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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 2020 uitvoert staan beschreven in het
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Specialisme & Advies 2020
(hierna VTH-uitvoeringsprogramma 2020).
Dit is de laatste rapportage over 2020 en omvat het gehele jaar.

1.1

Uitgangspunten

De huidige financiering van de OD NHN is gebaseerd op een vaste bijdrage per deelnemer, de
zogenaamde Lumpsum (LS). De vaste bijdrage is gebaseerd op de historische inbreng
(inputfinanciering). De bedoeling is om een omslag te maken in de toekomst naar financiering op
basis van geleverde producten en diensten (outputfinanciering). Dit betekent dat de hoeveelheid
geleverde producten en diensten centraal komen te staan, onder voorwaarde dat daarbij de
kwaliteit en (enige mate van) stabilteit en continuiteit behouden blijft.
De kwartaalrapportages worden op dit moment per afdeling weergegeven, waarbij de aantallen en
de uren per afdeling worden weergegeven. Een aantal werkzaamheden levert geen aantallen
producten en diensten op, maar wel uren omdat deze taken in beginsel ondersteunend aan een
product of dienst zijn. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld technisch overleg of administratieve
ondersteuning. Deze uren worden onder het kopje ‘ondersteuning’ weergegeven.
De voorgecalculeerde uren per product of dienst zijn gebaseerd op kengetallen. De uitgangspunten
ten aanzien van de kengetallen zijn getoetst aan de werkelijkheid en deze zijn dan ook in 2020 bij
diverse producten en diensten geactualiseerd en opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2020.
De opgenomen aantallen in de realisatie geven de de afgeronde producten en diensten weer,
terwijl in de gerealiseerde uren ook de uren van de lopende zaken opgenomen zijn. Hierdoor
kunnen verschillen ontstaan die recht getrokken worden in latere kwartalen. Dit geldt zeker voor
producten en diensten met lage aantallen.
In bijlage 1 staan de prognose en de realisatie van de uren en aantallen voor het hele jaar 2020
opgenomen.
Coronavirus
Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als een bijzonder jaar. Vanaf de laatste twee weken van
maart zijn we geconfronteerd met landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen. Deze
landelijke maatregelen zijn in de loop van het jaar steeds verder aangescherpt. In ons werk
hebben we daardoor in 2020 bijna 10 maanden te maken gehad met de effecten van het
coronavirus. Onze manier van werken hebben we hierop deels moeten aanpassen.
Voor het kantoorpersoneel betekende dit dat de mensen vanaf maart in beperkte mate aanwezig
konden zijn op kantoor om de basisbedrijfsprocessen van de omgevingsdienst te garanderen en
voort te zetten. Thuis werken is de norm geworden. Ondanks corona gaan de meeste
werkzaamheden door als gepland.
Aan alle medewerkers in de buitendienst zijn vanaf juli persoonlijke beschermingsmiddelen
uitgereikt zodat het werk doorgang kon vinden.
Corona heeft aanzienlijke invloed gehad op de toezichts – en handhavingstaken. We verrichtten in
elk geval de noodzakelijke buitenwerkzaamheden, zodat ongewenste onomkeerbare situaties
werden voorkomen. Indien de situatie het toeliet, werden de controles op de normale manier
uitgevoerd. Door de sluiting van de horeca en het verbod op evenementen vervielen de
werkzaamheden in deze sectoren grotendeels. Daarnaast ontstonden achterstanden bij het
uitvoeren van controles. Er hebben minder controles plaatsgevonden door de afname van diverse
vraag gestuurde taken.
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De coronaproblematiek heeft ook positieve gevolgen gehad. Zo zijn nieuwe manieren van werken
geïnitieerd en uitgewerkt en de verwachting is dat de nieuwe werkwijzen een vast onderdeel gaan
vormen in het houden van toezicht. Sommige deelnemers hebben wij bijgestaan in de controles op
de naleving van de coronamaatregelen.
De afdelingen Regulering Leefomgeving en Specialisme & Advies ondervonden minder gevolgen
van corona. Bij Regulering Leefomgeving is dit zichtbaar geworden door het achterblijven van de
hoeveelheid aanvragen, vaak vraag gestuurd, bij de meeste gemeenten.
Bij Specialisme & Advies heeft de pandemie geen effect gehad op de kwantiteit van de
werkzaamheden op het gebied van geluid, bodem, natuur, externe veiligheid en duurzaamheid. In
2020 is bij de meeste gemeenten de vraag naar specialistisch advies hoger geweest dan
voorgaande jaren. Dit geldt met name voor het taakveld Natuur. Door de stikstofproblematiek
ontvingen wij van de gemeenten veel adviesaanvragen en toetsingen voor Aerius-berekeningen.
In 2021 worden de landelijke maatregelen om het virus in te dammen gecontinueerd.

1.2

Afspraken m.b.t. budget

Hieronder wordt aangegeven welke afspraken zijn gemaakt zijn met betrekking tot de lumpsum en
de aanvullende opdrachten en in welke periode. Hiermee wordt inzichtelijke gemaakt wat de totale
bijdrage van de gemeente is.
Soort budget

Specificatie aanvullende
opdracht

Lumpsum (excl. MP ICT)
Aanvullende opdracht
Extra bijdrage ivm toeslag
uurtarief buiten lumpsum
Vervallen toeslag (AB
besluit 9 -12- 2020)
Totaal

Periode
0
0

Totale
financiering UP
130.668
265.325
20.609
-20.609
395.993

Periode 0 = vastgestelde VTH programma 2020
Corona heeft aanzienlijke invloed gehad op de toezichts – en handhavingstaken. Hierdoor zijn de
budgetten van T&H onvoldoende besteed. Zijn er specifieke taken bij ons onder gebracht, die niet
uitgevoerd konden worden vanwege corona (controles horeca, evenementen en project afval) dan
wordt er een creditnota verstuurd.
In april gaat de jaarrekening 2020 inclusief het voorstel rekeningresultaat naar alle deelnemers
voor zienswijzen. In juli wordt de jaarrekening door het AB vastgesteld.

4

2.

Regulering

2.1

Wat willen we bereiken?

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.

2.2

Welke producten en diensten worden geleverd?

Producten en diensten

Taken
Projecten

Prognose
aantallen

Realisatie
aantallen Q4

72
n.v.t.

73
n.v.t.

Prognose uren

928
n.v.t.

Realisatie uren Q4

792
n.v.t.

In bijlage 1 vindt u een specificatie van het totaal aantal geleverde producten en diensten en de
hierbij behorende uren.

2.3

Toelichting op de producten en diensten

In de tabel hieronder wordt een toelichting gegeven op de grote afwijkingen van de taken.
Taken

Toelichting

Algemeen

Bij het grootste gedeelte van de gemeentes nemen we een
achterstand van ca. 20% waar, op zowel het aantal uren, als
het aantal producten op basis van de prognoses voor 2020. De
oorzaak ligt bij een afname in aanvragen die in de loop van Q3
al werd gesignaleerd, hoogstwaarschijnlijk door de
maatregelen en gevolgen rondom het coronavirus.
De gemeente Koggenland is hierop een uitzondering.

Opvallende producten

Desondanks blijft werkdruk voor het team door de bestaande
personele onderbezetting, interne opleiding en
organisatieontwikkeling ongezond hoog.
De meeste productieaantallen lopen in lijn met, of voor op, de
prognoses. Als vraaggerichte organisatie zijn enkele
afwijkingen niet uitzonderlijk te noemen.
Er is door een beperkte personeelsbezetting in mindere mate
aanspraak gemaakt op de beschikbare uren.

Intensieve Dossiers

5

Producten met achterstanden op de prognose voor 2020 zijn:
Vergunningen uitgebreid en Meldingen
De biovergister op de Burgemeester Kooimanweg 18a in
Hensbroek: De ingediende aanvraag kan door een samenspel
van elementen niet worden uitgevoerd zonder actualisatie van
de vigerende vergunning. Dit dossier heeft invloed gehad op de
productie.

3.

Toezicht & Handhaving

3.1

Wat willen we bereiken?

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.

3.2

Welke producten en diensten worden geleverd?

Producten en diensten

Taken
Projecten

Prognose
aantallen

Realisatie
aantallen Q4

415
5

342
5

Prognose uren

2.826
68

Realisatie uren Q4

2.484
40

In bijlage 1 vindt u een specificatie van het totale aantal geleverde producten en diensten, en de
hierbij behorende uren.

3.3

Toelichting op de producten en diensten

In de tabellen hieronder wordt een toelichting gegeven op de grote afwijkingen van de taken en
projecten.
Toezicht en Handhaving

Toelichting

Algemeen

In verband met de noodmaatregelen die verband houden met
de coronaproblematiek is besloten dat iedereen vanaf 16 maart
2020 vanuit huis werkt en alleen nog fysieke controles uitvoert
in die situaties waarbij sprake is van een onomkeerbare
situatie. Dit zijn situaties die kunnen optreden als geen toezicht
en/of handhaving wordt toegepast en niet hersteld kunnen
worden of een direct gevaar opleveren (asbestsaneringen,
bodemsaneringen, calamiteiten, klachten).
De fysieke reguliere milieucontroles bij bedrijven die we zelf
inplannen zijn sinds 16 maart niet meer uitgevoerd met de
uitzondering ingeval van een mogelijke onomkeerbare situatie
of ernstige gevaarzetting. Indien mogelijk zijn controles op een
alternatieve werkwijze uitgevoerd (zie alternatieve
werkvormen hieronder).
Ook bij het behandelen van klachten is de afweging gemaakt of
deze urgent zijn en of de behandeling kan worden uitgesteld.

De piketdienst is volledig operationeel. Collega’s die qua
gezondheid vallen in het risicoprofiel zijn vrijgesteld van deze
taak.
Er is gewerkt met alternatieve werkvormen en alternatieve
werkzaamheden voor de uitvoering van het programma die
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bijdragen aan het doel van de inzet: de bescherming van mens
en milieu.
Medio juni 2020 heeft het Managementteam, i.v.m. met de
landelijke versoepeling van de coronamaatregelen, besloten de
controlewerkzaamheden per 1 juli 2020 weer op reguliere wijze
uit te voeren. Dit met in achtneming van de landelijke RIVMmaatregelen.
Op 16 december 2020 is opnieuw besloten alleen controles met
onomkeerbare gevolgen uit te voeren. Dit naar aanleiding van
aangescherpte cornoamaateregelen.

Capaciteit en inzet van uren
algemene projecten OD NHN

In totaal hebben zijn gedurende 19 weken (36% van de
beschikbare tijd) geen fysieke controles bij bedrijven
uitgevoerd wegens coronamaatregelen. De hierbij opgelopen
achterstand is gedurende het jaar 2020 niet meer ingelopen.
In de productie van toezicht zijn minder productieve uren
gemaakt dan op basis van de 2020 was geprognotiseerd. Dit
heeft de volgende oorzaken:
Bij de start van het jaar 2020 bestonden diverse vacatures.
Deze vacatureruimte is niet ingevuld omdat in 2020 een
nieuwe VTH-strategie en risicoanalyse zou worden opgesteld
die mogelijk verschuivingen binnen de taken tot gevolg zou
hebben. Daarnaast is in het eerste half jaar afscheid genomen
van 4 medewerkers. Twee medewerkers zijn met pensioen
gegaan en twee hebben een nieuwe functie aanvaard waarvan
1 binnen de OD NHN.

Alternatieve werkvormen
coronaproblematiek

In het eerste kwartaal van 2021 worden diverse vacatures
vrijgegeven.
Hercontroles op afstand
Een aanzienlijk deel van de hercontroles zijn na, een
empathisch ingestoken, telefonisch overleg middels digitaal
aangeleverde bewijsstukken (bijv.: keuringscertificaten, foto’s)
afgehandeld. De respons en medewerking van ondernemers
viel erg mee gezien de tegenslag die veel ondernemingen
ondervinden door de coronaproblematiek.
In enkele gevallen is bij aanhoudende overtreding de juridische
follow-up uitgesteld, omdat daartoe de eigen waarneming van
de toezichthouder bij de onderneming een vereiste is.
Administratief aspecttoezicht duurzaamheid (EML)
Het toezicht op de naleving van de EML-eisen is een
administratief onderdeel dat zich richt op het controleren van
de energieverbruikscijfers, de daaruit volgende registratieplicht
voor ‘grootverbruikers’ in het digitaal portaal van de RVO en de
administratieve beoordeling van de uitvoering van de
zogenaamde erkende maatregelen lijsten (EML).
Projectmatig ‘zelftoezicht’ horeca en tuinbouw
Ondernemers binnen de horecabranches (eethuizen) en
ondernemers in de tuinbouw hebben na, een empathisch
ingestoken, telefoongesprek een checklist ontvangen ter
controle van een selectie met de meest relevante milieuregels.
De checklist voor de horeca is via de website van de ODNHN
met een webformulier verstrekt met de mogelijkheid om de
gewenste bewijsstukken, zoals bonnen en foto’s, te uploaden.
De horeca lag op dat moment stil, waardoor ze ondanks de
malaise wel de tijd hadden om ons van informatie te voorzien.
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De belofte dat ze na opening geen tijd meer aan ons kwijt zijn
trok daarbij veel horeca ondernemers over de streep.
Voordeel van deze aanpak is dat deze ondernemers zichzelf
hebben moeten controleren en daarbij bewuster worden van de
regels die van toepassing zijn dan in het geval dat een
toezichthouder de toets uitvoert. Deze manier van controleren
wordt geëvalueerd.
Wassen transportvoertuigen zonder voorzieningen
Op een aantal vrijdagmiddagen en zaterdagochtenden zijn
diverse bedrijfsterreinen in NHN, waar verschillende
transportbedrijven gevestigd zijn, bezocht. Vanaf de openbare
weg is gecontroleerd of transportbedrijven met de juiste
bodembeschermende voorzieningen hun materieel
schoonspuiten. Hierbij is vastgesteld dat materieel in alle
geconstateerde gevallen wordt gereinigd met de juiste
voorzieningen. Dit project behoeft daarom geen vervolg.
Beoordeling stapelhoogtes autowrakken
Mede vanwege de coronaproblematiek dalen de staalprijzen en
worden minder autowrakken afgevoerd met als gevolg hogere
stapelhoogtes dan toegestaan is. Deze stapelhoogtes zijn vanaf
de openbare weg beoordeeld. De autoslopers in de regio NHN
zijn hierop beoordeeld en waar nodig zijn zij aangeschreven.
Aanpak bedrijfsverzamelgebouwen
De regio NHN telt circa 40 bedrijfsverzamelgebouwen.
Bedrijfsverzamelgebouwen bestaan uit te verhuren units en
kennen gemiddeld een groot verloop aan huurders. De aard
van de opslag en de activiteiten is daardoor vaak niet bekend.
Eigenaren en verhuurders zijn benaderd voor het geven van
informatie om een actueel beeld te krijgen van het huidige
gebruik, en om vanuit de OD NHN informatie te delen welke
activiteiten niet zonder melding of beperkingen kunnen worden
uitgeoefend.
Actualisatie objectregistratie
Afhankelijk van de aard van bedrijfsactiviteiten wordt een
categorie en controlefrequentie aan een bedrijf toegekend.
Bedrijven komen en gaan, breiden uit of veranderen hun
bedrijfsvoering. Door het slim combineren van data, onder
andere vanuit de Kamer van Koophandel, is de registratie van
bedrijven voor een belangrijk deel geschoond. Bedrijven die
niet meer bestaan zijn verwijderd en nieuwe milieurelevante
bedrijven zijn toegevoegd. Bedrijven die recent zijn gestopt
met hun bedrijfsvoering zijn nog niet verwerkt.
Administratief aspecttoezicht specifieke branches
Bepaalde branches lenen zich goed voor administratief toezicht
omdat de naleving van de meest relevante voorschriften kan
worden aangetoond middels het overleggen van
administratieve stukken. De volgende bedrijfstakken/
activiteiten zijn in dit kader gecontroleerd: koeltorens
(legionella), onbemande (LPG) tankstations,
ammoniakinstallaties, windturbines en tandartspraktijken.
Nieuw project: Project
Inventarisatie “natte koeltorens”
Inventarisatie “Natte koeltorens” In verband met mogelijke verspreiding van legionella heeft de
OD NHN de taak om jaarlijks alle natte koeltorens op het
onderdeel legionella te controleren. Om er zeker van te zijn dat
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Landelijke asbestdakenkaart

we alle natte koeltorens in het gebied NHN in beeld hebben is
besloten samen met het bedrijf Royal Haskoning/DHV een
inventarisatie uit te voeren aan de hand van luchtfoto’s. Dit
project is eind november 2020 gestart en de verwachting is de
resultaten van deze excercitie begin 2021 beschikbaar te
hebben.
De OD NHN heeft de gegevens van de in 2019 uitgevoerde
inventarisatie aanwezige asbestdaken in het Noord-Holland
Noord aangeleverd voor de landelijke asbestdakenkaart. De
gegevens zijn terug te vinden op deze site.

https://www.asbestversnelling.nl/landelijke-asbestdakenkaart/
Nieuw project: Actualisatie
inventarisatie aanwezige
asbestdaken Noord-Holland
Noord

Versterkte uitvoering
energiebesparings- en
informatieplicht (VUE)
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In 2019 hebben we op basis van de informatie van 2018 een
inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van
asbestdaken in het gebied Noord-Holland Noord. De ambities
waren om op basis van de inventarisatie gerichte acties uit te
voeren voor het versnellen van de sanering van asbestdaken interactieve kaart, centraal informatiepunt, etc.-. Door het
sneuvelen van het wetsvoorstel asbestdakenverbod in de
Tweede Kamer in juli 2019 is het project zo goed als stil komen
te liggen. De saneringen zijn vanzelfsprekend doorgegaan. Het
wachten was op een asbestdakenfonds, maar dit fonds is er
nog niet.
De OD NHN is nu bezig de uitgevoerde inventarisatie te
actualiseren met als doel inzicht te verkrijgen in (1) de huidige
omvang van aanwezige asbestdaken, (2) de afgelopen jaren
gesaneerde lokaties conform regelgeving en (3) de locaties
waar illegale saneringen hebben plaatsgevonden - geen
sloopmeldingen inclusief vrijgaven zijn ontvangen. Ook wordt
gekeken naar de mogelijkheid om de kaart per gemeente te
publiceren. Verwachte start december 2020 met een doorloop
naar het voorjaar van 2021.
Versterkte uitvoering energiebesparings- en
informatieplicht (VUE)
Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh
stroom of 25.000 m3 aardgas gebruiken, moeten op grond van
het Activiteitenbesluit Milieubeheer energiebesparende
maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of
minder. De maatregelen zijn per branche opgenomen in de
Erkende Maatregelen Lijst ((EML). Naast deze
energiebesparingsplicht is er per 1 juli 2019 ook de
informatieplicht energiebesparing voor deze bedrijven. Dit
betekent dat uiterlijk per 1 juli 2019, en vervolgens telkens na
4 jaar, gerapporteerd moet worden welke energiebesparende
maatregelen zijn genomen. Voor deze informatieplicht is bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het eLoket
ingericht waar bedrijven hun rapportages kunnen indienen.
Om de klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen en met
name in het bedrijfsleven het verschil te maken, besloot het
Ministerie van Economische Zaken om gemeenten en
omgevingsdiensten een helpende hand te bieden bij het helpen
van bedrijven bij het naleven van de
energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer. Dit doet
zij middels het verstrekken van een subsidie die alleen gebruikt

Nieuw project: Project
energiemaatregelen bedrijven
(EML)

Reguliere controles bedrijven

Asbest

Besluit bodemkwaliteit

kan worden door externe adviseurs in te huren die de
bedrijven controleren op de naleving van de informatieplicht.
Als gevolg van de coronaproblematiek hebben de externe
adviseurs geen fysieke controles uitgevoerd maar alleen de
ontvangen meldingen nagelopen. We zijn in afwachting hoe dit
project verder wordt afgewerkt. Begin 2021 zullen we de
opdrachtgevers hierover informeren.
Rijkswaterstaat is op 1 september 2020 in opdracht van de
minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestart met
het aanvraagproces voor de 2e ondersteuningsregeling van de
versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht.
De OD NHN heeft namens de 17 gemeenten in het gebied NHN
een aanvraag voor ondersteuning ingediend bij Rijkswaterstaat
en deze is toegekend. In totaal kunnen we voor een bedrag
van € 183.528,32 capaciteit inhuren voor het uitvoeren van de
informatieplicht. We ontvangen dus niet het geld maar
coördineren wel de inhuur van capaciteit en houden toezicht op
de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
Voor 2021 zullen we bureau Meijer en Stantec inhuren.
Van de 249 geplande controles konden er 165 worden
uitgevoerd (66%). In de weken dat fysiek toezicht niet
mogelijk was is met name toezicht op afstand uitgeoefend (zie
alternatieve werkvormen).
Bij de volgende bedrijven is relatief veel tijd besteed:
•
Burgemeester Kooimanweg 18A, Hensbroek, BioGast Agro
Hensbroek (185 uur)
Oorzaak: Een verzoek tot meer toeleverantie van grondstoffen,
en daarmee extra transportbewegingen, naar deze biovergister
hebben geleid tot afstemming over deze gedoogsituatie en
meerdere controles op de naleving van de opgestelde
voorwaarden. Ook meerdere klachten, een informatieverzoek
en de behandeling van een handhavingsverzoek hebben
bijgedragen aan de extra tijdsbesteding.
•
Westeinde 310A, Berkhout, Van der Peet Bloembollen (50
uur)
Oorzaak: Geluidklachten hebben geleid tot meerdere
bedrijfsbezoeken en geluidmetingen waarbij uiteindelijk
handhaving is aangezegd om de ondernemer het vereiste
akoestische onderzoek te laten, aanleveren dat voorziet in de
nieuwe activiteiten die de geluidoverlast veroorzaken.
•
Schoffel 6, De Goorn, Kok-Oosthuizen (34 uur)
Naar aanleiding van een handhavingsverzoek waarin klachten
zijn geuit over licht en geluidhinder is onderzoek uitgevoerd
waarna antwoord is gegeven op het verzoek.
Dit is een vraaggestuurde taak. Het aantal ingediende
sloopmeldingen en daarmee het aantal uitgevoerde controles
asbest is voor uw gemeente in 2020 volgens planning
verlopen.
Dit is een vraaggestuurde taak. In uw gemeente zijn in 2020
minder controles uitgevoerd dan gepland.
In 2019 is de werkwijze toezicht BBK gewijzigd met als doel
het toezicht BBK efficiënter te maken. De ontvangen meldingen
worden beoordeeld en geprioriteerd. Meldingen met een
prioriteit 2 en 3 worden allemaal gecontroleerd. Verder worden
in een grondwerk vaak verschillende partijen grond toegepast,
welke individueel gemeld worden. Uit efficiëntie worden deze
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verschillende meldingen integraal, in 1 controle, gecontroleerd,
of wordt de herkomstlocatie gecontroleerd.

Bodemenergiesystemen

Calamiteiten
Evenementen
Klachten

Milieuvluchten

Bestuursrechtelijke handhaving

Naast controles n.a.v. meldingen worden er ook vrije veld
controles uitgevoerd. Deze controles zijn voor uw gemeente
volgens planning verlopen.
Deze taak is vraaggestuurd. Alle meldingen worden
gecontroleerd. Er zijn in uw gemeente in 2020 meer BES
controles uitgevoerd dan gepland.
In het Selectie-overleg, waar de strategische afstemming voor
straf- en bestuursrecht plaatsvindt tussen politie, justitie, OD’s
van Noord-Holland en Waterschappen in Noord-Holland, is voor
2020 Visie op Gesloten Bodem Energie Systemen als
project benoemd. Dit naar aanleiding van het eerder
uitgevoerde project ‘Samenwerkingsproject Zicht op GBES
2019’ waar een groot aantal risico’s met betrekking tot
bodemenergie gesignaleerd zijn. Vanaf het 3e kwartaal is op
projectmatige basis aan de notitie “Visie op gBes” gewerkt en
hebben diverse overleggen plaatsgevonden.
In 2020 zijn 6 calamiteiten afgehandeld. Dit waren er 4 meer
dan gepland.
Door de coronaproblematiek worden geen evenementen meer
georganiseerd, en dus ook geen geluidcontroles uitgevoerd.
Het aantal ontvangen klachten loopt voor op de planning. We
hebben 39 klachten behandeld waarvan het merendeel
betrekking had op geluidoverlast.
Vanwege de coronaproblematiek konden in het eerste half jaar
van 2020 geen milieuvluchten worden uitgevoerd. In de
maanden juli en oktober zijn wel milieuvluchten uitgevoerd.
In 2020 zijn 7 handhavingsbesluiten genomen, 3 lasten onder
dwangsom opgelegd, eenmaal is bestuursdwang aangezegd en
2 handhavingsverzoeken zijn in behandeling genomen.

Strafrechtelijke handhaving

Er
•
•
•
•

Projecten

Toelichting

Project Ketentoezicht
transportcontroles afval en
grond

Door de coronaproblematiek kon de politie geen ondersteuning
geven bij de uitvoering van dit project. Dit project is daarom
niet uitgevoerd in 2020.
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is een strafrechtelijk onderzoek gestart voor:
Geluidsoverlast (procedure gestaakt)
Bodemverontreiniging (uiteindelijk officiële waarschuwing)
Niet melden ongewoon voorval (proces verbaal)
Illegale sanering asbest (proces verbaal)

4.

Specialisme & Advies

4.1

Wat willen we bereiken?

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.

4.2

Welke producten en diensten worden geleverd?

Producten en diensten

Taken
Projecten

Prognose
aantallen

Realisatie
aantallen Q4

258
n.v.t.

334
n.v.t.

Prognose uren

407
244

Realisatie uren Q4

512
167

In bijlage 1 vindt u een specificatie van het totale aantal geleverde producten en diensten en de
hierbij behorende uren.

4.3

Toelichting op de producten en diensten

In de tabellen hieronder wordt een toelichting gegeven op de grote afwijkingen van de taken en
projecten.
Taken

Toelichting

Bodem

Het aantal te toetsen en te beoordelen bodemrapporten bij
aanvragen Wm/Activiteitenbesluit en bij Ruimtelijke plannen of
bouwaanvragen is hoger dan gepland. Dit sluit echter goed aan
bij het aantal meldingen Activiteitenbesluit die zijn ingediend
en het aantal adviesaanvragen bouwen & ruimte.
Er zijn minder meldingen Besluit bodemkwaliteit ontvangen.
Dit kan mogelijk met de problemen rond PFAS te maken
hebben.
Het aantal ingevoerde bodemonderzoeken is hoger dan
gepland. Dit wordt veroorzaakt doordat alle onderzoeken die
zijn uitgevoerd in het kader van het “Lood-project” in het
Bodeminformatiesysteem zijn ingevoerd.

Geluid, lucht en licht

Het aantal bodemadviezen voor meldingen van een
bodemenergiesysteem is hoger dan gepland. Deze toename
zien wij bij meerdere gemeenten en is het positieve gevolg van
de doelstelling die in het Klimaatakkoord is vastgelegd,
namelijk dat alle huizen in 2050 van het gas af moeten zijn.
Het aantal adviezen voor geluid, lucht en licht bij aanvragen
Wm/Activiteitenbesluit is hoger dan gepland. Dit sluit goed aan
bij het aantal meldingen Activiteitenbesluit die zijn ingediend.
Er zijn geen onderzoeken luchtkwaliteit beoordeeld. Hiervoor is
geen duidelijke reden aan te wijzen.
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Externe Veiligheid

Natuur

Het aantal adviezen voor externe veiligheid dat is doorgestuurd
naar de specialist EV is lager dan gepland.
De afname van het aantal adviesaanvragen voor de specialist
EV kan worden veroorzaakt doordat er voor de adviezen
Externe Veiligheid goede en volledige beoordeling
signaleringskaarten zijn gemaakt in een GIS-omgeving. Dit is
gerealiseerd door gebruik te maken van de subsidieregeling
IOV (Impuls Omgevingsveiligheid).
De signaleringskaart beperkt zich tot de regio Noord-Holland
Noord en laat ook andere kaartlagen zien zoals
ruimtelijkeplannen.nl, bag-viewer, kadastrale kaart,
topografische kaart en een satelliet-foto.
Door de extra kaartlagen kunnen RO-milieu medewerkers van
de OD heel snel beoordelen of (externe)veiligheidsaspecten
aan de orde zijn, waardoor niet meer in alle gevallen advies
gevraagd hoeft te worden aan een EV-specialist. Hiermee
hebben we een digitale applicatie in handen waarmee we snel
en efficiënt inspelen op vraagstukken op het gebied van
ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Onze
dienstverlening aan onze gemeenten is hiermee weer een stuk
efficiënter geworden. In het Uitvoeringsprogramma 2021 is
hiermee rekening gehouden.
Voor de gemeente Koggenland is de advisering Natuur niet
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2020.
Door de landelijke ontwikkelingen rond stikstof is er toch
gevraagd om ondersteuning, met name de berekeningen met
de de rekentool “Aerius Calculator”.
Deze 6 adviesaanvragen zijn als “extra opdracht” door de OD
NHN ontvangen. Deze opdrachten passen echter nog binnen de
Lumpsum (vaste bijdrage) en daarom zal geen rekening
worden verzonden.

Projecten

Toelichting

Sanering wegverkeerslawaai

Het van kracht worden van de Omgevingswet is zoals bekend
uitgesteld tot 1 januari 2022. Wij hebben navraag gedaan bij
het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) of we voor 1
februari 2021 nog nieuwe aanvragen kunnen indienen. BSV
heeft op dit onderwerp eind juli overleg gehad met het
ministerie, maar hierover is nog geen uitspraak gedaan. De
verwachting is dat geen nieuwe projecten meer ingediend
kunnen worden.
Met de komst van de Omgevingswet vervalt niet alleen de
subsidieregeling, maar moeten gemeenten ook rekening
houden met veranderingen. De verhoging van de huidige
saneringsdrempel voor gemeentelijke wegen en sporen naar
70 dB is zo’n verandering. Door deze grens van 70 dB valt voor
gemeenten een deel van de huidige saneringsvoorraad af.
Echter, de wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur
én woningen die na 1986 gebouwd zijn, tellen juist weer mee.
Om te voorkomen dat woningen bij de overgang naar de
Omgevingswet tussen wal en schip raken, ondersteunt de OD
NHN de gemeenten, door nu voor alle mogelijke projecten
reeds subsidie aan te vragen. Hierdoor kunnen alle projecten
de komende jaren worden aangepakt. Voor 1 februari 2020 zijn
alle 25 nieuwe subsidieaanvragen ingediend. Inmiddels is er
voor 21 projecten subsidie toegekend, zijn 2 projecten
afgewezen en zijn we voor 2 projecten nog in afwachting van
de beslissing van het Ministerie.
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POKB

Project screening BIS

Project rapporten in de cloud

Project diffuus lood

Levering bodemrapporten aan
Stantec
Warme Overdracht
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Voor de projecten waar een subsidie voor is toegekend, zijn we
bezig met het onderzoeken welke maatregelen er mogelijk zijn
om de geluidsbelasting op de gevels van de woningen en in de
woningen te verlagen. Op dit moment zijn 2 projecten in
uitvoering en worden woningen voorzien van geluidsisolatie.
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB): In de
visitatierondes 2016 en 2018 zijn thema’s gebruikt om het
kwaliteitssysteem bodem actueel te houden. Na de evaluatie in
maart 2019 is besloten voor de visitatieronde 2020 twee
thema’s voor te bereiden die voor zoveel mogelijk deelnemers
toepasbaar zijn. Dat zijn de “Voorbereiding implementatie
Omgevingswet” en “Grondwater”. De voor 2020 geplande
visitatieronde is vanwege de coronapandemie en aansluitende
maatregelen verschoven naar het voorjaar 2021. De bedoeling
is om dit in onlinevorm plaats te laten vinden. De gemeente
Hengelo en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hebben in
november 2020 als pilot een online visitatie uitgevoerd bij
elkaars organisaties. De ervaring, die door beide organisaties
als positief is ervaren, is gedeeld met de POKB-deelnemers.
Van deze ervaring zal de OD NHN gebruik maken in de
voorbereiding op de visitatie bij de OD NHN.
Dit project is een onderdeel van het project Warme
Overdracht. Hiermee wordt voor de gemeenten in beeld
gebracht welke bodemlocaties onder de Omgevingswet onder
het bevoegd gezag van de gemeente komen te vallen en welke
via het overgangsrecht onder het bevoegd gezag van de
provincie blijven. Per gemeente zijn lijsten opgesteld. Met
Hoorn, Koggenland, Den Helder, Medemblik en SED hebben
gesprekken plaatsgevonden waarin de lijsten zijn besproken,
afspraken zijn gemaakt over discussie-locaties en is ook in
algemene zin informatie uitgewisseld over bodem onder de
Omgevingswet. Met de overige gemeenten worden de
gesprekken in het eerste kwartaal 2021 gepland. Kort voor
daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen
de definitieve lijsten worden opgeleverd.
Door het koppelen van bodemrapporten direct onder het
bodeminformatiesysteem (BIS) wordt een betere
toegankelijkheid van documenten en een efficiëntere manier
van werken bereikt. Ook de informatievoorziening via het
Bodemloket wordt hierdoor verbeterd.
Het project is vrijwel afgerond. Alle rapporten en (oude)
besluiten zijn direct gekoppeld aan het BIS. Het bodemloket is
omgeschakeld naar het leveren van rapporten vanuit het BIS.
Begin 2021 wordt nog de laatste hand gelegd aan de
automatische updates van het bodemloket.
In opdracht van de provincie is gewerkt aan de voorbereiding
van de sanering en herinrichting van de 2 kinderspeelplaatsen
waar sanering noodzakelijk is. De aanbesteding heeft
plaatsgevonden. In overleg met de aannemer zal een planning
worden opgesteld.
Naar aanleiding van het verzoek om alle bodemrapporten die
bij de OD NHN beschikbaar zijn over te nemen is een
overeenkomst afgesloten met adviesbureau Stantec. Levering
van de eerste tranche rapporten heeft plaatsgevonden.
Afgelopen jaar hebben we ondanks het uitstel van de
Omgevingswet veel zaken opgepakt voor dit project. Er zijn
webinars ter voorbereiding op de Omgevingswet gehouden.
Onze zorgen over de financiering van het onderdeel bodem
onder de Omgevingswet zijn landelijk gedeeld. Ook hebben er
themasessies plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld een sessie
over stortplaatsen. De BIS-screening is afgemaakt en alle
gemeenten hebben hiervan de lijst ontvangen.

PFAS

Coördinatie meerjarenaanpak
bestaande particuliere
woningbouw

De coördinatie Plan van aanpak
REKS
Duurzaam Ondernemend
Westfriesland

IOV 2020

15

De laatste besprekingen van deze screening zullen
plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021 (de beschrijving
van de screening is apart beschreven bij project “Project
screening BIS”).
Alle gemeenten hebben de aanpassingen van de
bodemkwaliteitskaarten ontvangen en bij de meesten is het
gelukt om dit voor 1 januari 2021 vast te stellen. De
gemeenten waarbij dit niet gelukt is zijn op de hoogte dat ze
nu helaas moeten vaststellen via de gemeenteraad, dat een
veel langere procedure is. Qua grondverzet betekent het dat bij
de gemeenten waar de procedure juist is doorlopen nu geen
beperkingen meer zijn zoals het doen van een PFAS
bodemonderzoek.
Vanwege Corona zijn activiteiten anders georganiseerd,
bijvoorbeeld webinars in plaats van fysieke informatieavonden.
Diverse activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden of
zijn uitgesteld. We buigen ons samen met gemeenten over wel
haalbare activiteiten gedurende de nog voortdurende
lockdown. Deze zal ook van invloed zijn op de in het
programma opgenomen activiteiten voor 2021. De OD NHN
voert het penvoerderschap uit voor de meerjarenaanpak. De
penvoerder is verantwoordelijk voor alle contacten namens het
samenwerkingsverband, verzorgt de aanvraag,
verantwoording, (tussentijdse)rapportage/voorgang en regelt
voor de Provincie NH alle declaraties en uitbetalingen van de
subsidie.
De OD NHN heeft hier geen coördinerende rol meer in. Het
Actieplan Duurzaamheid NHN is beëindigd. We volgen de
ontwikkelingen rondom de RES NHN en zetten onze expertises
in en adviseren/nemen deel aan werksessies/expertsessies.
De OD NHN neemt deel aan het kernteam en is actief
betrokken bij het Meerjarenprogramma Verduurzaming
Bedrijventerreinen. Als vervolg op de succesvolle Masterclass
Circulair is een Strategie circulair en een Actie-agenda circulair
Westfriesland 2020-2022 ontwikkeld die in februari 2021 voor
besluitvorming aan het VVRE wordt voorgelegd.
Alle projecten voor IOV zijn benut. Voor een aantal
voorbereidende werkzaamheden zijn nog extra subsidies
binnengekomen. Daardoor was er meer ruimte voor andere
projecten. In grote lijnen zijn projecten uitgevoerd volgens de
planning.
De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn voortgezet. De
bouw van het nieuwe Register Externe Veiligheid (REV) heeft
wel vertraging opgelopen. Hierdoor zal met name dit jaar meer
aandacht gaan naar dat aspect. Naast inhoudelijke
voorbereiding is hiervoor met name ook nog ICT ondersteuning
nodig.
Een enkel gemeentelijk project is aangedragen. Subsidie gaat
straks niet meer via de provincie naar de OD NHN. De
gemeenten krijgen de subsidie gestort in de gemeentekas. De
OD NHN vraagt de gemeente dit budget te reserveren voor
2021 voor externe veiligheid, omdat voorbereidingen op de
Omgevingswet voor externe veiligheid onverminderd van
belang zijn. Hiermee krijgt IOV een vervolg in 2021 en naar
verwachting de komende jaren.

5.

Organisatiebrede projecten

Hieronder wordt de voortgang van de organisatiebrede projecten weergegeven.
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Deel I: VTH-uitvoeringsprogramma 2020

Gemeente

Koggenland

Periode

4e kwartaal 2020

TOTAAL PROGRAMMA
Omschrijving financiering
Lumpsum (LS) incl. ondersteuning
Masterplan ICT / Kaderbrief
Totaal LS

Budget
€ 130.668
€ 11.525
€ 142.193

REGULERING
Omschrijving financiering

Budget Regulering
2020
€ 24.820
€ 78.554

Periode
0
0

Verschoven naar/vanuit een ander
programma

-€ 21.692

0

Totaal Regulering

€ 81.682

Lumpsum (LS)
Aanvullend (AV)

Toeslag uurtarief buiten
lumpsum
0
€ 7.193

UP totaal
€ 81.683

verschil
€ -0

aanvullend
kosten
€ -0

Toeslag uurtarief
buiten €lumpsum
0

Totaal
benodigde
€ -0

Prognose aantal Realisatie aantal
2020
2020
0
2
1
2
27
40
12
12
3
4
12
27
2
1
*
*
*
*
72
73

kleur aantal

TAKEN REGULERING
Omschrijving Taken
Vergunning uitgebreid
Vergunning regulier
Meldingen
Advies bouwen & ruimte
Maatwerk
Informatieverzoeken
Bezwaar en beroep
WOB-verzoeken
(plan)overleg
Project omgevingswet
Totaal

4e kwartaalrapportage 2020

Prognose uren
2020
198
66
440
72
104
48
0
0
928

Realisatie uren Prognose budget
2020
2020
13
€ 17.428
4
€ 5.809
379
€ 38.729
38
€ 6.337
96
€ 9.154
51
€ 4.225
8
€0
7
€0
€0
196
€0
792
€ 81.683

Realisatie
budget 2020
€ 1.166
€ 352
€ 33.364
€ 3.301
€ 8.472
€ 4.517
€ 660
€ 616
€ 17.273
€ 69.721

kleur budget

Fin.

LS/AV

TOEZICHT & HANDHAVING
Omschrijving financiering
Lumpsum (LS)
Aanvullend (AV)
Aanvullend (AV) evenementen
Verschoven naar/vanuit een ander
programma

Budget Handhaving
2020
€ 77.042
€ 146.507
€ 10.377

Periode
0
0
0

€ 21.692

0

€ 255.618

Totaal Toezicht & Handhaving

Toeslag uurtarief buiten
lumpsum
0
€ 13.416
€0

UP totaal
€ 255.618

verschil
€0

aanvullend
€0

Toeslag uurtarief

Totaal
€0

TAKEN TOEZICHT & HANDHAVING
Omschrijving Taken
Reguliere controles bedrijven
Asbest
Bodem Besluit bodemkwaliteit
Bodem Bodemenergiesystemen
Evenementen
Puinbrekers
24-uurs bereikbaarheid, calamiteiten, klachten
Klachtenafhandeling
Ketentoezicht/Informatie gestuurde handhaving
Milieuvluchten
Bestuurlijke handhaving
Bestuurlijke strafbeschikking/ processen verbaal
Kwaliteitscriteria cyclus
Project omgevingswet
Totaal

Prognose aantal Realisatie aantal
2020
2020
249
165
66
61
54
27
6
20
5
0
5
5
2
6
25
39
*
1
2
3
*
13
*
4
*
*
*
*
415
343

Kleur aantal

Prognose aantal Realisatie aantal
2020
2020

Kleur aantal

Prognose uren
2020
1.762
254
191
53
108
35
69
133
27
8
68
56
62
0
2.826

Realisatie uren Prognose budget
2020
€ 155.109
€ 22.357
€ 16.812
€ 4.665
€ 10.377
€ 3.081
€ 6.073
2.484
€ 11.707
€ 2.377
€ 704
€ 5.985
€ 4.929
€ 5.457
€0
€ 249.633
2.484

Realisatie
budget

Prognose uren
2020

Realisatie uren Prognose budget
2020

Realisatie
budget

kleur budget

Fin.
LS
LS
LS
LS
AV
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS

€ 218.760

€ 218.760

PROJECTEN TOEZICHT & HANDHAVING
Omschrijving Projecten

Doel

Prioriteit

Prestatie

Vuurwerk

Veilige leefomgeving

Risicoanalyse, lokaal

Voorcontroles en
controles tijdens
verkoopdagen
Reguliere controles,
bestuurs- en
strafrechtelijk
optreden, evaluatie

Ketentoezicht Transportcontroles afval en
grond

Totaal

Inzicht in stromen van grondverzet. Doelgroep Ketentoezicht/
voldoen aan regelgeving
Selectieoverleg NH

Kleur budget

Fin.

5

5

53

40

€ 4.665

€ 3.479

LS

*

*

15

0

€ 1.320

€0

LS

5

5

68

40

€ 5.985

€ 3.479
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SPECIALISME EN ADVIES
Omschrijving financiering
Lumpsum (LS)
Aanvullend (AV)
Aanvullend (AV)
Totaal Specialisme en Advies

Budget S&A 2020
€ 28.805
€ 16.814
€ 13.073

Periode
0
0
0

€ 58.692

UP totaal
€ 58.692

verschil
€0

aanvullend
kosten
€0

Toeslag uurtarief
buiten €lumpsum
0

Totaal
benodigde
€0

Prognose aantal Realisatie aantal
2020
2020

kleur
aantallen

TAKEN SPECIALISME EN ADVIES
Omschrijving taken

Prognose uren
2020

Realisatie uren Prognose budget
2020

Realisatie
budget

kleur budget

Fin.

Bodem
Toetsen en beoordelen bodemrapporten bij aanvragen Wm/Activiteitenbesluit

8

26

34

€ 2.957

Advies bodem bij Ruimtelijke plannen of bouwaanvragen

5

6

15

€ 1.320

Afhandelen meldingen Besluit bodemkwaliteit

50
*

33
*

150

Beheer en onderhoud BIS
Invoeren bodemonderzoeken

20

103

26

€ 2.289

Bodeminformatie verstrekken

150

133

30

€ 2.641

5

9

10

€ 880

Advisering mbt het aspect geluid(hinder) bij aanvragen Wm/Activiteitenbesluit

12

17

72

€ 6.337

Beoordeling van een ingediend onderzoek luchtkwaliteit
Opdracht lucht (uitgebreid)

3

6

*

0
*

Opdracht licht (uitgebreid)

*

*

€0

Verstrekken info geluid, lucht, licht
Externe veiligheid

*

*

€0

Advisering mbt EV bij aanvr. OGV bouw en/of ruimte, mbt inrichtingen, transportwegen, buisl.

5
*

1
*

30

Beheer RRGS
Verstrekken informatie EV
Natuur

*

*

6

0

6

0

*

*

Advies meldingen bodemenergiesystemen

20

LS

€ 13.203
310

€ 1.760

LS
€ 27.283

Geluid en licht
€ 528
152

8

€0

€ 13.407

LS

€ 117

LS

€ 2.641
3

€ 704
€ 544

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

16

€0

€ 1.364

LS

11

€0

€ 977

LS

€ 1.783
€ 44.931

LS

€ 35.805

Advisering Natuurbeschermingswet
Klimaat en duurzaamheid
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
Overige
Project omgevingswet
Totaal

*

*

258

334
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20
407

512

PROJECTEN SPECIALISME EN ADVIES
Omschrijving Projecten
Geluid
Sanering wegverkeerslawaai

Sanering wegverkeerslawaai

Sanering wegverkeerslawaai

Doel

Prioriteit

Prestatie

Sanering
verkeerslawaai

Wettelijke taak

N23 Obdam-Koggenland

Sanering
verkeerslawaai

Wettelijke taak

Wettelijke taak

Koggenland e.o.

Extra opdracht

Project coördinatie en advisering

MJPG wegverkeer (Kop van) Noord-Holland Coördinatie en
advisering

Extra opdracht

Bodem
Bodemkwaliteitskaart en
bodemfunctieklassenkaarten

Hergebruik grond

Regionaal beleid

Prognose uren
2020

Realisatie uren Prognose budget
2020
2020

Realisatie
budget 2020

Kleur budget

Fin.

75

4

€ 7.206

€ 384

AV

50

71

€ 4.804

€ 6.822

AV

50

43

€ 4.804

€ 4.131

AV

15

5

€ 1.320

€ 425

LS

15

2

€ 1.320

€ 211

LS

5

5

€ 440

€ 443

LS

2

0

€ 176

€ 17

LS

15

8

€ 1.320

€ 668

LS

Berkhout-Westeinde / Oosteinde

Sanering
verkeerslawaai
Coördinatie en
advisering

MJPG railverkeer (Kop van) Noord-Holland

kleur prestatie

Project coördinatie en advisering

PFAS opgenomen in bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota

Platform Overheid en Kwaliteit
Bodembeheer (POKB)

Assisteren van
Kwaliteit
provincies, gemeenten
en milieudiensten

Deelname Platform

Project loodverontreiniging

Alle locaties met
Extra opdracht
loodrisico in beeld en
aangepakt.

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

Overdracht taken van Omgevingswet
Prov NH naar
gemeenten

Op goede manier overdragen van uitvoerings- en beleidstaken
bodem van Prov NH naar gemeenten.

2

2

€ 176

€ 180

LS

Optimale benutting
ondergrond

Omgevingswet,
Regionale
Energietransitie

Een rapport over het huidige bodemgebruik en een vertaling naar
een "bestemmingsplan ondergrond".

2

6

€ 176

€ 507

LS

Coördinatie en
advisering

Extra opdracht uit
subsidie

Project coördinatie en advisering
13

8

€ 1.144

€0

LS

5

€0

€ 441

LS

Warme overdracht Wbb-taken

Bodem en ondergrond (Deltares)

Klimaat en duurzaamheid
Coördinatie meerjarenaanpak bestaande
particuliere woningbouw
Coördinatie Plan van Aanpak Regionale
Energie- en Klimaat Strategie (REKS)

Aanjagen en
Opdracht
Uitvoering Plan van aanpak
verbinden om de
bovenregionaal
samenwerking die
overleg Duurzaamheid
voor de REKS nodig.
Verantwoordelijk voor
de uitvoering.
Coördinatie actieplan
duurzaamheid NHN en
plan van aanpak etc.

4e kwartaalrapportage 2020

Externe veiligheid
Impuls Omgevingsveiligheid

Bijdragen aan
kwaliteitsimpuls
omgevingsveiligheid

Kwaliteit

Uitvoeren EV-taken

Totaal

244

4e kwartaalrapportage 2020

8

€0

€ 732

167

€ 22.887

€ 14.962

Subsidie

