingelezen en worden in 
het BIS worden gevoegd. 
Zowel regionaal als provinciaal wordt bekeken of de onderzoeksresultaten in een 
regionale of provinciale database kunnen worden opgeslagen. Regionaal bestaat 
deze mogelijkheid al, maar de gemeente Koggenland heeft besloten nog niet hier-
aan deel te nemen; 
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- de Provincie heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet bodembe-
scherming. Zo moeten alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging aangemeld 
worden bij de Provincie, evenals alle voornemens om de bodem te saneren. De Pro-
vincie bepaalt per geval of er al dan niet sprake is van urgentie om te saneren; 
- ad hoc kunnen zich situaties voordoen waarbij een bodemvervuiling wordt ge-
constateerd. Indien er geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreini-
ging kan de gemeente actie ondernemen. In dit uitvoeringsprogramma is daarom 
ruimte ingepland voor advisering en begeleiding van "kleine" saneringsgevallen 
zonder tussenkomst van de provincie. Deze saneringen kunnen in eigen beheer en 
in goed overleg worden aangepakt; 
 
- bij bouwplannen (uitbreiding van woningen onder de 50 m²) kan worden vol-
staan met een historisch bodemonderzoek. Deze worden beoordeeld door het mili-
eubureau; 
 
- met de invoering van het ISV komen de kosten voor de nazorg, van de locatie 
Oosteinde 120, voor rekening van de gemeente. Hiervoor is een ISV-aanvraag ge-
daan. De nazorg wordt uitgevoerd door Afvalzorg. De contractduur loopt gelijktij-
dig met de huidige ISV-periode; 
 
- binnen de gemeente Koggenland is een aantal saneringslocaties aanwezig waar 
nog enige tijd nazorg gepleegd moet worden. Hierbij valt te denken aan De Goorn 
34, Dorpsweg 55 te Hensbroek en Dorpsstraat 65 - 67 te Obdam De Goorn 34 wordt 
in 2013 waarschijnlijk gestopt en voor Dorpsweg 55 wordt in 2013 bepaald of in de 
toekomst nazorg noodzakelijk is. Dorpsstraat 65 -67 is nog onduidelijk wat de 
voortgang hiervan is. Dit hangt af van het te bouwen object. Als er een ondergrond-
se parkeergarage komt moet de verontreinigde grond worden afgevoerd. Wordt 
deze garage niet gebouwd hoeft er geen sanering te worden uitgevoerd. De veront-
reiniging is niet zodanig dat er niet op gebouwd mag worden; 

 
- regionaal is een nieuw bodembeheersplan opgesteld met bijbehorende bodem-
kwaliteitskaarten. Koggenland heeft besloten niet aan het regionale Bodembe-
heersplan deel te nemen. In 2013 moet een nieuwe regionale Bodemkwaliteitskaart 
worden vastgesteld. Koggenland neemt hieraan deel; 
 
- voor de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan wordt verwezen naar het 
betreffende hoofdstuk van het Milieubeleidsplan; 
 
- binnen de gemeente Koggenland zijn verschillende disciplines betrokken bij het 
Besluit bodemkwaliteit. Niet alleen het milieubureau maar ook het bureau Bouwen 
en de afdeling Ruimte en Groen hebben te maken met dit besluit. De samenwerking 
tussen de verschillende afdelingen is zodanig, dat het merendeel van het grondver-
zet gemeld wordt. Elke ingediende melding wordt beoordeeld het milieubureau en 
daarna geregistreerd. Hiervoor is een adequaat systeem voorhanden. Daarnaast 
dienen bedrijven, die grondverzet binnen onze gemeente uitvoeren, dit aan ons te 
melden. Na uitgebreide voorlichting lijkt het dat het merendeel van het grondverzet 
gemeld wordt; 
 

Het doel van de gemeente Koggenland is om alle grondverzetbedrijven zover te krij-
gen dat al het relevante grondverzet zal worden gemeld. 
Indicator: alle bedrijven moeten relevant grondverzet melden. 

 
- de gemeente Koggenland ziet er op toe dat gesignaleerde nog niet gesaneerde 
ondergrondse tanks op de juiste wijze zullen worden gesaneerd; 
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- de gemeente Koggenland zal deelnemen aan het Bodemberaad dat 4 maal per 
jaar wordt gehouden bij de Provincie; 
 
- de gemeente Koggenland heeft de beschikking over een programma waarin alle 
ondergrondse tanks zijn opgenomen en een programma waarin alle meldingen in 
het kader van het Bouwstoffenbesluit kunnen worden geregistreerd. Dit program-
ma is gekoppeld aan het Bodeminformatiesysteem; 
 
- In 2012 heeft bij het zwembad aan de Dwingel een chloorlekkage plaatsgevon-
den als gevolg van een defecte leiding. Hierbij is een verontreiniging opgetreden 
die zal moeten worden gesaneerd. Aangezien er uitbreidingsplannen zijn stellen wij 
voor de sanering en de graafwerkzaamheden t.b.v. de uitbreiding te combineren.   
 
Aanpassing Circulaire bodemsanering per 3 april 2012 
De Circulaire bodemsanering 2009 is geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten 
t.a.v. de gevalsgerichte aanpak van mobiele verontreinigingen, de loodnormering, de 
risicobeoordeling voor ecologie en n.a.v. het wetsvoorstel gebiedsgericht grondwa-
terbeheer. 
Begin oktober hebben provincies en rechtstreekse gemeenten reeds een concept van 
de aangepaste Circulaire bodemsanering 2009 aangeboden gekregen. Op 3 april 
2012 was het eindelijk zover; de aangepaste circulaire is gepubliceerd in de Staats-
courant. 
De aanpassingen betreffen onder ander: 
- de reikwijdte van deze circulaire door de inwerkingtreding van de Waterwet; 
- de beoordeling van de ecologische risico’s in stap 2 en 3; 
- gewijzigde beoordeling van de humane risico’s van bodemverontreiniging met 

lood; 
- aangepast protocol risicobeoordeling asbest; 
- een verduidelijking van de relatie met het Besluit Bodemkwaliteit; 
- de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater (scheiding bronzone 

en pluim); 
- een nuancering van het gebruik van de stabiele eindsituatie door een toene-

mend gebruik van de ondergrond; 
- geactualiseerde versie van de ‘Richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde 

stoffen’ is toegevoegd. Deze richtlijn was niet meer vigerend met het vervallen 
van de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering; 

- actualisatie van verwijzingen naar regelgeving en literatuur. 
 



 
___________________________________________________________________________________________________ 

 Volgblad 25  

 Datum 6 november 2012 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Integraal Uitvoeringsprogramma 2013 van de gemeente Koggenland  

Onderdeel preventie (is geïntegreerd bij bouwtoezicht) (tabel 6) 
 
In onderstaande tabel staan de activiteiten die onder veiligheid kunnen worden ge-
rangschikt. 
 

Activiteiten met betrekking tot de preventie 

Activiteit Actiejaar 

2012 

Trekker Comm

nicatie 
                                                                         Brandveilig-

heid 

 VEI/BWT 
 

Controle meldingen gebruiksbesluit  BWT  

Controle vergunningen gebruiksbesluit  BTW  

Evenementen (zie onderdeel OOV)  VEI/BEST  

Tabel 6 
 
Toelichting preventie 
De in tabel 6 opgenomen activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt: 
 
- in het kader van de omgevingsvergunning moeten bouwplannen worden gecon-
troleerd op brandveiligheid. Dit geschiedt door de medewerkers bureau bouwen en 
de preventiemedewerker; 

 
- alle inrichtingen binnen de gemeente Koggenland zijn voorzien van een melding 
of vergunning in het kader van het Besluit gebruik bouwwerken. 
 
De risicomatrix voor preventie/brandweer geeft geen noemenswaardige problemen 
waaraan prioriteiten moeten worden gekoppeld. Wel heeft de gemeente Koggen-
land de volgende doelstelling: 
 

De gemeente stelt zich tot doel dat alle inrichtingen/locaties met een gebruiksver-
gunning of melding overeenkomstig het Gebruiksbesluit worden gecontroleerd. 
Indicator: gemeente bezoekt alle scholen, horeca en locaties waar logies kan worden 
geboden twee maal per jaar. Vergunningsplichtige bedrijven worden één maal per 
twee jaar gecontroleerd. Alle overige bedrijven worden één maal per jaar of één 
maal per twee jaar gecontroleerd. 
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Onderdeel Bouwen 
 
In onderstaande tabel staan de activiteiten die onder bouwen kunnen worden ge-
rangschikt. 
 

Activiteiten met betrekking tot bouwen 

Activiteit Actiejaar 

3 

Trekker Comm

nicatie 
Omgevingsvergunning 200 BWT  

Reguliere procedure WABO BWT  

Uitgebreide procedure WABO BWT  

Vergunningsvrije bouwwerken  BWT  

Uitvoeren bouwcontroles 1300 BWT  

Huisvesting seizoenarbeiders uit- en inpandig (probleem-

analyse) 25 BWT/RO  

Tabel 7 
 
Toelichting Bouwen 
De in tabel 7 opgenomen activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt: 
 
- alle voorkomende werkzaamheden in verband met de afgifte van een omge-
vingsvergunning zullen moeten worden verricht. Er wordt rekening gehouden met 
200 aanvragen; 
 
- door de komst van de WABO mogen een aantal activiteiten zonder omgevings-
vergunning (vergunningsvrij) worden uitgevoerd. Op deze activiteiten zijn recht-
streeks werkende algemene regels en voorschriften van toepassing. De activiteiten 
waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, worden geregeld in het Besluit om-
gevingsrecht Bor); 
 
- indien er geen omgevingsvergunning nodig is wil dat niet zeggen dat met niet 
aan bepaalde regels dient te voldoen. Men zal moeten voldoen aan de bouwtechni-
sche regels van het Bouwbesluit. Het bouwwerk moet gezond en veilig zijn. Hier ligt 
voor de gemeente een belangrijke taak; 
 
- in de risicomatrix voor Bouwen en Ruimtelijke Ordening (zie probleemanalyse) 
wordt bouwen in afwijking van en het slopen zonder omgevingsvergunning als pro-
bleem ervaren; 
 
Het is ondoenlijk om alle elementen van het Bouwbesluit bij iedere aanvraag even 
diepgaand te toetsen en om ieder bouwwerk gedurende de bouw continue te con-
troleren. De gemeente Koggenland houdt toezicht op basis van het toezichtprotocol. 
Dit toezichtprotocol is ontwikkeld door de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Ne-
derland. Het toezichtprotocol beschrijft op een heldere wijze wat een toezichthouder 
moet controleren op de bouw. Hiervoor worden objectieve criteria gegeven en de re-
sultaten ven de controle worden traceerbaar vastgelegd. 
Het toezichtprotocol is gedigitaliseerd. Er kan nu met een IPad een koppeling ge-
maakt worden met Squit XO en kunnen de gegevens ingelezen worden. 
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De gemeente stelt zich tot doel om ingediende gegevens met betrekking tot bouw 
en sloop vóór en tijdens de bouw te controleren overeenkomstig het kwaliteitszorg-
systeem en collectieve toetsing niveau. 
Indicator: alle controlebezoeken (toezicht tijdens de bouw en sloop) worden ver-
werkt in Squit XO. Daarnaast wordt het aantal bouwen en slopen zonder vergunning 
gemonitoord. 

 
- alle bouwcontroles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig het landelijke in-
tegrale toezichtprotocol. De uniforme inspectiewijze verbetert de informatie-
uitwisseling tussen de inspecteurs voor bouwtoezicht, milieu en brandveiligheid en 
maakt het onderling overdragen van inspectiepunten mogelijk; 
 
- binnen de gemeente worden, vanwege de vele agrarische bedrijven, op verschil-
lende plaatsen seizoenarbeiders gehuisvest. Dit kan in- of uitpandig plaatsvinden. 
Om gevaarlijke en illegale huisvestingssituaties te voorkomen worden alle huisves-
tingslocaties gecontroleerd op de wet- en regelgeving middels een projectmatige 
aanpak. 
 

Het doel van de gemeente is de huisvesting van seizoenarbeiders zo veilig mogelijk 
plaats te laten vinden. 
Indicator: gemeente bezoekt alle plaatsten waar seizoenarbeiders worden gehuisvest 
minimaal één maal per jaar. 

 

Onderdeel Ruimtelijke Ordening 
 
In onderstaande tabel staan de activiteiten die onder ruimtelijke ordening kunnen 
worden gerangschikt. 
 

Activiteiten met betrekking tot Ruimtelijke Ordening. 

Activiteit Actiejaar 

2 

Trekker Comm

nicatie 
Bestemmingsplannen buitengebied  RO  

Komplannen  RO  

Postzegelbestemmingsplannen  RO  

Handhaving bestemmingsplannen  RO  

Permanente bewoning campings   RO  

Tabel 8 
 
Toelichting Ruimtelijke ordening 
De in tabel 8 opgenomen activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt: 
 
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. 
 
- een van de belangrijkste wijziging is dat: bestaande bestemmingsplannen die 
ten minste 5 jaar oud zijn moeten binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van de Wro 
zijn vervangen door een onder de nieuwe wet vast te stellen bestemmingsplan. In 
2013 moet de gemeente beschikken over actuele bestemmingsplannen; 
 
- momenteel zijn we bezig alle nog aanwezige bestemmingsplannen buitenge-
bied samen te voegen tot één bestemmingsplan Landelijk Gebied; 
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- jaarlijks worden ook relatief veel bestemmingsplannen voor één of enkele loca-
ties gemaakt (postzegelbestemmingsplannen) om ruimte voor ruimte en andere 
ontwikkelingen en bouwplannen mogelijk te maken; 

- de taak bestemmingsplannen buitengebied en de komplannen wordt uitge-
voerd door RO medewerkers van het bureau Bouwen en Milieu belast met ruimtelij-
ke ordening. Zie hiervoor de betreffende hoofdstukken uit het Milieubeleidsplan; 

- het maken van een bestemmingsplan is een kostbaar en tijdrovend proces. De 
gemeente vindt het belangrijk dat het geen dat in een bestemmingsplan staat ook 
wordt gehandhaafd. Inwoners van Koggenland moeten er op kunnen vertrouwen 
dat wat in het bestemmingsplan is bepaald ook overeenkomt met de werkelijke situ-
atie. Voorkomen moet worden dat het bestemmingsplan een ‘papieren tijger’ wordt 
of dat alles wat in het bestemmingsplan is vastgelegd slechts op papier aangeeft hoe 
het eigenlijk zou moeten zijn. Handhaving op het terrein van de ruimtelijke ordening 
richt zich vooral op het illegaal gebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbou-
wen van een schuur tot woning; 

- het buitengebied van de gemeente Koggenland is van grote waarde. De ge-
meente is hierdoor extra oplettend op ontwikkelingen die afbreuk doen aan het ka-
rakter van het landelijk gebied. Deze ontwikkelingen worden zoveel mogelijk tegen-
gegaan. Het gaat bijvoorbeeld om het illegaal gebruik van (voormalige) agrarische 
bedrijfsbebouwing. Als dergelijke overtredingen niet gelegaliseerd kunnen worden 
zal de gemeente hiertegen optreden; 
 
- in februari 2008 heeft de Raad van de gemeente Koggenland de beleidsnotitie 
“Aanpak permanente bewoning recreatiewoonverblijven” van het college geaccor-
deerd. Op basis van deze notitie is bepaald hoe moet worden omgegaan met per-
manente bewoning. Om goed en consequent te kunnen handhaven, en mogelijke 
negatieve gevolgen te voorkomen, is besloten dit onderdeel uit te besteden aan een 
gespecialiseerde organisatie; 

- In de eerste helft van 2012 is het beleid terzake aan een evaluatie onderworpen. 
Dit heeft ertoe geleid, dat op de ingezette weg wordt doorgegaan. Op onderge-
schikte delen, zoals de hoogte van de dwangsom, is een versoepeling toegepast. De 
handhaving zal in 2013 onverminderd worden voortgezet. 

Onderdeel OOV 
In onderstaande tabel staan de activiteiten die onder APV kunnen worden gerang-
schikt.  
 

Activiteiten met betrekking tot de OOV 

Activiteit Actiejaar 

2013 

Trekker Comm

nicatie 
Evenementen  BEST/VEI  

Kleine ergernissen (hondenpoep, parkeren, reclame) (pro-

bleemanalyse)  
BEST/ 

GOA 
 

Klachten CMS (Content Management Systeem)  RG  

Hangjeugd (probleemanalyse)  BEST  

Drank/drugs (probleemanalyse)  BEST  

Handhaving gebruik gemeentegrond (probleemanalyse)  BEST  

Tabel 9 
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Toelichting OOV 
De in tabel 9 opgenomen activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt: 
 
- voor het organiseren van een evenement moet een evenementenvergunning 

worden afgegeven. Het evenementenbeleid hebben wij september 2012 her-
zien. De vergunning wordt onder specifieke voorwaarden verleend. Afhankelijk 
van het soort evenement wordt bezien of integraal kan worden gehandhaafd; 

 
- veel kleine ergernissen binnen de gemeente zoals hondenpoep en parkeerover-

last worden door de gemeente zelf opgepakt. Onze BOA zetten wij hier op in. 
De BOA mag voor overtredingen een bestuurlijke boete uitschrijven. Inning van 
deze boetes ligt bij het CJIB. De speerpunten van onze BOA zijn: hondenoverlast, 
parkeren op invalidenparkeerplaatsen, parkeren rondom basisscholen en fout 
parkeren van aanhangwagens en caravans. We gaan nieuw beleid opstellen voor 
driehoeksreclameborden; 

 

De gemeente stelt zich ten doel om de kleine ergernissen door middel van voorlich-
ting en toezicht zoveel als mogelijk te verminderen. Een en ander zal in samenwer-
king met het bureau communicatie worden opgezet.  
Indicator: alle ergernissen worden gemonitoord. Tevens zullen alle opgemaakte PV’s, 
met betrekking tot kleine ergernissen worden genoteerd. 

 
- melding van burgers over allerlei aangelegenheden worden bij het Meldpunt 

Koggenland centraal geregistreerd; 
 
- de risicomatrix voor Openbare Orde en Veiligheid laat een aantal problemen zien 

waar in deze analyse, vanwege het complexe karakter niet verder op in zal wor-
den gegaan. Het gaat dan met name om de jongerenoverlast en alcohol- en 
drugsgebruik. Jongerenoverlast wordt integraal opgepakt in het CJG-overleg. In 
dit overleg zijn de gemeentelijke afdelingen, de politie en zorginstanties verte-
genwoordigd. In regionaal verband werken wij samen om het gebruik van alco-
hol en drugs terug te dringen; 

- uw raad heeft in 2011 de vernieuwde notitie Aanpak gebruik gemeentegrond 
vastgesteld. Om het project kwalitatief goed door te pakken is sterke begelei-
ding van het project nodig. Op dit moment hebben wij de capaciteit hiervoor 
niet beschikbaar. Een oplossing kan zijn inhuur van derden. Extra inhuur vinden 
wij, gelet op de financiële taakstellingen voor de begroting, op dit moment niet 
wenselijk. Daarom hebben wij besloten het project gebruik gemeentegrond tij-
delijk stil te zetten; 

- op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en horecawet in werking. Een van de 
gevolgen van de gewijzigde wetgeving is dat de gemeenten zelf de handhaving 
moeten regelen. We onderzoeken op welke wijze wij het beste invulling kunnen 
geven aan deze nieuwe taak. 

Wat kunnen we voor elkaar betekenen? 
Zoals eerder opgemerkt wil integrale handhaving niet altijd zeggen dat het ene 
taakveld de taken van een ander taakveld overneemt. Wel wordt met integrale 
handhaving een hoge mate van coördinatie en eenduidigheid nagestreefd. 
 
In de toezichtstrategie, zoals die is opgenomen in de integrale handhavingsnota 
2011, staat aangegeven wie het initiatief neemt voor het toezicht. 
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Om de verantwoordelijkheid bij integrale handhaving aan te duiden is een opdeling 
van de vergunningen gemaakt naar vier fases, te weten: 
 
1.  Initiatief/Ontwerpfase: 

In deze fase worden omgevingsvergunningen aangevraagd met al dan niet een 
verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan. In deze fase is een belangrijke 
rol weggelegd voor de taakvelden Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Preven-
tie/brandweer; 

2.  Realisatie: 
In deze fase worden de aangevraagde activiteiten daadwerkelijk gerealiseerd. 
Dit is een kritiek moment voor de handhaving door bouwtoezicht en Preven-
tie/brandweer; 

3.  Beheerfase: 
Nadat de oplevering heeft plaatsgevonden, wordt het gerealiseerde object door 
de aanvrager in beheer genomen. In deze fase is een belangrijke rol weggelegd 
voor de taakvelden Preventie/brandweer en Milieu; 

4.  Nazorgfase: 
De bedrijfsactiviteiten duren niet langer voort en er is mogelijk ruimte voor 
nieuwe activiteiten en (ver)bouw of sloop. In de nazorgfase spelen de taakvel-
den Milieu en OOV, evenals bouwtoezicht een belangrijke rol. 

De gemeente Koggenland is in 2010 overgegaan tot de aanschaf van een nieuw ge-
automatiseerd programma Squit XO. Dit programma is speciaal ontworpen voor 
Vergunningen & Handhaving en integreert alle bestaande vergunning- en handha-
vingzaken in één systeem. Aangezien alle omgevingsvergunningen (vanaf 1-10-
2010) (bouw, milieu enz.) in dit systeem zijn opgenomen kan aan de integrale 
handhaving, zoals omschreven in de Integrale handhavingsnota, handen en voeten 
worden gegeven. 
 
Organisatie en financiële consequenties 
In het hoofdstuk “Formatie integrale handhaving” op blz. 6 van dit uitvoeringspro-
gramma is de formatie aangegeven zoals die binnen de organisatie aanwezig is. Ge-
let op de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met het houden van toezicht 
kunnen we constateren dat we hier in eerste instantie voldoende aan hebben. Daar-
naast zijn in de begroting middelen opgenomen om, indien nodig, externe expertise 
in te huren. 
 
Financiële aspecten. 
Zoals gezegd zijn bedragen opgenomen in de begroting die gebruikt kunnen wor-
den voor uitbesteding van taken. Er ligt een besluit van het college om twee maal 
per jaar alle horeca-ondernemingen te controleren op geluid. Daarnaast heeft het 
college besloten om de controles van de vuurwerkverkooppunten uit te besteden. 
Deze kosten kunnen worden geboekt op de post 6.723.10. Het is nog onduidelijk 
welke taken straks door de RUD zullen worden overgenomen. 
 
Wat betreft dit hoofdstuk verwijzen wij naar de hoofdfuncties 6.723.10 tot en met 
6.723.50 van de begroting. Het betreft de volgende onderdelen: 
6.723.10 Milieubeleid en Coördinatie 
6.723.20 Omgevingsvergunningen onderdeel milieu 
6.723.30 Uitvoering milieutaken 
6.723.40 Handhaving milieu 
6.723.50 Bodembeheer 
 
Overzichten van de betreffende functies zijn als bijlage (bijlage 1) opgenomen in dit 
integrale uitvoeringsprogramma 2013. 



 
___________________________________________________________________________________________________ 

 Volgblad 31  

 Datum 6 november 2012 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Integraal Uitvoeringsprogramma 2013 van de gemeente Koggenland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 1 

 



 
___________________________________________________________________________________________________ 

 Volgblad 32  

 Datum 6 november 2012 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Integraal Uitvoeringsprogramma 2013 van de gemeente Koggenland  

MILIEUBELEID EN COÖRDINATIE

Produc tnr. 6.723.10

Budgetbeh. Kostensoort Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

4101 4.33.3010 Investeringen 93.882€                372.300€               -€                      
4101 4.34.3390 Diversen 9.935€                  15.000€                 15.000€                
4101 4.42.4100 Bijdrage aan instellingen 3.445€                  2.000€                    2.000€                  
5102 4.62.2090 KP Bouwen & Milieu 102.183€             102.643€               111.553€             

Totaal lasten 209.445€        491.943€         128.553€        

Totaal baten -€               -€                 -€               

Saldo 209.445€        491.943€         128.553€        

Toelicht ing
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN ONDERDEEL MILIEU

Produc tnr. 6.723.20

Budgetbeh. Kostensoort Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

5102 4.62.2090 KP Bouwen & Milieu 8.689€                  8.728€                    14.722€                

Totaal lasten 8.689€            8 .728€             14.722€          

Totaal baten -€               -€                 -€               

Saldo 8.689€            8 .728€             14.722€          

Toelicht ing
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UITVOER ING MILIEUTAKEN

Produc tnr. 6.723.30

Budgetbeh. Kostensoort Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

4101 4.34.3390 Diversen 55.655€                50.000€                 50.000€                
5102 4.62.2090 KP Bouwen & Milieu 129.918€             130.504€               136.596€             

Totaal lasten 185.573€        180.504€         186.596€        

4101 5.34.0990 Overige baten 74.023€                -€                        -€                      

Totaal baten 74.023€          -€                 -€               

Saldo 111.550€        180.504€         186.596€        

Toelicht ing 4.34.3390 Het niet-gebruikte deel van het budget wordt toegevoegd aan het energiefonds
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HANDHAVING MILIEU

Produc tnr. 6.723.40

Budgetbeh. Kostensoort Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

4101 4.34.3390 Diversen 7.962€                  25.000€                 20.000€                
5102 4.62.2090 KP Bouwen & Milieu 174.823€             140.698€               141.528€             

Totaal lasten 182.785€        165.698€         161.528€        

Totaal baten -€               -€                 -€               

Saldo 182.785€        165.698€         161.528€        

Toelicht ing
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MILIEU: BODEMBEHEER

Produc tnr. 6.723.50

Budgetbeh. Kostensoort Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013

4101 4.34.3390 Diversen 71.450€                36.000€                 36.000€                
5102 4.62.2090 KP Bouwen & Milieu 29.126€                29.257€                 31.796€                

Totaal lasten 100.576€        65.257€           67.796€          

Totaal baten -€               -€                 -€               

Saldo 100.576€        65.257€           67.796€          

Toelicht ing
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