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Geacht raadslid, 

De ontwerpbegroting van de Milieudienst 2012 is u toegezonden. In deze oplegnotitie wordt 
ingegaan in hoeverre zich koerswijzigingen zullen voordoen en worden de financiële en 
beleidsmatige risico's in kaart gebracht. 

1. Koerswijzigingen 

Toetreding provincie Zuid Holland 
In een 'package deal' tussen het Kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) is in 2009 vastgelegd dat bij de invoering van de Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) het bevoegd gezag voor nagenoeg alle 
provinciale inrichtingen (inzake vergunningverlening en handhaving) overgaat naar de 
gemeenten. Daarbij wordt vanuit gegaan dat de uitvoerende werkzaamheden worden 
ondergebracht in regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). 

Reeds in 2007 initieerde de provincie Zuid-Holland een discussie met regionale 
overlegorganen over de mogelijke vorming van RUD's, waarin zowel gemeentelijke als 
provinciale milieutaken worden ondergebracht. Zo ook in de regio Holland-Rijnland met de 
Milieudienst West-Holland. Het ging daarbij niet alleen om milieuvergunningverlening en 
milieuwethandhaving van bedrijven. Ook bodemtaken in de regio Holland Rijnland, waarde 
provincie bevoegd gezag is, en alle overige provinciale Wabo-vergunningen (bouwen, 
reclame, inritten, kappen, slopen) in de regio wilde de provincie overdragen. 

Op 1 maart 2010 heeft het Algemeen Bestuur van de Milieudienst samen met de provincie de 
Uitgangspuntennota Vorming Regionale Uitvoeringsorganisatie West-Holland ondertekend. 
Aldus is vastgelegd dat de RUD of omgevingsdienst gerealiseerd wordt door het uitbouwen 
van de Milieudienst. 
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Door het onderbrengen van provinciale taken bij de Milieudienst, wordt een deel van de 
ambtelijke organisatie van de provincie Zuid-Holland overgedragen naar de Milieudienst. Per 
1 januari 2012 moet deze reorganisatie zijn afgerond en wordt de naam van de Milieudienst 
West-Holland vervangen voor de Omgevingsdienst West-Holland. 

2. Financiële en beleidsrisico's 

Ontwikkelingen niet opgenomen in de begroting 
Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting voor 2012. Over deze 
ontwikkelingen is nog geen overeenstemming bereikt met de gemeenten of er is nog 
onvoldoende informatie over de te verwachten inzet. 

De volgende ontwikkelingen worden verwacht: 

1. Duurzaamheidsagenda 
Bij het opstellen van deze begroting (februari 2011) was de Duurzaamheidsagenda nog in 
het conceptstadium en kon daarom niet in deze begroting worden verwerkt. Zodra de 
Duurzaamheidsagenda definitief is, wordt duidelijk of en hoe deze alsnog als 
begrotingswijziging bij deze begroting zal worden opgenomen. De verwachting is dat dit 
niet leidt tot onverwachte kostenstijgingen voor de gemeenten. 

2. Toetreding provincie Zuid-Holland 
Naar verwachting zal de provincie met milieutaken toetreden tot de Milieudienst per 1 
januari 2012. Deze ontwikkeling is nog niet in de algemene begroting van de dienst 
verwerkt, omdat de besluitvorming hierover formeel nog niet is afgerond. Zodra dat wel het 
geval is, zal deze begroting hierop formeel worden aangepast en zal een aparte begroting 
voor de overgedragen provinciale taken worden toegevoegd aan de aparte begrotingen 
van de deelnemende gemeenten. De toetreding heeft geen gevolgen voor die aparte 
begrotingen van de gemeenten, waaronder Leiderdorp. 

Bezuinigingstaakstelling 
In de vergadering van het DB van de Milieudienst van 18 april 2011 is besloten dat in de 
bezuinigingsdiscussie voor de jaren 2012 en daarna: 

- de Milieudienst de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen, zoals 
voorgesteld voor de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands-Midden als 
uitgangspunt zal nemen voor invulling van de bezuinigingstaakstelling; 
deelnemers afzien van losse, individuele claims en zich conformeren aan één 
gezamenlijke lijn. 

Concreet betekent dit: 
dat de Milieudienst voor alle gemeenten uitgaat van een uniforme taakstelling ten 
opzichte van de meerjarenraming 2010-2013; 
dat deze taakstelling voor 2012 5% bedraagt ten opzichte van de begroting 2010; 
dat deze taakstelling vanaf 2013 structureel 10% bedraagt ten opzichte van de 
begroting 2010; 

- dat de indexering zoals voorgesteld zal worden gevolgd in afwijking van de nota 
Planning en Control van de Milieudienst. 



In de vergadering van het DB van 27 juni aanstaand zal een overzicht worden gepresenteerd 
met de haalbaarheid en de consequenties van de voorgestelde bezuinigingen voor 2012 en 
de jaren daarna. 

Oriëntatie over verbreden takenpakket 
Er is een ontwikkeling gaande in de terugloop van het aantal adviesuren door de Milieudienst, 
doordat er minder projecten zijn bij gemeenten. Hierdoor is de Milieudienst zich aan het 
oriënteren op een verbreding van het takenpakket. 

Wijzigingen begroting 2012 ten opzichte van de begroting 2011 
Er is een aantal wijzigingen opgetreden. Per saldo komt dit neer op een mutatie van 182 uur. 
De wijzigingen worden hieronder kort toegelicht. 

Swung + 18 uur/+€ 1400 = 
Dit betreft een tijdelijke verhoging in verband met zeer ingrijpende wijzigingen in wet- en 
regelgeving met betrekking tot geluid (Swung: Samen Werken aan Uitvoering Nieuw 
Geluidbeleid). 

Actieplannen geluid en geluidskaarten + 150 uur/ + €11700, = 
In het kader van de EU-richtlijn dienen onder andere de geluidskaarten om de vijfjaar te 
worden opgesteld of geactualiseerd. In 2012 moet daarom weer een kaart worden gemaakt. 

Schiphol - 20 uur/- € 1500, = 
De werkzaamheden voor het meten van het vliegtuiggeluid zijn wegbezuinigd voor 2012. 

Externe veiligheid in Ruimtelijke Ordening-plannen + 26 uur/ budgetneutraal 
Er heeft een verschuiving van uren van het onderdeel Prettig, Gezond & Veilig naar het 
onderdeel Duurzame Inrichting plaatsgevonden met betrekking tot de uitvoering van Externe 
Veiligheidstaken. Dit komt omdat in de toekomst de Externe Veiligheid-subsidie komt te 
vervallen. Deze wordt mogelijk gecompenseerd door een bijdrage uit het Gemeentefonds. 

Geluidmeetapparatuur + € 500, = 
Door de inzet van onbemande meetsystemen zal de kwaliteit en de efficiëntie van de 
handhaving rond klachten en evenementen verbeteren. 

Indexering + € 13400 = 
De indexering van de materiële budgetten en het uurtarief. 

Hoogachtend, 
burgem^ester^fr^ethouders, 
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