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1.Inleiding 

De Omgevingsdienst West-Holland heeft twee hoofdtaken: een bijdrage leveren aan de veiligheid 
van inwoners door er voor te zorgen dat de milieuprestatie van bedrijven op orde is. En bijdragen 
aan de kwaliteit van de leefomgeving van inwoners door advisering op gebied van duurzaamheid. 
Om deze twee taken te realiseren worden diverse diensten aan de opdrachtgevers (deelnemende 
gemeenten en provincie Zuid Holland) geleverd. In deze begroting worden ze beschreven. 

Op dit moment werkt de Omgevingsdienst aan het opstellen van de Strategienota 2013 - 2017. Met 
de diverse belanghebbenden voert de Omgevingsdienst gesprekken om een zo adequaat mogelijke 
strategische koers te bepalen voor de komende jaren. In het vervolg hierop is er ook aandacht voor 
een nieuwe governance-structuur en het klanttevredenheidsonderzoek en stelt de Omgevingsdienst 
een bedrijfsplan op waar de ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering worden 
uitgewerkt met onderwerpen als Planning & Control, financiering, strategisch personeelsbeleid en 
informatiemanagement. 

In de begroting 2014 zijn de bezuinigingen van 2013 en de daarmee samenhangende maatregelen 
verwerkt. In het dagelijks bestuur van april 2013 is een voorstel gepresenteerd met de maatregelen 
om te komen tot een aanvullende bezuiniging van 10% per gemeente (ten opzichte van het 
referentiejaar 2010). Dit voorstel is geaccepteerd. De consequenties hiervan worden in de gemeente 
specifieke delen en via een begrotingswijziging in de begroting 2014 verwerkt. 
Ook is in het dagelijks bestuur van april 2013 aandacht geweest voor de consequenties van de 
Strijknorm 2014 om de begroting 2014 niet te indexeren. Het dagelijks bestuur heeft besloten om 
vast te houden aan de Strijknorm en de begroting 2014 niet te indexeren. De consequentie hiervan is 
als een aparte taakstelling in de (meerjaren)begroting opgenomen. In het dagelijks bestuur van juni 
2013 zal een voorstel tot invulling van deze taakstelling worden gepresenteerd. 

Per 1 januari 2014 zal ook de nieuwe financieringssystematiek gelden. Waar mogelijk en noodzakelijk 
is hiermee in de begroting rekening gehouden. 

D.W.M. Eskes 
Directeur Omgevingsdienst West-Holland 



2. Communicatie, opdrachtgever en samenleving 
2.1. Inleiding en actuele ontwikkelingen 

Het programma Communicatie, opdrachtgever en samenleving omvat alle diensten die gericht zijn 

op de betrokkenheid met de opdrachtgever en de betrokkenheid met inwoners. 

In 2014 gaat de Omgevingsdienst verder met de uitvoering van de in 2013 vast te stellen 
Strategienota. In deze nota worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om de doelen uit het 
bedrijfsplan te realiseren, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het in 
2012 gehouden klanttevredenheidsonderzoek. 

2.2. Programmering en verantwoording 

2.2.1. Wat willen we bereiken 

De productgroep Programmering en verantwoording omvat alle diensten die gericht zijn op 
betrokkenheid met de opdrachtgevers van de Omgevingsdienst en inwoners uit de regio Holland 
Rijnland. 

2.2.2. Wat gaan we daarvoor doen 

• Managen van de bestuurlijke vergaderingen 
• Onderhouden van het regionale en nationale netwerk van de dienst 
• Gehele cyclus van programmering en verantwoording 
• Relatiebeheer met opdrachtgevers 
• Alle communicatie activiteiten van de dienst 
• Algemene juridische advisering 

2.3. Opdrachtgever 

2.3.1. Wat willen we bereiken 

Het accountmanagement van de Omgevingsdienst is gericht op een zorgvuldige afstemming met de 
opdrachtgevers op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. De afstemming betreft alle zaken over het 
contract. In goed overleg met de opdrachtgever maakt de Omgevingsdienst afspraken over de 
uitvoering van dit contract. 

2.3.2. Wat gaan we daardoor doen 

Het accountmanagement vervult een brugfunctie tussen de opdrachtgever en de Omgevingsdienst 
en heeft hierin een actieve signalerende rol met betrekking tot 
• de bewaking van het contract - begroting, monitoren voortgang, bijstelling en rapportage 
• opstellen van offertes 
• signaleren en oplossen van fricties en klachten 
• signaleren van knelpunten en actief naar oplossingen zoeken in overleg met management 

Omgevingsdienst en opdrachtgever 
• vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst 
• toetsen tevredenheid opdrachtgever en 
• coördinatie nieuwe taken 



2.4. Samenleving 

2.4.1. Wat wil len we bereiken 

Het doel van deze productgroep is: 
• Milieuvraagstukken, en de rol van de Omgevingsdienst daarin, te presenteren 

naar inwoners, bedrijven en media. 
• Inwoners en bedrijven maximaal digitale toegankelijkheid geven to t milieu-informatie over hun 

eigen wijk of buurt. 
• Bijdragen aan bevorderen van milieubewust gedrag. 

2.4.2. Wat gaan we daardoor doen 

Activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen: 
• behandeling persvragen, woordvoering 
• schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekken gericht op verschillende doelgroepen 
• informeren over nieuwe ontwikkelingen 
• organiseren van bijeenkomsten, bijvoorbeeld bewonersavonden 

In 2013 wordt het Meerjaren Programma Milieucommunicatie (MJP) geëvalueerd. Het bestaande 
programma is gericht op inwoners, jeugd en bedrijven en wordt uitgevoerd voor de vijftien 
gemeenten in Holland Rijnland. Medio 2013 wordt besloten over voortzetting van de projecten die 
gericht zijn op het verbinden van thema's als duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid en energie. 

2.5. Wat gaat het kosten 

C o m m u n i c a t i e 

opdrach tgever & s a m e n l e v i n g 

Real isat ie 2011 Real isat ie 2012 Begrot ing 2013 Begrot ing 2014 

P r o g r a m m e r i n g & v e r a n t w o o r d i n g 159 267 220 225 

O p d r a c h t g e v e r 4 4 7 4 5 7 4 0 2 4 0 9 

S a m e n l e v i n g 209 185 176 176 

Totaa l 814 909 798 810 

Tabel 1 : Urenraming Communicatie, opdrachtgever en samenleving 

In hoofdstuk 7 staat een toelichting op de belangrijkste mutaties. 



3. Bedrijven 
3.1. Inleiding en actuele ontwikkelingen 

Vanuit het programma Bedrijven ontwikkelt de Omgevingsdienst het (strategisch) uitvoeringsbeleid 
gericht op bedrijven. De Omgevingsdienst draagt zorg voor de naleving van de milieuwetgeving door 
vergunningverlening, afhandeling van meldingen en advisering over ruimtelijke ordening bij 
bedrijven. Daarnaast houdt de Omgevingsdienst zich bezig met toezicht, handhaving, afhandeling 
van klachten en het uitvoeren van preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte milieutaken. Dit doet 
de Omgevingsdienst voor ongeveer tienduizend bedrijven. 

De taken uit het programma Bedrijven voert de Omgevingsdienst uit voor bedrijven waarvoor de 
deelnemende gemeenten bevoegd gezag zijn. Het gaat om toezicht, handhaving, vergunning
verlening of het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor bedrijven in de regio Holland 
Rijnland. Dit betekent dat de Omgevingsdienst namens de provincie Zuid-Holland ook actief is in 
gemeenten die niet zijn aangesloten. 

De Omgevingsdienst werkt op een aantal terreinen nauw samen met de Omgevingsdienst Midden-
Holland. Dit heeft als voordeel dat op het niveau van de Veiligheidsregio wordt samengewerkt bij de 
uitvoering van de taak opsporing en ketentoezicht en het opzetten van een poule van buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA's). Hierdoor kan de Omgevingsdienst, met beperkte capaciteit die 
beschikbaar is voor deze taak en het beperkte aantal strafzaken in de regio, toch voldoen aan de 
kwaliteitscriteria van KPMG. Op het gebied van vergunningen is een gezamenlijk vergunningenplan 
opgesteld met maatwerk per omgevingsdienst. 

Squit XO is het ondersteunende databasesysteem waarin de informatie over het bedrijvenbestand is 
opgenomen. Vergunningen, meldingen, verklaringen van geen bedenkingen en vuurwerk
evenementen worden in Squit XO opgenomen en gepland. Extra aandacht gaat uit naar bijzondere 
bedrijven. 

Bij het plannen van de werkzaamheden zoekt de Omgevingsdienst aansluiting bij de planning en 
prioriteiten van de opdrachtgevers. Meer concreet betekent dit bijvoorbeeld integrale controles 
binnen een gemeente, de aanpak van een bepaalde branche of het stellen van prioriteiten bij de 
afhandeling van vergunningen die urgent zijn voor gemeenten of provincie. Ook kan het betekenen 
dat toezichthouders of vergunningverleners op regelmatige basis aan het werk zijn bij de gemeenten. 
Tevens worden begin 2014 de verwachte werkzaamheden per gemeente en provincie meer in detail 
besproken. 

Omgevingswet 
Het kabinet wil het omgevingsrecht fundamenteel herzien. Wetten op het gebied van ruimtelijke 
ordening, mil ieu, verkeer en dergelijke worden vervangen door één Omgevingswet. Achtergrond is 
dat het huidige omgevingsrecht te ingewikkeld is. Er zijn nieuwe opgaven, zoals het benutten van de 
bestaande stad en land, waar het huidige omgevingsrecht niet op toegesneden is. Het kabinet wil 
een nieuw, samenhangend stelsel van omgevingsrecht opbouwen. De datum van inwerkingtreding is 
op dit moment onbekend. 



3.2. Reguleren milieuactiviteit 

3.2.1. Wat willen we bereiken 

Deze taak is een onderdeel van de Duurzaamheidsagenda en heeft to t doel dat 95% of meer van de 
bedrijven een actuele vergunning of melding heeft. In het kwaliteitssysteem is als doelstelling 
opgenomen dat de Omgevingsdienst 95% van de vergunningen binnen de wetteli jke termijn 
afhandelt. 

Bij de uitvoering van de taken die onder reguleren vallen, is het Vergunningenplan leidend. Dit plan is 
in 2012 vastgesteld in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst en gepubliceerd. 

3.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? 

Het aantal bedrijven en activiteiten dat een vergunning of een melding nodig heeft, verschilt per 
gemeente. Ook de complexiteit en de branche waarin de bedrijven werkzaam zijn verschilt. 
Hieronder zijn de producten genoemd die de Omgevingsdienst uitvoert als dit zich voordoet. 

Vergunningen 
Met vergunningen voor bedrijven en activiteiten wordt de milieubelasting voorkomen en beheerst. 
Hiervoor is een actuele vergunning vereist die dekkend is voor de milieubelasting van het bedrijf. De 
Omgevingsdienst verleent de verschillende typen vergunningen en adviezen in het kader van de 
Wabo. Het betreft voor het aspect milieu de oprichtingsvergunningen, veranderingsvergunningen, 
milieuneutrale veranderingsvergunningen, actualisatievergunningen en revisievergunningen. 
Indirecte lozingen worden meegenomen in de Wabo-vergunning voor het aspect milieu. Per 
gemeente zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop en binnen welke termijnen adviezen en 
vergunningen worden verleend. 

Beoordeling vergunningen op actualiteit (Beoordeling Best Beschikbare Technieken) 
Het vergunningenbestand van de Omgevingsdienst wordt periodiek getoetst op actualiteit. Als eerste 
stap beoordeelt de Omgevingsdienst de vergunning. Indien nodig, wordt een vergunning vervolgens 
geactualiseerd. Bedrijven met een hoog risico, zoals bedrijven die vallen onder de IPPC (Integrated 
Pollution Prevention and Control) en BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen), worden jaarlijks 
beoordeeld. 

Verklaring van geen bedenkingen 
Met de inwerkingtreding van de Wabo is een groot aantal bedrijven die eerder onder het bevoegd 
gezag van de provincie viel, onder het bevoegd gezag van de gemeenten gekomen. Wel is een 
Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig van de provincie. De Omgevingsdienst verleent deze 
verklaring namens de provincie. Voor aangesloten gemeenten verleent de Omgevingsdienst ook de 
vergunning en wordt de VVGB geïntegreerd in de beschikking. 

Meldingen 
Eén van de hoofdtaken van de Omgevingsdienst is het beoordelen van meldingen volgens het 
Activiteitenbesluit. Bij de beoordeling van de melding neemt de Omgevingsdienst mee of 
maatwerkvoorschriften noodzakelijk zijn in het betreffende geval. Tevens kijkt de Omgevingsdienst 
of een akoestisch onderzoek nodig is. Met name in gemeenten waargezoneerde industrieterreinen 
aanwezig zijn, is dit het geval. 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
Voor bedrijven in de afvalbranche is met het Activiteitenbesluit ook het nieuwe instrument van de 
omgevingsbeperkte milieutoets van toepassing. Een bedrijf in deze sector valt dus niet zonder meer 



onder het Activiteitenbesluit. Een aparte beschikking is nog nodig. De reguliere procedure geldt bij 
deze toestemmende beschikking. Een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan ook leiden tot 
een weigering. En is meestal gekoppeld aan een (nieuwe) melding voor het Activiteitenbesluit. 

Maatwerkvoorschr i f ten 
Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om voor bepaalde onderwerpen maatwerk-
voorschriften op te leggen. De ervaring van de Omgevingsdienst leert dat maatwerk slechts in een 
zeer klein aantal gevallen noodzakelijk is, en dan veelal bij de onderwerpen geluid en lozingen op het 
riool. In gezoneerde industrieterreinen worden maatwerkvoorschriften ingezet om deze van slot te 
krijgen. 

Bezwaar en beroep 
De Omgevingsdienst voert namens het bevoegd gezag de taken uit op het gebied van bezwaar en 
beroep tegen beschikkingen. 

Beleidsontwikkeling en helpdesk 
Voor beleidsontwikkeling reserveert de Omgevingsdienst standaard een aantal uren per 
medewerker. Onder helpdesk schaart de Omgevingsdienst uren die besteed worden aan algemene 
vragen van inwoners, bedrijven en overheden. Kennisontwikkeling, deelname aan werkoverleg en 
externe overleggen en het opstellen van uitvoeringsbeleid vallen ook onder het product 
beleidsontwikkeling. 

Advisering ruimtel i jke ordening 
De Omgevingsdienst geeft advies in het geval van een verzoek om afwijking van het bestemmings
plan of de opstelling van een nieuw bestemmingsplan. Dit kan gaan over de inpassing van bedrijven 
op locaties en over de planning van woningen in de nabijheid van bedrijven. 

Bijzonderedossiers 
Dit betreft bedrijven of locaties die meer dan gemiddeld aandacht vergen vanwege politieke 
gevoeligheid, risico voor de omgeving of wijziging van wet- en regelgeving. Hierover wordt begin 
2014 gesproken met de opdrachtgevers. 

Projecten 
Indien nodig wordt er een project gestart op het gebied van reguleren. Veelal betreft dit het 
implementeren van nieuwe wet- en regelgeving of verzoeken vanuit een van de ministeries. 
Voorbeelden zijn de wijzigingen van het Activiteitenbesluit. 

In de gemeente Leiderdorp zijn de volgende bedrijven aanwezig: 

T y p e bedr i j f O m s c h r i j v i n g 

L e i d e r d o r p 

T y p e A A c t i v i t e i t e n b e s l u i t n i e t m e l d i n g s p l i c h t i g 3 0 

T y p e B Ac t i v i te i t e n bes l u i t me i d i ngs p 1 i c h t i g 3 3 5 

T y p e C m e l d i n g A g r a r i s c h b e s l u i t 1 7 

T y p e C v e r g u n n i n g V e r g u n n i n g p l i c h t i g 1 6 

T y p e C p r o v i n c i e V e r k l a r i n g v a n geen b e d e n k i n g e n 1 

IPPC V e r g u n n i n g p l i c h t i g E u r o p e s e rege l s 0 

O n b e k e n d 4 

Totaa l 4 0 3 

Tabel 2: Bedrijfstypering 



Op basis van bovenstaand aantal bedrijven worden de volgende producten verwacht: 

P r o d u c t 

L e i d e r d o r p 

V e r g u n n i n g v e r l e n i n g 1 

A c t u a l i s a t i e en a m b t s h a l v e b e s c h i k k i ng_ 1 

M i l i e u n e u t r a l e 1 

M e l d i n g 8 . 4 0 W m 1 0 

M a a t w e r k v o o r s c h r i f t e n 2 

B e o o r d e l e n BBT 3 

Totaa l 1 8 

Tabel 3: Producten reguleren 

3.3. Milieutoezicht 

3.3.1. Wat willen we bereiken? 

In de Duurzaamheidsagenda is opgenomen dat bij bedrijven gestructureerd toezicht en handhaving 
plaatsvindt, hierdoor daalt het aantal overtredingen van kernvoorschriften tot twint ig procent. Klachten 
worden gestructureerd aangepakt waardoor hinder voor omwonenden wordt verminderd. In het 
handhavingsplan, dat door het bestuur is vastgesteld, is opgenomen op welke wijze en met welke 
uitgangspunten dit plaatsvindt. 

3.3.2. Wat gaan we daarvoor doen? 

Fysieke controles 
In de meeste gevallen worden fysieke controles ingezet om de vergunningvoorschriften of algemene 
regels te controleren. Voorbeelden van fysieke controles zijn: periodieke controles, opleverings
controles, controles naar aanleiding van een klacht en themacontroles (bijvoorbeeld energie- en 
transportcontroles) door een toezichthouder. 

Het bedrijvenbestand kan als volgt ingedeeld worden naar de verschillende categorieën die 
gehanteerd worden: 
• Bedrijven die in de categorie standaard vallen, worden eens per drie jaar gecontroleerd. 
• Bedrijven die in de categorie eenvoudig vallen, worden eens per v i j f jaar gecontroleerd. 
• Bedrijven die in de categorie minimum vallen, worden afhankelijk van de beschikbare capaciteit 

niet of eens per tien jaar gecontroleerd. Indien zich problemen voordoen, wordt dit meestal 
zichtbaar door klachten die binnenkomen. 

Voor gemeente Leiderdorp is het totaal aantal inrichtingen als volgt opgebouwd: 
C a t e g o r i e bedr i j f C o n t r o l e f r e q u e n t i e 

( 1 keer pe r ... j a a r ) 

L e i d e r d o r p 

M i n i m u m 1 0 1 8 6 

E e n v o u d i g 5 1 2 4 

S t a n d a a r d 3 7 6 

C o m p l e x 1 12 

O n b e k e n d 1 5 

Totaa l 4 0 3 

Tabel 4 : Totaal aantal inric htingen 

1 1 



Voor gemeente Leiderdorp staan voor 2014 de volgende producten in het kader van toezicht 
gepland: 

P r o d u c t 
L e i d e r d o r p 

R e g u l i e r e c o n t r o l e 86 
H e r c o n t r o l e 3 4 

O p l e v e r c o n t r o l e 1 0 

I n c i d e n t e l e f e s t i v i t e i t e n 4 5 

K e n n i s g e v i n g m o b i e l e p u i n b r e k e r s 1 

S a n c t i e s 1 

K l a c h t e n 12 

Totaa l 1 8 9 

Tabel 5: Producten toezicht 

Voor gemeente Leiderdorp staan voor 2 0 1 4 de volgende reguliere controles gepland 

C a t e g o r i e bedr i j f Toe l icht ing 
L e i d e r d o r p 

M i n i m u m b e d r i j f b e d r i j v e n m e t g e r i n g m i l i e u r i s i c o en een 

g e r i n g e m i l i e u b e l a s t i n g 

19 

E e n v o u d i g b e d r i j f b e d r i j v e n m e t k l e i n m i l i e u r i s i c o en w a a r b i j 

b e p e r k t e m i 1 i e u w i n s t t e b e h a 1 en i s 

2 5 

S t a n d a a r d b e d r i j f b e d r i j v e n m e t m i l i e u r i s i c o en w a a r b i j 

m i l i e u w i n s t t e b e h a l e n is 

2 5 

G e c o m p l i c e e r d b e d r i j f b e d r i j v e n m e t m i l i e u r i s i c o en w a a r b i j vee l 

m i l i e u w i n s t t e b e h a l e n is 

12 

O n b e k e n d b e d r i j f i n 2 0 1 4 b e z o e k e n 5 

Totaa l 8 6 

Tabel 6: Geplande reguliere controles 2014 

Bestuursrechtelijke handhaving 
Wanneer de Omgevingsdienst een overtreding constateert, handelt de Omgevingsdienst volgens de 
provinciale sanctiestrategie. Een belangrijk onderwerp van de strategie is dat wordt opgetreden op 
een wijze die past bij het gedrag van de overtreder. De inzet van handhavingsinstrumenten is daarbij 
afhankelijk van de ernst van de overtreding in relatie tot het gedrag van de overtreder. In een 
sanctiematrix (nota VTH) is schematisch weergegeven hoe de ernst van de overtreding en gedrag van 
de overtreder in relatie staan tot inzet van sanctiemiddelen. Dit is voor gemeentelijke bedrijven niet 
anders. In de meeste gevallen wordt gewerkt met een dwangsom waarvan de hoogte afhankelijk is 
van de ernst van de overtreding in relatie tot het gedrag van de overtreder. 

Strafrechtelijke handhaving 
Naast het bestuursrechtelijk instrumentarium heeft de Omgevingsdienst de beschikking over 
strafrechtelijk instrumentarium conform de landelijke kwaliteitseisen. Hierbij gaat het met name om 
de bestuurlijke strafbeschikking. Afhankelijk van de overtreding wordt bekeken welk middel het 
meest geschikt is of dat beide moeten worden ingezet. 
De Omgevingsdienst gaat in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden-Holland strafrechtelijke 
onderzoeken uitvoeren op het gebied van de milieuwetgeving. Een BOA/medewerker strafrecht 
heeft daarover veelvuldig contact met Politie en het Openbaar Ministerie. De BOA/medewerker 
strafrecht is de schakel tussen het bestuur, het Openbaar Ministerie en de Politie. 

Milieutelefoon klachten en meldingen/piketdienst 
Inwoners en bedrijven kunnen 24 uur per dag klachten en ongewone voorvallen melden bij de 
Omgevingsdienst. Buiten kantooruren neemt een piketdienstmedewerker urgente klachten in 



behandeling. Tijdens kantooruren gebeurt dit door de toezichthouder. De hulpdiensten en/of de 
gemeenten/provincie melden calamiteiten aan de piketdienstmedewerker. 

Op basis van de voorgaande jaren wordt het volgende aantal klachten verwacht. 
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 * 2 0 1 4 * 

L e i d e r d o r p 10 12 1 0 18 15 12 12 

Tabel 7: Verwachte klachten 
*) raming 

Administratief toezicht 
Administratief toezicht wordt ingezet om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid en juistheid 
bij de financiële- en afvalstoffenboekhouding en onderzoeken in de keten. Ook wordt dit instrument 
ingezet om minder fysiek te controleren op onder andere keuringsbewijzen. 

Onder de noemer Vernieuwing toezicht zijn uit het administratief toezicht werkwijzen ontwikkeld. 
Hierbij liggen de verantwoordelijkheden deels bij de bedrijven (koplopers), zodat het reguliere 
toezicht zich meer richt op de achterblijvers. 

Andere vormen van toezicht 
Op landelijk en provinciaal niveau vinden ontwikkelingen plaats op gebied van toezicht. Vooral bij 
grote complexe bedrijven lijkt het nuttig om - naast of in plaats van de klassieke controle - het 
nalevingsgedrag in relatie tot het managementsysteem van het bedrijf te beoordelen. 
Bij systeemgericht toezicht toetst de Omgevingsdienst aanvullend ook de feitelijke uitvoering van het 
naleven van wet- en regelgeving en maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van de beheerssystemen 
die het bedrijf heeft. Systeemgericht toezicht richt zich op: 
• Vermindering van de toezichtlast bij bedrijven. 
• Stimuleren van bedrijven om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid en 

duurzaamheid en proactief te handelen. 
• Optimaliseren van de toezichtcapaciteit. 

Informatiegestuurd toezicht is het planmatig en gestructureerd gegevens verzamelen en analyseren 
op basis waarvan bedrijven en personen, handelingen of handelingsmomenten zijn bepaald die de 
aandacht waard zijn. De volgende stap is aan de hand van de analyseresultaten tot uitvoering van 
toezicht en handhaving te komen, waarbij afstemming tussen interventies op bestuurs- en 
strafrechtelijk niveau plaatsvindt. De partners zoeken elkaar op in de aanpak om optimaal gebruik te 
maken van eikaars kwaliteiten en mogelijkheden. Het gaat ook om een vergaande samenwerkings
vorm tussen het bestuursrecht en strafrecht. 

De meerwaarde van informatiegestuurd toezicht zit in de slagvaardige samenwerking tussen 
bestuursrecht, strafrecht en fiscaal recht. Dit vergroot de effectiviteit van de handhaving, omdat 
sneller wordt doorgedrongen tot problemen die het domein van een enkel bevoegd gezag 
overstijgen. Bovendien werken de partijen door samenwerking kosteneffectiever en operationeel 
effectiever. 

Samenwerking/afstemming 
De Omgevingsdienst stimuleert de samenwerking tussen de instanties die bij handhaving in de regio 
zijn betrokken. Door samenwerking vermindert de toezichtlast bij bedrijven. Een andere vorm van 
samenwerking is dat de Omgevingsdienst met bepaalde branches een convenant afsluit waarin de 
partijen de onderlinge relatie en verantwoordeli jkheden (op uitvoeringsniveau) verder invullen. 



Bijzondere dossiers 
Dit betreft bedrijven of locaties die meer dan gemiddeld aandacht vergen vanwege politieke 
gevoeligheid, risico voor de omgeving of wijziging van wet- en regelgeving. 

Projecten 
Indien nodig wordt er een project gestart op het gebied van toezicht. Veelal betreft dit het 
implementeren van nieuwe wet- en regelgeving of verzoeken vanuit een van de ministeries. 

3.4. Wat gaat het kosten 

Bedr i jven Real isat ie 2011 Real isat ie 2012 Begrot ing 2013 Begrot ing 2014 

Regu le ren m i l i e u a c t i v i t e i t 9 2 1 9 1 9 1.108 1.148 

M i l i e u t o e z i c h t 1 .671 1.559 1.459 1.511 

Totaa l 2 .592 2.478 2.567 2 .659 

Tabel 8: Uren bedrijven 

In hoofdstuk 7 staat een toelichting op de belangrijkste mutaties. 



4. Prettig, gezond en veilig 
4.1. Inleiding en actuele ontwikkelingen 

Verwacht resultaat: een leefbare, gezonde en veilige omgeving 
Het resultaat van de werkzaamheden binnen dit programma is: 
• Hinder als gevolg van geluid, luchtverontreiniging, geur en de risico's voor veiligheid en 

gezondheid voldoen overal aan de wetteli jke normen. 
• Waar mogelijk wordt gestreefd naar een optimale milieukwaliteit (gebaseerd op de ambities uit 

de Duurzaamheidsagenda). Bijvoorbeeld bij delen van de gemeente die extra kwetsbaar zijn, 
zoals sportterreinen, of die een aparte kwaliteit bezitten, zoals een rustige woonwijk. 

Hiervoor wordt : 
• beleid omgezet in actieplannen 
• elk ruimtelijk plan voorzien van een milieuadvies 
• vragen van bestuurders en inwoners snel en goed beantwoord 

De doelstellingen richten zich op de volgende thema's: 
• Leefbaar en prettig: de omgevingskwaliteit wordt afgestemd op het gebied. 
• Gezond: alle nieuwbouw en renovatie gaan uit van een gezond binnenmilieu. Waar de gemeente 

als opdrachtgever betrokken is, zijn aangescherpte normen voor geluidisolatie en ventilatie van 
kracht. Daarnaast wordt gestreefd naar het beperken van de milieubelasting door verkeer. 

• Veilig: de veiligheidssituatie is in kaart gebracht. Nieuwe kwetsbare functies voldoen aan het 
groepsrisico en bestaande knelpunten zijn opgelost. 

Binnen de werkzaamheden van het programma Prettig, gezond en veilig worden de volgende vijf 
gebieden onderscheiden: Lucht en geur, Geluid en verkeer, Schiphol, Omgevingskwaliteit en Externe 
veiligheid. 
Een belangrijk deel van de werkzaamheden voert de gemeente zelf uit. De Omgevingsdienst voert 
enkele regionale programma's uit, zoals het actieplan luchtkwaliteit Holland Rijnland, het regionaal 
uitvoeringsprogramma Externe veiligheid en de aanpak van gevelsaneringsprojecten. 

4.2. Lucht en geur 

4.2.1. Wat willen we bereiken 

Een leefbare en gezonde leefomgeving en het overal voldoen aan de wetteli jke normen. Waar 
mogelijk wordt gestreefd naar een optimale milieukwaliteit gebaseerd op de ambities uit de 
Duurzaamheidsagenda. 

4.2.2. Wat gaan we daarvoor doen 

Bij Lucht en geur bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van vragen van 
opdrachtgevers en inwoners over luchtkwaliteit en het geven van adviezen op gemeentelijke nota's 
en producten. Verder adviseert de Omgevingsdienst over luchtkwaliteit, bijvoorbeeld na klachten van 
bewoners. Daarnaast volgt de Omgevingsdienst de beleidsontwikkelingen en/of wijzigingen in de 
regelgeving op (inter)nationaal niveau en vertaalt deze naar de regionale/lokale situatie. Ook worden 
de benodigde computermodellen onderhouden. 
Verder voert de Omgevingsdienst projecten en programma's uit passend binnen dit thema, zoals het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en uitvoering van het Actieplan 
Luchtkwaliteit Holland Rijnland. 



Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
Voor de voormalige regio's Holland Rijnland en Rijnstreek zijn in 2008 actieplannen lucht vastgesteld, 
die zijn verwerkt in Regionale Samenwerkingsprogramma's Luchtkwaliteit (RSL's). Deze plannen zijn 
onderdeel van het NSL, dat per 1 augustus 2009 van kracht is. Nederland heeft met het NSL gebruik 
gemaakt van de uitstelmogelijkheden binnen de Europese richtlijn voor de overschrijdingen van de 
grenswaarden. Op een paar regionale uitzonderingen na gold voor fijnstof een uitstel tot 11 juni 
2011. Voor stikstofdioxide geldt het uitstel tot 15 januari 2015. De looptijd van het actieplan is om 
die reden verlengd tot 2015. Om te voldoen aan de grenswaarden zijn in het NSL diverse 
maatregelen opgenomen. 

De Omgevingsdienst voert de NSL taken uit voor alle gemeenten in Holland Rijnland. De 
Omgevingsdienst ziet hierop toe, coördineert de uitvoering en draagt zorg voor de verdeling van de 
hiervoor toegekende subsidie door het Rijk. De evaluatie van de maatregelen wordt opgenomen in 
een rapportage. 

De maatregelen die de afgelopen jaren zijn, en nog worden, uitgevoerd dragen bij aan de verbetering 
van de luchtkwaliteit. De doelstelling om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn geïntegreerd in de 
Duurzaamheidsagenda of gemeentelijke milieubeleidsplannen van de niet aangesloten gemeenten. 
Hoewel er geen nieuw plan wordt gemaakt, blijft de aandacht voor luchtkwaliteit, gezondheid en 
leefomgevingkwaliteit wel een belangrijke rol spelen. Als uit de evaluatie van 2015 blijkt dat er nog 
extra maatregelen nodig zijn om aan de normen te voldoen, kan dit leiden tot een wetteli jke 
verplichting van een apart luchtkwaliteitsplan. 

Daarnaast zijn in het NSL ook de zogeheten In Betekenende Mate (IBM) projecten opgenomen. Dit 
zijn dusdanig grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen die in belangrijke mate bijdragen aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Nieuwe IBM projecten kunnen met een melding worden 
toegevoegd aan het NSL. Hierbij moet worden nagegaan of en welke extra maatregelen nodig zijn om 
te zorgen dat het op ti jd halen van de grenswaarden niet in gevaar komt. Vanaf 2012 zijn gemeenten 
verplicht dit te melden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de praktijk betekent dit dat 
de Omgevingsdienst de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van maatregelen aan het 
ministerie rapporteert. Verder rapporteert de Omgevingsdienst over alle relevante wijzigingen in het 
kader van luchtkwaliteit die zich hebben voorgedaan of die zich gaan voordoen. Hierbij moet onder 
andere gedacht worden aan wijzigingen in verkeerssituaties, verkeersintensiteiten en plannen op het 
gebied van ruimtelijke ordening. 

Aardgas 
De provincie Zuid-Holland is in 2008 een campagne gestart om rijden op aardgas te stimuleren. Door 
het rijden op aardgas verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de C0 2-uitstoot. De gemeenten in de 
regio Holland Rijnland hebben het rijden op aardgas opgenomen als maatregel in hun luchtkwaliteit
programma's. In samenwerking met een groot aantal regio's, waaronder Holland Rijnland, is een 
provinciale subsidieregeling opgesteld. De Omgevingsdienst vertegenwoordigt de gemeenten hierin 
en draagt zorg voor het onder de aandacht brengen van deze subsidieregeling bij ondernemers. Het 
doel van de subsidieregeling is het realiseren van twint ig aardgasvulpunten in Zuid-Holland. 

Zowel nieuwe als bestaande tankstations kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Om de 
vraag naar aardgas te stimuleren, biedt de provincie wagenparkscans aan. Gemeenten en bedrijven 
krijgen een gratis kosten- en batenanalyse, waarmee zij kunnen beoordelen of de omschakeling naar 
een wagenpark op aardgas economisch aantrekkelijk is. De Omgevingsdienst zorgt voor het onder de 
aandacht brengen van de wagenparkscans bij ondernemers in de regio. Voor dit project hebben de 
regio's een bijdrage geleverd en is een Europese (EFRO)-subsidie aangevraagd en verkregen. Uit deze 
gezamenlijke gelden betaalt de provincie de subsidie. Dit EFRO-project loopt ook door in 2014. 



Actieplan Luchtkwaliteit Leiderdorp 
In aanvulling op de regionale actieplannen is voor de gemeente Leiderdorp een Plan van Aanpak 
Luchtkwaliteit vastgesteld. In dit plan staan maatregelen beschreven die specifiek binnen de 
gemeente uitgevoerd worden om lokale knelpunten betreft luchtkwaliteit op te lossen o f t e 
verminderen. De Omgevingsdienst bewaakt de voortgang van de uitvoering van deze maatregelen. 
Het plan loopt door tot en met 2015. Dan wordt gekeken of de maatregelen het gewenste effect 
hebben gehad en of deze voldoende zijn geweest om de lokale knelpunten zodanig te verminderen 
dat de gemeente aan de normen voldoet. Van de evaluatie wordt een rapport opgesteld. De 
verwachting is dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd op lokaal en regionaal 
niveau bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Jaarlijks monitoren is wel een vereiste. 
Waar nodig neemt de Omgevingsdienst aanvullende maatregelen op in het actieplan. 

4.3. Geluid en verkeer 

4.3.1. Wat willen we bereiken 

Een leefbare en gezonde leefomgeving en het overal voldoen aan de wetteli jke normen. Waar 
mogelijk wordt gestreefd naar een optimale milieukwaliteit gebaseerd op de ambities uit de 
Duurzaamheidsagenda. 

4.3.2. Wat gaan we daarvoor doen 

Bij Geluid en verkeer bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van vragen 
betreffende geluid van de gemeente en inwoners. Verder adviseert de Omgevingsdienst over geluid, 
bijvoorbeeld na klachten van inwoners. Ook worden beleidsontwikkelingen op (inter)nationaal 
niveau gevolgd en wijzigingen in regelgeving bijgehouden en vertaald naar de regionale/lokale 
situatie. Daarnaast worden de benodigde computermodellen onderhouden. 

Hogere waarde beleid 
Sinds 1 januari 2007 is de gemeente bevoegd gezag voor het vaststellen van hogere grenswaarden. 
Op 15 maart 2007 heeft het algemeen bestuur van de Milieudienst (per 1 januari 2012 
Omgevingsdienst) de invulling van het regionale beleid vastgesteld. De bevoegdheid voor het 
verlenen van een hogere waarde berust in vrijwel alle gevallen bij het college van burgemeester en 
wethouders. De aangesloten gemeenten hebben de bevoegdheid gemandateerd aan de 
Omgevingsdienst. In 2010 is dit beleid op een aantal kleine punten aangepast. Ook is gestart met een 
evaluatie van het beleid. Doel van de evaluatie is nagaan hoe het beleid in de praktijk werkt en waar 
aanpassingen, verbeteringen en aanvullingen nodig of gewenst zijn. Hierbij zijn ook de 
constateringen en adviezen uit een rapport van de VROM-inspectie (nu ministerie van Infrastructuur 
en Milieu) over het omgaan met hogere waarden meegenomen. Dit onderdeel is opgenomen in de 
Duurzaamheidsagenda. Naar aanleiding van de verschillende gemeentelijke ambities in de 
Duurzaamheidsagenda wordt gekeken of en op welke punten het hogere waardenbeleid 
geactualiseerd moet worden. 

De uren voor het verzorgen van de procedures zelf (verlenen ontheff ing, etc.) zijn opgenomen in het 
onderdeel Duurzame Inrichting van deze begroting. 

Bou wve rgu n n i nge n/-toe zie h t 
In het kader van de hogere grenswaarde procedures ziet de Omgevingsdienst ook toe op de juiste 
toepassing van de verleende hogere grenswaarde (bijvoorbeeld of alle voorgeschreven maatregelen 
wel zijn toegepast). Daarnaast vindt ook een beoordeling van het akoestisch onderzoek plaats. 
Hiermee wordt aangetoond dat aan de voorschriften van het Bouwbesluit wordt voldaan (het 
geluidsniveau in de woning). In principe is Bouw- en Woningtoezicht hier verantwoordelijk. In de 



praktijk blijkt echter dat daar veelal de specifieke kennis of ervaring op het gebied van geluid 
ontbreekt. In een beperkt aantal gevallen doet men daarvoor dan ook een beroep op de 
geluidsspecialisten van de Omgevingsdienst. Ook het controleren van bouwakoestiek bij nieuwbouw 
met behulp van metingen hoort hierbij. 

Advisering Regionale Verkeers- en Milieukaart 
De Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) is een belangrijk uitgangspunt voor een deel van het 
advieswerk van de Omgevingsdienst. Om te kunnen berekenen of een plansituatie in de toekomst 
ook voldoet aan de wetgeving op het gebied van geluid en lucht, is het van groot belang over zo 
adequaat mogelijke (verkeers)gegevens te beschikken. Daarom wordt de RVMK regelmatig 
geactualiseerd. Het beheer van de kaart voor Holland Rijnland ligt bij een extern adviesbureau. Voor 
het werk van de Omgevingsdienst is het zeer wenselijk dat de eventueel aanwezige 
verkeersmilieukaarten van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Nieuwkoop samen 
worden gevoegd tot één RVMK voor de voormalige Rijnstreek of zelfs tot één grote kaart voor heel 
Holland Rijnland. De Omgevingsdienst adviseert hierover en tracht dit te bewerkstelligen. Ook in 
2014 adviseert de Omgevingsdienst over het milieugedeelte van de kaart. 

Evenementen en festiviteiten 
Gemeenten leggen steeds meer de nadruk op het handhaven tijdens evenementen en het daarmee 
gepaarde handhavingsbeleid. De Omgevingsdienst adviseert de gemeente hierbij. Op verzoek van de 
gemeente worden geluidmetingen bij evenementen uitgevoerd. Meer dan in de voorgaande jaren 
wordt voor het deel geluid onderscheid gemaakt tussen evenementen en festiviteiten. Festiviteiten 
zijn gebonden aan een inrichting en hebben bijvoorbeeld betrekking op het optreden van een band 
in een horecagelegenheid. Evenementen zijn in principe niet gebonden aan een inrichting. Voorbeeld 
hiervan zijn de Oranjefeesten. 

Voor inrichtingen zijn de geluidsnormen en eindtijden voor het draaien van muziek te regelen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De normering van evenementen wordt doorgaans in het 
plaatselijke evenementenbeleid geregeld. 

Controle van de normen uit het evenementenbeleid of uit de APV vindt plaats op verzoek van de 
gemeente. Als de Omgevingsdienst door de gemeente op dit onderdeel gemandateerd is, vindt de 
controle plaats op initiatief van de Omgevingsdienst. 

Weg- en Railverkeer 
Hieronder valt het maken van berekeningen voor kleinere projecten die niet terug komen in de 
plannen voor ruimtelijke ordening. Denk aan reconstructies van wegen, adviseren over schermen en 
raillawaai. Ook het berekenen van de geluidsbelasting voor architecten- en adviesbureaus valt 
hieronder. Werkzaamheden worden pas uitgevoerd na toestemming van de gemeente. 
Klachtenafhandeling met betrekking tot verkeerslawaai vormt ook onderdeel van de werkzaamheden 
van de Omgevingsdienst. 

EU-richtlijn omgevingslawaai: Actieplannen en geluidkaarten 
Op grond van de EU-richtlijn moeten iedere v i j f jaar geluidskaarten en actieplannen (en evaluatie van 
voorafgaande plannen) worden opgesteld. In 2012 is daarom weer een herziene geluidskaart 
gemaakt. In 2013 moeten de bijbehorende actieplannen worden vastgesteld. Dit betekent dat de 
Omgevingsdienst reeds in 2011 al met voorbereidende werkzaamheden is gestart. Aangezien dit 
structurele werkzaamheden zijn en het project de opstartfase voorbij is, is er voor de gemeente geen 
subsidie meer beschikbaar. 



SWUNG 
De huidige Wet geluidhinder biedt onvoldoende bescherming tegen de gevolgen van de autonome 
groei van het verkeer. Bovendien vindt men deze wet vaak te complex. Daarom wordt er op 
rijksniveau gewerkt aan een grootschalige aanpassing van de Wet geluidhinder. Dit gebeurt onder de 
noemer van SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). 

Programma Gevelsanering 
Voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, periode 2010-2014 (ISV3) is wederom geld voor 
geluidsanering gereserveerd. In 2014 staan geen nieuwe gevelisolatieprojecten gepland. Het is 
mogelijk dat, zodra er duidelijkheid is over de eindmelding gevelsanering, er wel projecten ontstaan. 
De eindmelding bepaalt welke woningen nog gesaneerd moeten worden. Op basis van de 
eindmelding stelt het Rijk middelen beschikbaar. Het inplannen van vervolgtrajecten is afhankelijk 
van de beschikbaarheid van die middelen. 

4.4. Omgevingskwaliteit 

4.4.1. Wat willen we bereiken 

Een leefbare en gezonde leefomgeving en het overal voldoen aan de wetteli jke normen. Waar 
mogelijk wordt gestreefd naar een optimale milieukwaliteit gebaseerd op de ambities uit de 
Duurzaamheidsagenda. 

4.4.2. Wat gaan we daarvoor doen 

De hoeveelheid werkzaamheden in dit thema hangt voor een belangrijk deel af van de behoefte aan 
ondersteuning van de gemeenten. Onder de noemer omgevingskwaliteit is beperkt ruimte 
beschikbaar om korte vragen over onkruidbestrijding en stralingsrisico's (hoogspanning, UMTS/GSM) 
te beantwoorden. 

Ecologie 
De Omgevingsdienst voert een aantal taken uit op gebied van natuur en ecologie. Zo is de 
Omgevingsdienst verantwoordeli jk voor het Natuur en Milieu Educatie steunpunt. Het Natuur en 
Milieu Educatie steunpunt werkt voor de vijft ien gemeenten in Holland Rijnland en brengt vraag 
(vooral scholen) en aanbod (vooral gemeenten en particuliere instellingen) bij elkaar. 

De Omgevingsdienst voert ook enkele projecten uit in opdracht van de Stichting Wijk en Wouden. Dit 
zijn projecten op het gebied van streekproducten, biodiversiteit en recreatie met als doel het behoud 
van het landschap en het verbeteren van de stad-landrelatie. 

Asbest 
De Omgevingsdienst ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de wetteli jke asbesttaken en door 
het geven van advies en voorlichting op dit gebied. De Omgevingsdienst beoordeelt asbest-
inventarisatierapporten bij sloopvergunningaanvragen en adviseert de gemeente hierover. Ook 
adviseert de Omgevingsdienst de gemeente op het gebied van handhaving bij asbestsloop en voert 
daarvoor (indien noodzakelijk) overleg met de arbeidsinspectie en de milieupolitie. De handhaving is 
een verantwoordeli jkheid van de gemeente. 



4.5. Externe veiligheid 

Met Externe veiligheid bedoelen we de kans dat personen in de omgeving van een activiteit waar 
met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer worden van een ongeval met die stoffen. 

4.5.1. Wat willen we bereiken 

De risico's voor veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk beperken en overal voldoen aan de 
wetteli jke normen. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een optimale milieukwaliteit (gebaseerd op 
de ambities uit de Duurzaamheidsagenda). 
De veiligheidssituatie is in kaart gebracht. Nieuwe kwetsbare functies voldoen aan het groepsrisico 
en bestaande knelpunten zijn opgelost. 

Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 2011-2014 
Voor de periode 2011-2014 is in 2010 een nieuw Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 
opgesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidieert het programma Externe veiligheid. 
Alle activiteiten op het terrein van externe veiligheid, zoals het adviseren op ruimtelijke plannen, 
worden hierin ondergebracht. 

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid steeds meer 
ingebed zijn in het reguliere werk van zowel de gemeente als de Omgevingsdienst. Daarom is de 
subsidie voor de periode 2011-2014 al met 25% afgebouwd. Na 2014 vervalt de subsidie. Aangezien 
het reguliere werkzaamheden betreft, dient de gemeente er rekening mee te houden dat het 
wegvallen van de subsidie kosten met zich meebrengt. Deze kosten worden na 2014 vermoedelijk via 
het gemeentefonds gecompenseerd. 

4.5.2. Wat gaan we daarvoor doen 

De Omgevingsdienst coördineert het Uitvoeringsprogramma voor de gemeenten in de regio Holland 
Rijnland en verzorgt de aanvraag en administratieve verantwoording voor de subsidieregeling. 
Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst de deelnemende gemeenten hierover. 

De taken binnen dit Uitvoeringsprogramma betreffen onder andere: 
• de risico's op gebied van externe veiligheid voor de regio in beeld brengen 
• hierover communiceren naar inwoners 
• de risico's aanpakken en voorkomen 
• beleid omzetten in actieplannen 
• elk ruimtelijk plan voorzien van een milieuadvies 
• vragen van bestuurders en inwoners snel en goed beantwoorden 

Naast de reguliere taken besteden de omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio Hollands Midden 
aandacht aan het opstellen en actualiseren van gemeentelijke externe veiligheidsvisies. Ook maken 
zij procesafspraken om externe veiligheid in ruimtelijke ordeningsprocessen en bij vergunning
verlening te borgen. In 2011 werd onderzocht welke gemeenten behoefte hebben aan een (nieuwe) 
gemeentelijke externe veiligheidsvisie. De Omgevingsdienst werkt de externe veiligheid visies in de 
jaren 2012-2014 per gemeente uit. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente. 

De Omgevingsdienst streeft ernaar in de toekomst meer samen te werken met de Omgevingsdienst 
Midden-Holland en de veiligheidsregio Hollands Midden. De speerpunten voor de nieuwe 
programmaperiode 2011-2014 zijn ook door de drie organisaties gezamenlijk opgesteld. 



4.6. Wat gaat het kosten 

Prett ig, gezond & veil ig Real isat ie 2011 Real isat ie 2012 Begrot ing 2013 Begrot ing 2014 

Lucht & g e u r 112 88 103 103 

Gelu id & v e r k e e r 213 3 1 9 537 384 

Sch ipho l 12 0 0 0 

O m g e v i n g s k w a l i t e i t 19 77 59 59 

Ex te rne ve i l i ghe id 194 169 191 191 

Totaa l 551 653 890 737 

Tabel 9: Urenraming Prettig, gezond en veilig 

In hoofdstuk 7 staat een toelichting op de belangrijkste mutaties. 



5. Duurzame inrichting 
5.1. Inleiding en actuele ontwikkelingen 

De Omgevingsdienst streeft, samen met haar opdrachtgevers, naar duurzame ruimtelijke plannen en 
projecten, waarbij het beperken van de nadelige effecten van ruimtelijke plannen op de 
milieukwaliteit en gezondheidsaspecten voor op staat. 

In de Duurzaamheidsagenda is opgenomen dat in alle gevallen de bodemkwaliteit past bij de functie 
van de locatie. Hierbij wordt elk bestemmingsplan en elke bouwaanvraag, waar nodig, voorzien van 
een goede bodemparagraaf. 

5.2. Ordening en inrichting 

5.2.1. Wat wil len we bereiken 

De Omgevingsdienst streeft, samen met haar opdrachtgevers, naar duurzame ruimtelijke plannen en 
projecten. Het resultaat van de werkzaamheden is het beperken van de nadelige effecten van 
ruimtelijke plannen op de milieukwaliteit en gezondheidsaspecten. 

De Omgevingsdienst adviseert over structuurvisies, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, 
ruimtelijke onderbouwingen bij Wabo procedures, schetsplannen en milieueffectrapportages. 

Er wordt gestreefd naar een integrale planontwikkeling met kansen voor een optimale milieu
kwaliteit. Dit betekent dat de Omgevingsdienst vroeg in het planproces wordt betrokken. Hierdoor is 
het bij grotere projecten mogelijk kansen te benutten voor duurzame gebiedsontwikkeling, gebruik 
te maken van de ambitietabel uit het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw of een 
energievisie te maken. 

De werkzaamheden op het gebied van Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), ROM-
advies (Ruimtelijke Ordening en Milieu advies) en MER (milieueffectrapportages) worden verder 
geprofessionaliseerd. 

In 2014 krijgt de samenwerking met de GGD en de Veiligheidsregio Hollands Midden op het gebied 
van ROM-advisering verder gestalte. Verder blijft de Omgevingsdienst betrokken bij de 
ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet. Indien nodig informeert de Omgevingsdienst 
haar opdrachtgevers. 

5.2.2. Wat gaan we daarvoor doen 

Voorkomen is beter dan genezen en daarom worden alle ruimtelijke plannen voorzien van een goede 
milieuparagraaf. In een goede milieuparagraaf wordt aan alle aspecten van bodem, lucht, geluid, 
zonering bedrijven, externe veiligheid, milieueffectrapportages, energie en duurzaamheid aandacht 
besteed. 

Achterliggende onderzoeken en rapporten op de genoemde milieuthema's worden opgesteld en/of 
beoordeeld door de Omgevingsdienst. 

Als passende maatregelen niet zijn te tref fen, en indien dit past binnen het daarvoor vastgestelde 
beleid, wordt een procedure Besluit hogere waarden (geluid) voorbereid en doorlopen. 



Voor het aspect externe veiligheid geldt dat, indien noodzakelijk, een verantwoordingsnotitie 
Groepsrisico wordt opgesteld. Vooraf is nog geen volledige lijst te geven over welke plannen en 
projecten een integraal ROM-advies gegeven wordt of een hogere waarden procedure gevoerd gaat 
worden. Voorlopig houdt de Omgevingsdienst rekening met twint ig integrale ROM-adviezen en twee 
hogere waarden procedures. 

Product 

Le iderdorp 

R O M a d v i e z e n ( i n teg ra le m i l i e u a d v i e z e n ) 20 

H o g e r e w a a r d e n 2 

Totaa l 22 
Tabel 10: Producten Ordening en Inrichting 

De definitieve lijst met ruimtelijke plannen en projecten wordt later in 2013 in overleg met de 
gemeente bepaald. Op dat moment worden afspraken gemaakt over het aantal te verwachten, uit te 
brengen, adviezen van de Omgevingsdienst. 
De Omgevingsdienst woont projectgroepen gericht op gebiedsontwikkeling bij. Ook bij regionale 
ruimtelijke projecten verzorgt de Omgevingsdienst de milieu-inbreng. 

5.3. Bodem- en waterbodembeheer 

5.3.1. Wat willen we bereiken 

Een schonere bodem 
In de Duurzaamheidsagenda is opgenomen dat in alle gevallen de bodemkwaliteit past bij de functie 
van de locatie. Hierbij wordt elk bestemmingsplan en elke bouwaanvraag, waar nodig, voorzien van 
een goede bodemparagraaf. Bij bedrijfsmatige activiteiten worden de nodige bodembeschermende 
maatregelen getroffen. 
In alle gevallen waar in de bodem wordt gewerkt moet aan de regels worden voldaan. Dit bereikt de 
Omgevingsdienst door vooraf te adviseren, tijdens de werkzaamheden te handhaven en achteraf te 
toetsen. Daarnaast is het doel dat in 2015 alle spoedeisende locaties gesaneerd of beheerst zijn. 
Voor zover nu bekend zijn er door de gemeenten geen speerpunten benoemd die specifiek 
betrekking hebben op het bodemuitvoeringsbeleid. 

5.3.2. Wat gaan we daarvoor doen 

Om het gewenste resultaat te bereiken omvat het reguliere werk: 
• Advisering en begeleiding van saneringen van bodemverontreiniging. 
• Advisering over bodemaspecten bij gemeentelijke bouwaanvragen, aankoop grond, etc. 
• Actueel houden van een bodeminformatiesysteem. 
• Verstrekken van informatie aan makelaars (en inwoners) door het Bodem Informatie Punt. 
• Uitvoering en handhaving van het bouwstoffenbesluit en besluit bodemkwaliteit. 
• Advisering over milieuaspecten bij verplaatsing en toepassing van grond. 
• Advisering bodembeschermingsmaatregelen voor de Wet Milieubeheer. 
• Implementatie van landelijk beleid. 



Regulier werk 
Voor gemeente Leiderdorp is een voorlopige inschatting gemaakt van de reguliere werkzaamheden. 
In de loop van 2013 wordt duidelijk of deze aantallen in overeenstemming zijn met de huidige 
praktijksituatie. 

P r o d u c t 

L e i d e r d o r p 

B o d e m a d v i e s b o u w a a n v r a a g 5 

B o d e m a d v i e s o v e r i g 1 0 

G r o n d v e r z e t t o e t s i n g e n h a n d h a v i n g * ) 4 

Totaa l 19 

Tabel 11 : Regulier werk Bodem 
*) Exclusief Munnikenpolder en verbreding A4 

Munnikenpolder 
Binnen het W4-project ontwikkelt de gemeente Leiderdorp de Munnikenpolder. Onderdelen zijn de 
waterbodemsanering van de Doeshaven (inmiddels afgerond), een zandwinning ten noorden van de 
haven (inmiddels afgerond) en het beheer van een tijdelijk gronddepot. Het hele gebied wordt ten 
slotte ingericht voor (extensieve) recreatie en natuur. De zandwinput ten noorden van de Doeshaven 
wordt heringericht als recreatiepias met eilanden. Daarvoor wordt de plas verondiept met 
herbruikbare (licht verontreinigde) grond en bagger. Dat gebeurt onder andere met overtollige grond 
uit de aanleg van de A4-tunnel. De depotruimte dient zo nodig als tijdelijke opslag van toepasbare 
grond. Ook in 2014 levert de Omgevingsdienst een belangrijke bijdrage aan het toezicht. Daarnaast 
wordt gemeente Leiderdorp geadviseerd op het punt van omgaan met de kwaliteit van de toe te 
passen grond en bagger. 

5.4. Wat gaat het kosten 

D u u r z a m e inr icht ing Real isat ie 2011 Real isat ie 2012 Begrot ing 2013 Begrot ing 2014 

O r d e n i n g e n i n r i c h t i n g 817 9 1 9 1.193 1.194 

Spec i f ieke locat ies 7 1 0 0 0 

B o d e m - en w a t e r b o d e m b e h e e r 9 6 8 1.382 903 763 

Totaa l 1.856 2.301 2.096 1.956 

Tabel 12: Urenraming Duurzame inrichting 

In hoofdstuk 7 staat een toelichting op de belangrijkste mutaties. 



6. Duurzame wereld 
6.1. Inleiding en actuele ontwikkelingen 

De inspanningen binnen Duurzame wereld richten zich op twee thema's: energie en klimaat en 
duurzaam bouwen (inclusief duurzame gebiedsontwikkeling). 

6.2. Energie en klimaat 

6.2.1. Wat willen we bereiken 

Lokale bijdrage aan een duurzamere wereld 
De resultaten zijn gebaseerd op de ambities van de Duurzaamheidsagenda: 
• In 2030 is in de regio Holland Rijnland, als gevolg van het regionale Klimaatprogramma 2008-

2012 en de vervolgprogramma's, de C0 2-uitstoot gereduceerd met zeshonderd kiloton (21 %) , 
ten opzichte van ongewijzigd beleid. 

• De gemeentelijke organisaties zijn klimaatneutraal in 2015. 
• Het Duurzaam Bouwen-beleid wordt toegepast. 

In 2013 is de rijkssubsidie voor het Klimaatprogramma 2008-2012 beëindigd. De deelnemende 
gemeenten hebben aangegeven het Klimaatprogramma in sterk afgeslankte vorm te willen 
continueren. De doelstellingen van deze productgroep blijven echter staan omdat deze ook landelijk 
geformuleerd zijn. 

6.2.2. Wat gaan we daarvoor doen 

In 2013 is de regionale actie Zonnestroom gestart. Indien deze actie in 2013 nog niet is afgerond, 
wordt de actie in 2014 vervolgd en afgerond. 
Naast de bovengenoemde activiteit heeft de Omgevingsdienst beperkt ruimte voor ondersteuning 
van de gemeenten bij specifieke vragen met betrekking tot energie en klimaat. Overigens staat het 
gemeenten vrij de Omgevingsdienst een aanvullende opdracht te verstrekken. 

6.3. Duurzaam bouwen 

6.3.1. Wat willen we bereiken 

De Omgevingsdienst streeft naar een duurzame ontwikkeling van woonwijken, bedrijventerreinen, 
grond-, weg- en waterbouw en util iteitsbouw. 

6.3.2. Wat gaan we daarvoor doen 

De Omgevingsdienst verzorgt het regionaal Duurzaam Bouwen Consulentschap. De Omgevingsdienst 
ondersteunt de aangesloten gemeenten bij de uitvoering van hun Duurzaam Bouwen (DuBo) beleid. 
Het Beleidskader Duurzame Stedenbouw en Duurzaam Bouwen Plus-beleid (DuBoPlus-beleid) is in 
het hele werkgebied van de Omgevingsdienst geactualiseerd en vastgesteld. 

Duurzame gebiedsontwikkeling ondersteunt de doelstellingen vanuit de Duurzaamheidsagenda. 
Duurzame gemeentelijke structuurvisies bieden de beleidsmatige borging voor duurzame ruimtelijke 
ordening, via bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Instrumenten worden toegepast om deze borging 



te kunnen realiseren. Hierbij ligt het accent op het concreet maken van duurzaamheid en kansen 
voor het klimaat. 
Voor concrete bouwprojecten stelt de Omgevingsdienst een afzonderlijk duurzaam bouwen en/of 
energie advies op. In deze begroting wordt uitgegaan van twee DuBo-adviezen. 

P r o d u c t 

L e i d e r d o r p 

A d v i e z e n D u u r z a a m B o u w e n 2 

Totaa l 2 

Tabel 13: DuBo-adviezen 

6.4. Wat gaat het kosten 

D u u r z a m e w e r e l d Real isat ie 2011 Real isat ie 2012 Begrot ing 2013 Begrot ing 2014 

Energ ie en k l i m a a t 190 207 67 72 

D u u r z a a m b o u w e n 68 67 67 63 

Totaa l 258 274 134 135 

Tabel 14: Urenraming Duurzame wereld 

In hoofdstuk 7 staat een toelichting op de belangrijkste mutaties. 



7. Ontwikkeling begroting 2014 
7.1. Budgettair neutraal voor de gemeente 

De Omgevingsdienst voert een aantal werkzaamheden uit zonder kosten voor de deelnemer. De 
gemaakte kosten worden gedekt door inkomsten of subsidies. 

TO
TA

A
L 

Uren inzet t.l.v subsidies & inkomsten: Begroting Begroting Begroting Meerjarenbeeld Toelich

ting 

< 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

a 
cr 

Prettig, gezond en veilig: externe veiligheid 191 191 191 0 0 0 a sidie Duurzame inrichting: Bodeminformatie 54 54 12 12 12 12 b 

re Uren t.l.v. subsidies & inkomsten 245 245 203 12 12 12 

O 
3 

Uren ' tarief € 19.104 € 19.392 € 16.065 €946 €946 €946 

to 
CL 
n> Prettig gezond & veilig: externe veiligheid 

O 
Bij: materieel budget externe veiligheid € 1.040 €817 €831 € € € a 

Af: subsidie externe veiligheid € 15.931- € 15.931- € 15.950- € € € a 

Duurzame inrichting: Bodem 

Af: inkomsten bodeminformatie €4.214- €4.278- €946- €946- €946- €946- b 

Totaal subsidies & inkomsten: €0 €0 €0 €0 €0 €0 

Tabel 15: Uren inzet t.l.v. subsidies en inkomsten 

Toelichting 
a. Externe veiligheid 
In 2015 vervalt de Rijkssubsidie voor Externe veiligheid. Als gevolg daarvan valt de dekking weg voor 
de werkzaamheden op gebied van Externe veiligheid. In deze begroting zijn vanaf 2015 de materiele 
kosten, de subsidie en de ureninzet van 191 uur afgeraamd. 

Er zijn signalen dat het wegvallen van deze subsidie wordt gecompenseerd door een bijdrage uit het 
gemeentefonds, maar zeker is dat nog niet. Vooruitlopend op het vervallen van de subsidie is in het 
dagelijks bestuur van oktober 2012 een besluit genomen om enerzijds op de programmakosten van 
het subsidieprogramma en anderzijds op andere taken van de Omgevingsdienst te bezuinigen om de 
inkomstenderving op te kunnen vangen. 

b. Bodem informatie punt (makelaarsmodule) - 40 uur (budgetneutraal) 
In 2012 is een module aangeschaft waarmee makelaars eenvoudig via internet bodeminformatie 
kunnen aanvragen. Hierdoor kunnen een groot deel van de uren vervallen die voorheen nodig waren 
om deze informatie te verstrekken aan de makelaars. Een klein aantal uren blijft beschikbaar voor 
ondersteuning aan makelaars bij complexe aanvragen. De uren worden bekostigd uit de bijdragen 
van de makelaars. 



7.2. Niet-budgettair neutraal voor de gemeente 

De onderstaande werkzaamheden komen voor rekening van de gemeente. 

V
o

o
r rek 

Uren Inzet t.l.v. gemeente Begroting Begroting Begroting Meerjarenbeeld Toelich

ting 

n> 

ZJ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

< Communicatie opdrachtgever & samenleving 798 798 810 810 810 810 

m Bedrijven 2.568 2.567 2.659 2.659 2.659 2.659 c derd Prettig, gezond en veilig 573 699 546 406 406 556 d,e,f 
O 
"O Duurzame inrichting 2 042 2.042 1.944 1.944 1.944 1.944 g 

Duurzame wereld 287 134 135 135 135 135 

Uren t.l.v. gemeente: 6.267 6.241 6.095 5.955 5.955 6.105 

Uren' tarief € 489.485 € 494.615 € 482.964 €471.870 €471.870 €483.757 

Overige uitgaven & inkomsten Communicatie 

Bij: Projectkosten milieubeleidsplan € 7.770 €7.945 €7.966 €7.966 €7.966 €7.966 

Bij: Milieucommunicatie €4.154 €4.247 €4.252 €4.252 €4.252 €4.252 

Overige uitgaven & inkomsten Bedrijven 

Bij: Indirecte lozingen €245 €251 €251 €251 €251 €251 

Overige uitgaven & inkomsten Prettig,gezond & Veilig 

Bij: Materiele kosten EU-omgevingslawaai €0 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 

Bij: Nme-steunpunt €0 €1.011 € 1.012 €0 €0 €0 j 

Overige uitgaven & inkomsten Duurzame inrichting 

Bij: Bodem/ Bodemkwaliteitskaarten € 7.108 €666 €0 € 1.797 €1.775 €564 h 

Overige uitgaven & inkomsten Duurzame Wereld 

Bij: Materiële kosten Klimaatbeleid /SLoK € 10.349 €0 €0 €0 €0 €0 

Bij: Materiële kosten Duurzaam Bouwen €521 €533 €533 €533 €533 €533 

Overige uitgaven & inkomsten Diverse 

Af: Taakstelling 10% t.o.v. bijdrage 2010 € 27.064- € 27.064- € 27.064- € 27.064- i 

Totale bijdrage gemeente € 519.632 € 516.268 €476.914 €466.605 €466.583 €477.259 

Tabel 16: Uren inzet t.l.v. gemeente 

Toelichting op de ontwikkel ingen in de begroting 2014 t.o.v. de begroting 2013 
De mutaties in de begroting 2014 ten opzichte van de begroting 2013 bedragen per saldo -147 uur. 
De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder toegelicht. 

Het uurtarief en de materiële budgetten zijn niet geïndexeerd in verband met besluitvorming door 
het dagelijks bestuur in april 2013 om, conform de Strijknorm, de nullijn te hanteren. 

c. Verwerking taakstelling bij programma Bedrijven + 90 uur 
In 2013 zijn er maatregelen genomen om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Als gevolg 
hiervan is de formatie gedaald en zijn de uren naar beneden bijgesteld. Voor gemeente Leiderdorp 
geldt dat naast deze taakstelling de uren voor vergunningverlening en toezicht op een realistisch 
niveau zijn gebracht op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. 



d. Actieplannen geluid en geluidskaarten - 200 uur 
In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de v i j f jaar worden 
opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. 
De huidige periode eindigt in 2014. In dat jaar worden de afrondend werkzaamheden uitgevoerd van 
deze periode. In de meerjarenraming van voorgaande jaren is dit al aangegeven. 

e. Gevelsanering + 50 uur 
Voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, periode 2010-2014 (ISV3) is wederom geld voor 
geluidsanering gereserveerd. Naar aanleiding van deze nieuwe periode is een lijst opgesteld met 
woningen die vanaf 2012 en verder worden aangepakt. 
De werkzaamheden voor gevelsaneringsprojecten worden elk jaar opnieuw verdeeld. 

f. SWUNG - 7 uur 
Het betreft een tijdelijke verhoging van de uren in verband met zeer ingrijpende wijzigingen in de 
wet- en regelgeving met betrekking tot geluid in de jaren 2012 en 2013. In 2014 zijn de uren 
afgeraamd. 

g. Verwerking taakstelling bij programma Bodem -100 uur 
In 2013 zijn er maatregelen genomen om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Als gevolg 
hiervan is de formatie gedaald en zijn de uren naar beneden bijgesteld. 

h. Afschrijvingskosten bodemkwaliteitskaarten - € 700 
Eind 2012 zal, na toestemming van het algemeen bestuur in juni 2013, een bestemmingsreserve 
gevormd worden ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingskosten van de Bodemkwaliteitskaarten. 
Uit deze bestemmingsreserve kunnen de afschrijvingskosten van 2013 en 2014 gedekt worden. In de 
begroting 2013 was hiervoor nog materieel budget opgenomen ad € 700. 

i. Taakstelling 10% per gemeente - € 27.100 
Het dagelijks bestuur heeft op 1 oktober 2012 besloten om de Omgevingsdienst een aanvullende 
taakstelling op te leggen, zodat gemeenten 10% verlaging op de eigen begroting ten opzichte van 
2010 realiseren. De taakstelling wordt opgelegd voor 2014 e.v.. 
In het dagelijks bestuur van 15 april 2013 is een overzicht met bezuinigingsmaatregelen 
gepresenteerd. Het dagelijks bestuur heeft met dit pakket aan maatregelen ingestemd. De 
maatregelen zullen in de gemeente specifieke delen worden verwerkt. Via een aparte 
begrotingswijziging zullen de consequenties voor de omvang van de kosten voor de Omgevingsdienst 
worden aangegeven. Deze begrotingswijziging komt in het algemeen bestuur van december 2013. 

Toelichting op de ontwikkeling van het meerjarenbeeld 
d. Actieplannen geluid en geluidskaarten 2015: 0 uur 

2016: 0 uur 
2017:+ 150 uur 

In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de v i j f jaar worden 
opgesteld of geactualiseerd. De werkzaamheden worden verspreid over vijf jaar. De huidige periode 
eindigt in 2014. In de nieuwe periode ligt de piek van de werkzaamheden in 2017 en 2018. 

e. Gevelsanering 2015: -140 uur 
2016: 0 uur 
2017: 0 uur 

Voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, periode 2010-2014 (ISV3) is wederom geld voor 
geluidsanering gereserveerd. Naar aanleiding van deze nieuwe periode is een lijst opgesteld met 
woningen die vanaf 2012 en verder worden aangepakt. 
De werkzaamheden voor gevelsaneringsprojecten worden elk jaar opnieuw verdeeld. 



h. Afschrijvingskosten bodemkwaliteitskaarten 2015 
2016: 
2017 

+ € 1.800 
€ 0 
- € 1 . 2 0 0 

Eind 2012 zal, na toestemming van het algemeen bestuur in juni 2013, een bestemmingsreserve 
gevormd worden ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingskosten van de Bodemkwaliteitskaarten. 
Uit deze bestemmingsreserve kunnen de afschrijvingskosten van 2013, 2014 en gedeeltelijk 2015 
gedekt worden. Met ingang van 2015 zullen de jaarlijkse afschrijvingskosten weer via het materieel 
budget in rekening worden gebracht bij de deelnemers. In 2017 zal een groot gedeelte van de 
bodemkwaliteitskaarten afgeschreven zijn. 

j . NME 2015 : -€1 .000 

Het contract met het NME-steunpunt loopt tot en met 2014. In het PHO wordt besloten over een 
eventuele verlenging van het contract. 

2016: € 0 
2017: € 0 
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1. Inleiding 

Het zijn turbulente t i jden voor de Omgevingsdienst West-Holland. Enerzijds moet er jaarlijks 
bezuinigd worden, anderzijds bepalen we nu de strategische koers voor de komende jaren. De 
laatste jaren zijn en komende jaren zullen er nieuwe deelnemers toetreden: per 1 januari 2012 
gemeente Lisse, per 1 juli 2012 provincie Zuid-Holland (met een grote verbouwing aan ons pand aan 
de Schipholweg), per 1 jul i 2013 gemeente Noordwijk en in 2014 misschien de fusiegemeente Alpen 
aan den Rijn en contractgemeenten Katwijk en Voorschoten. 

Op dit moment werkt de Omgevingsdienst aan het opstellen van de Strategienota 2013 - 2017. Met 
de diverse belanghebbenden voert de Omgevingsdienst gesprekken om een zo adequaat mogelijke 
strategische koers te bepalen voor de komende jaren. In het vervolg hierop is er ook aandacht voor 
een nieuwe governance-structuur en het klanttevredenheidsonderzoek en stelt de Omgevingsdienst 
een bedrijfsplan op waar de ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering worden 
uitgewerkt met onderwerpen als Planning & Control, financiering, strategisch personeelsbeleid en 
informatiemanagement. 

In de begroting 2014 zijn de bezuinigingen van 2013 en de daarmee samenhangende maatregelen 
verwerkt. In het dagelijks bestuur van april 2013 is een voorstel gepresenteerd met de maatregelen 
om te komen tot een aanvullende bezuiniging van 10% per gemeente (ten opzichte van het 
referentiejaar 2010). Dit voorstel is geaccepteerd. De consequenties hiervan worden in de gemeente 
specifieke delen en via een begrotingswijziging in de begroting 2014 verwerkt. 
Ook is in het dagelijks bestuur van april 2013 aandacht geweest voor de consequenties van de 
Strijknorm 2014 om de begroting 2014 niet te indexeren. Het dagelijks bestuur heeft besloten om 
vast te houden aan de Strijknorm en de begroting 2014 niet te indexeren. De consequentie hiervan is 
als een aparte taakstelling in de (meerjaren)begroting opgenomen. In het dagelijks bestuur van juni 
2013 zal een voorstel to t invulling van deze taakstelling worden gepresenteerd. 

Per 1 januari 2014 zal ook de nieuwe financieringssystematiek gelden. Waar mogelijk en noodzakelijk 
is hiermee in de begroting rekening gehouden. 

Zoals hierboven beschreven zijn het turbulente t i jden. Ondanks deze turbulentie hebben we 
wederom een kwaliteitsslag gemaakt op de voorliggende begroting. Het meerjarenperspectief is 
duidelijker uitgewerkt en er is beter zicht op onze activa. Mochten er opmerkingen zijn over deze 
begroting houden wi j ons van harte aanbevolen voor uw commentaar. 

D.W.M. Eskes 
Directeur Omgevingsdienst West-Holland 
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2. Programma's 

2.1. Programmaplan 

De Omgevingsdienst voert alle milieutaken uit voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, 
Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en 
Zoeterwoude en voor de provincie Zuid-Holland. Per 1 juli 2013 zal ook gemeente Noordwijk 
toetreden. Voor de gemeenten Katwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten voert de Omgevingsdienst 
op contractbasis milieutaken uit. 

De kosten van de Omgevingsdienst worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en 
contractgemeenten op basis van werkelijke uren en werkelijke kosten. Bij de provincie en per 1 juli 
2013 ook bij gemeente Noordwijk wordt de dienstverlening gefinancierd middels een 
lumpsumbijdrage voor een periode van 3 jaar. 
De gemeenten en de provincie betalen gedurende het jaar vier voorschotnota's die zijn gebaseerd op 
de afspraken in de betreffende begroting. Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats van 
het eventuele meer- of minderwerk ten opzichte van de begroting en van het bedrijfsresultaat. Er 
wordt hierbij rekening gehouden met de minimale en maximale omvang van de algemene reserve. 
De algemene reserve mag met ingang van 2014 5% van de omzet bedragen. 

Programma's 

De Omgevingsdienst besteedt veel ti jd en arbeid aan toezicht op de naleving van milieuwetgeving, 
waaronder de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming (Wbb). 

Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst gemeenten bij ruimtelijke planvorming en is de dienst actief 
op het brede terrein van milieu, gezondheid en duurzaamheid. Hierbij gaat het om onderwerpen 
zoals bodem- en luchtverontreiniging, geluidhinder, gevaarlijke stoffen en energie- en 
waterbesparing. 

De begroting is opgebouwd uit zes programma's: 
• Communicatie, opdrachtgever en samenleving 
• Bedrijven 
• Bouwtaken - dit is een nieuw programma, die voorlopig alleen aan gemeente Noordwijk wordt 

aangeboden 
• Prettig, gezond en veilig 
• Duurzame inrichting 
• Duurzame wereld 

De programma's zijn verder onderverdeeld in productgroepen. Per productgroep worden de 
verwachte inzet in uren en de hieraan verbonden kosten weergegeven. 
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de programma's en productgroepen. 

Communicatie, opdrachtgever en samenleving 

Binnen de werkzaamheden van het programma Communicatie, opdrachtgever en samenleving 
worden de volgende drie productgroepen onderscheiden: 
• De productgroep Programmering en verantwoording omvat alle diensten die gericht zijn op 

betrokkenheid met de opdrachtgevers van de Omgevingsdienst en inwoners uit de regio Holland 
Rijnland. 
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• De productgroep Opdrachtgever richt zich op een zorgvuldige afstemming met de 
opdrachtgevers op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. De afstemming betreft alle zaken over 
het contract. In goed overleg met de opdrachtgever maakt de dienst afspraken over de 
uitvoering van dit contract. 

• De productgroep Samenleving richt zich op: 
o Milieuvraagstukken, en de rol van de Omgevingsdienst daarin, correct te presenteren 

naar inwoners, bedrijven en media, 
o Inwoners en bedrijven maximaal digitale toegankelijkheid te geven to t milieu-informatie 

over hun eigen wijk of buurt, 
o Bij te dragen aan het bevorderen van milieubewust gedrag. 

Bedrijven 

Vanuit het programma Bedrijven ontwikkelt de Omgevingsdienst het (strategisch) uitvoeringsbeleid, 
gericht op bedrijven en vuurwerkevenementen voor de provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst 
draagt zorg voor de naleving van de milieuwetgeving door vergunningverlening, afhandeling van 
meldingen en advisering over ruimtelijke ordening bij bedrijven. Daarnaast houdt de dienst zich bezig 
met toezicht, handhaving, afhandeling van klachten en het uitvoeren van preventieve en 
stimulerende bedrijfsgerichte milieutaken. Dit doet de Omgevingsdienst voor ongeveer tienduizend 
bedrijven. 
In 2014 voert de Omgevingsdienst ook zelfstandig de zogenoemde BRIKS-taken uit (bouw-, reclame-, 
inrit-, kap- en sloopvergunning) voor de provincie Zuid-Holland. 

Binnen de werkzaamheden van het programma Bedrijven worden de volgende twee productgroepen 
onderscheiden: 
• Reguleren Milieuactiviteit 

Een goede uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht betekent dat elk bedrijf 
werkt volgens de actuele regels die in deze wet of daarop gebaseerde regelgeving zijn gesteld. 
Hierdoor wordt een optimaal milieuresultaat behaald. Verder moeten bij de bedrijven de best 
beschikbare technieken worden toegepast om een hoog niveau van milieubescherming te 
bereiken. De nadelige gevolgen, die het bedrijf voor het milieu kan veroorzaken, worden zoveel 
mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt. 
Bij de uitvoering van de taken die onder reguleren vallen, is het Vergunningenplan leidend. Dit 
plan is in 2012 vastgesteld in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst en gepubliceerd. 

• Milieutoezicht 
Vrijwel alle bedrijven en instellingen vallen onder de Wet milieubeheer en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Meestal zijn algemene milieuregels op grond van deze wetten van 
toepassing. In een aantal gevallen heeft een bedrijf een vergunning nodig. 
De gemeente heeft als wetteli jke taak het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer en 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarop gebaseerde regelgeving. De 
Omgevingsdienst controleert de bedrijven binnen het grondgebied van de gemeente. Deze 
controle kan preventief plaatsvinden of op basis van een ontvangen klacht. Ook voert de 
Omgevingsdienst, als gevolg van meldingen afkomstig van nieuwe bedrijven, opleverings
controles uit op grond van het Activiteitenbesluit. 
In het handhavingsplan, dat door het algemeen bestuur is vastgesteld, is opgenomen op welke 
wijze en met welke uitgangspunten dit plaatsvindt. 

Het aantal bedrijven in de gemeente is onderhevig aan wijzigingen. Uit gebiedsinventarisaties, 
opleveringscontroles, meldingen en verleende vergunningen blijkt dat het bedrijvenbestand continu 
wijzigt. De Omgevingsdienst streeft naar een meer projectmatige aanpak van controles waarbij risico 
gestuurd toezicht uitgangspunt wordt . De efficiency van het toezicht neemt hierdoor toe en 
bedrijven worden op een meer uniforme wijze benaderd. 
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In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in het bedrijvenbestand en de producten die de 
Omgevingsdienst uitvoert voor haar deelnemers. 

De Omgevingsdienst heeft de volgende bedrijven binnen haar bestand: 

Type bedri j f Omschr i jv ing 

Omgev ings

d ienst 

Type A Ac t i v i t e i t enbes lu i t n ie t me ld i ngsp l i ch t i g 8 4 2 

Type B A c t i v i t e i t e n b e s l u i t me ld i ngsp l i ch t i g 6 .395 

Type C m e l d i n g Agrar isch bes lu i t 1.287 

Type C v e r g u n n i n g V e r g u n n i n g p l i c h t i g 4 1 3 

Type C p rov inc ie Ve rk la r i ng van geen b e d e n k i n g e n 29 

IPPC V e r g u n n i n g p l i c h t i g Europese regels 13 

O n b e k e n d 198 

Totaa l 9.177 

Tabel 1 Bedrijfstypering 

Met het bovenstaande bedrijvenbestand levert de Omgevingsdienst de volgende producten op het 
gebied van Vergunningverlening: 

Product 

Omgev ings 

d iens t 

V e r g u n n i n g v e r l e n i n g 54 

Ac tua l i sa t i e en a m b t s h a l v e besch i kk ing 13 

M i l i e u n e u t r a l e 18 

M e l d i n g 8.40 W m 2 9 0 

M a a t w e r k v o o r s c h r i f t e n 30 

B e o o r d e l e n BBT 79 

IPPC 33 

Type B 6 

Type B O m g e v i n g s b e p e r k t e m i l i e u t o e t s 3 

Type C 10 

Type C-ver Prov inc ie 43 

O n b e k e n d 3 

To taa l 582 

T a b e l 2 P r o d u c t e n V e r g u n n i n g v e r l e n i n g 

D e O m g e v i n g s d i e n s t v o e r t d e v o l g e n d e p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n M i l i e u t o e z i c h t i 

Product 

Omgev ings 

d ienst 

Regul ie re c o n t r o l e 2 .043 

H e r c o n t r o l e 8 0 4 

O p l e v e r c o n t r o l e 205 

V u u r w e r k e v e n e m e n t e n 60 

EPRT-R 37 

I nc i den te l e f e s t i v i t e i t e n 585 

Kenn isgev ing m o b i e l e p u i n b r e k e r s 17 

Sanct ies 58 

K lach ten 6 5 0 

To taa l 4.459 

Tabel 3 Producten Toezicht 
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De reguliere controles worden als volgt verdeeld per bedrijfstype: 
Categor ie bedri j f Toe l icht ing Omgev ings 

d iens t 

Minimum bedrijf: bedrijven met gering milieurisico en een geringe 
milieubelasting 326 

Eenvoudig bedrijf: bedrijven met klein milieurisico en waarbij 
beperkte milieuwinst te behalen is 850 

Standaard bedrijf: bedrijven met milieurisico en waarbij milieuwinst 
te behalen is 435 

Gecompliceerd bedrijf: bedrijven met milieurisico en waarbij veel 
milieuwinst te behalen is 306 

Onbekend: bedrijf in 2013 bezoeken 125 
Totaa l regul iere cont ro les 2.043 

Tabel 4 Geplande reguliere controles 2014 

Inwoners en bedrijven kunnen 24 uur per dag klachten en ongewone voorvallen melden bij de 
Omgevingsdienst. Op basis van de voorgaande jaren wordt het volgende aantal klachten verwacht in 
2013 en 2014. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 
A l p h e n a / d Rijn 37 88 60 79 59 70 70 
Hi l legom 34 18 23 25 25 
Kaag & B r a a s s e m 53 105 168 147 100 100 
Le iden 62 105 105 106 106 100 100 
Le iderdorp 10 12 10 18 15 12 12 
Lisse 11 40 40 
N i e u w k o o p 10 30 45 55 37 45 45 
O e g s t g e e s t 2 8 6 17 5 8 8 
Prov inc ie 100 154 100 100 
R i j n w o u d e 21 34 91 103 83 80 80 
Tey l ingen 21 35 40 26 35 35 35 
Z o e t e r w o u d e 3 12 5 8 9 10 10 
Totaa l 166 377 501 698 684 625 625 
Tabel 5 Aantal klachten 
*) raming 

Bouwtaken 

Met de toetreding van de gemeente Noordwijk gaat de Omgevingsdienst ook de taken uitvoeren op 
het gebied van toezicht op de bouwtaken. Deze taak omvat de volgende werkzaamheden: 
• Toezicht op de realisatie van verleende bouwvergunningen 
• Toezicht op de bestaande voorraad gebouwde objecten 
• Toezicht op de realisatie van vergunningvrije bouwwerken 
• Toezicht op strijdig gebruik niet gebouwde omgeving 
De nadere invulling van deze werkzaamheden zal in overleg met gemeente Noordwijk plaatsvinden. 

Bij het schrijven van deze begroting liep een onderzoek bij de gemeenten Hillegom en Lisse naar het 
uitvoeren van bouwtoezicht en -handhaving door de Omgevingsdienst. En een onderzoek bij de 
gemeenten Lisse en Noordwijk naar het laten uitvoeren van bouwvergunningverlening door de 
Omgevingsdienst. 
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Prettig, gezond en veilig 

Binnen de werkzaamheden van het programma Prettig, gezond en veilig worden de 
volgende vijf productgroepen onderscheiden: 
• Lucht en geur 

Bij Lucht en geur bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van vragen van 
onze opdrachtgevers en inwoners over luchtkwaliteit. Verder adviseert de Omgevingsdienst over 
luchtkwaliteit, bijvoorbeeld na klachten van bewoners. Daarnaast worden de 
beleidsontwikkelingen en/of wijzigingen in de regelgeving op (inter)nationaal niveau gevolgd en 
'vertaald' naar de regionale/lokale situatie. Ook worden de benodigde computermodellen 
onderhouden. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de lucht vastgelegd in een rapportage. 

• Geluid en verkeer 
Bij Geluid en verkeer bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van 
geluidvragen van de gemeenten en inwoners. Verder adviseert de Omgevingsdienst over geluid, 
bijvoorbeeld na klachten van inwoners. Ook worden beleidsontwikkelingen op (inter)nationaal 
niveau gevolgd en wijzigingen in regelgeving bijgehouden en vertaald naar de regionale/lokale 
situatie. Daarnaast worden de benodigde computermodellen onderhouden. 

• Schiphol 
De Omgevingsdienst ondersteunt het bestuurlijk Schipholoverleg van de gemeenten in het 
cluster Zuid-West en Zuid-Oost van het CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol). Tijdens dit overleg worden alle Schiphol-gerelateerde zaken besproken. Zoals de 
adviezen van de Tafel van Alders, klachten en geluidmetingen. De Omgevingsdienst bereidt 
overleggen van het bestuurlijk Schipholoverleg voor, maakt de verslagen en voert acties, die 
binnen het werkveld van de Omgevingsdienst vallen, uit. Ook ondersteunt de Omgevingsdienst 
de deelname van de clustergemeenten aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS). 

• Omgevingskwaliteit 
De omvang van de inspanning op dit thema is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
behoefte aan ondersteuning van de gemeenten. Voor de gemeenten wordt geadviseerd op het 
gebied van asbest. Daarnaast voert de Omgevingsdienst een aantal taken uit op het gebied van 
natuur en ecologie. Onder de noemer Omgevingskwaliteit is zeer beperkt ruimte beschikbaar om 
korte vragen over onkruidbestrijding en stralingsrisico's (hoogspanning, UMTS/GSM) te 
beantwoorden. Uiteraard wordt voor grotere werkzaamheden in dit kader wel een offerte 
opgesteld voor meerwerk. 

• Externe veiligheid 
Alle activiteiten op het terrein van externe veiligheid, zoals het adviseren op ruimtelijke plannen, 
kunnen worden ondergebracht bij het door het ministerie van Infrastructuur en Mil ieu 
gesubsidieerde programma Externe veiligheid (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-
2014). 

Duurzame inrichting 

Binnen de werkzaamheden van het programma Duurzame inrichting worden de volgende twee 
productgroepen onderscheiden: 
• Ordening en inrichting 

Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is het beperken van de nadelige 
effecten van ruimtelijke plannen op de milieukwaliteit en gezondheidsaspecten. Voorkomen is 
beter dan genezen. Daarom worden alle ruimtelijke plannen voorzien van een goede 
milieuparagraaf. In een goede milieuparagraaf wordt aandacht besteed aan alle aspecten van 
bodem, lucht, geluid, zonering bedrijven, externe veiligheid, energie en duurzaamheid. De 
achterliggende onderzoeken en rapporten worden door de Omgevingsdienst opgesteld en/of 
beoordeeld. De milieuparagraaf kan betrekking hebben op structuurvisies, bestemmingsplannen, 
wijzigingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, schetsplannen, bouwplannen en plannen met 
een milieueffectrapportage (MER). 
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• Bodem- en waterbodembeheer 
Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is dat in alle gevallen de 
bodemkwaliteit past bij de functie van de locatie. Hierbij wordt elke bouwaanvraag waar nodig 
voorzien van een goede bodemparagraaf. Bij bedrijfsmatige activiteiten worden de nodige 
bodembeschermende maatregelen getroffen. 
In alle gevallen waar in de bodem wordt gewerkt moet aan de regels worden voldaan. Dit wordt 
bereikt door vooraf te adviseren, tijdens de werkzaamheden te handhaven en achteraf te 
toetsen. Het doel is om in 2015 alle spoedeisende locaties gesaneerd of beheerst te hebben. 

In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de producten die de Omgevingsdienst uitvoert 
voor haar deelnemers. 

De Omgevingsdienst voert de volgende producten op het gebied van RO-advisering uit: 
Product Omgev ings 

d iens t 

R O M a d v i e z e n ( i n t eg ra l e m i l i e u a d v i e z e n ) 5 4 5 

H o g e r e w a a r d e n 3 4 

Totaa l 582 

Tabel 6 Producten Ordening en Inrichting 

De Omgevingsdienst voert de volgende producten op het gebied van Bodem uit: 
Product Omgev ings 

d iens t 

B o d e m a d v i e s b o u w a a n v r a a g 180 

B o d e m a d v i e s o v e r i g 3 5 0 

G r o n d v e r z e t t o e t s i n g e n h a n d h a v i n g 2 9 4 

Totaa l 824 

Tabel 7 Regulier werk Bodem 

Duurzame wereld 

De inspanningen binnen Duurzame wereld richten zich op twee thema's: energie en klimaat en 
duurzaam bouwen (inclusief duurzame gebiedsontwikkeling). 
• Energie en klimaat 

In 2013 is de rijkssubsidie voor het Klimaatprogramma 2008-2012 beëindigd. De deelnemende 
gemeenten hebben aangegeven het Klimaatprogramma in sterk afgeslankte vorm te willen 
continueren. 
De doelstellingen van deze productgroep blijven echter staan omdat deze ook landelijk 
geformuleerd zijn. Naast een regionale actie Zonnestroom, heeft de Omgevingsdienst beperkt 
ruimte voor ondersteuning van de gemeenten bij specifieke vragen met betrekking tot energie 
en klimaat. 

• Duurzaam bouwen 
De Omgevingsdienst streeft naar een duurzame ontwikkeling van woonwijken, 
bedrijventerreinen, grond-, weg- en waterbouw en uti l i teitsbouw. 
Duurzaam bouwen omvat enerzijds het regionaal Duurzaam Bouwen Consulentschap en 
anderzijds duurzame gebiedsontwikkeling. 

o De Omgevingsdienst verzorgt het regionaal Duurzaam Bouwen Consulentschap. De 
Omgevingsdienst ondersteunt de aangesloten gemeenten bij de uitvoering van hun 
Duurzaam Bouwen (DuBo) beleid. 
Het Beleidskader Duurzame Stedenbouw en Duurzaam Bouwen Plus-beleid (DuBoPlus-

11 



beleid) is in de hele regio van de Omgevingsdienst geactualiseerd en vastgesteld. Bij elk 
bouwplan waarop de Omgevingsdienst adviseert is dat het uitgangspunt. 
Daarnaast worden op concrete projecten energie- en DuBo-adviezen uitgebracht. In het 
jaarverslag wordt de daadwerkelijke DuBoPlus bouwproductie gevolgd, 

o Duurzame gebiedsontwikkeling ondersteunt de doelstellingen vanuit de Duurzaamheids
agenda. Duurzame gemeentelijke structuurvisies bieden de beleidsmatige borging voor 
duurzame ruimtelijke ordening, via bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Instrumenten 
worden toegepast om deze borging te kunnen realiseren. Hierbij ligt het accent op het 
concreet maken van duurzaamheid en kansen voor het klimaat. 

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de producten die de Omgevingsdienst uitvoert voor 
haar deelnemers. 

De Omgevingsdienst voert de volgende producten op het gebied van Duurzaam Bouwen uit: 
Product Omgev ings 

d ienst 

Adv iezen D u u r z a a m B o u w e n 4 1 

Totaa l 41 

Tabel 8 Adviezen Duurzaam Bouwen 
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2.2. Indexeringen en tarieven 

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 4 maart 2013 is de notit ie met financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2014 besproken. In deze notit ie werd voorgesteld om het uurtarief 
met 4 ,01% te indexeren. In het dagelijks bestuur is afgesproken dat er in een apart memo ingegaan 
wordt op de consequenties van het hanteren van de nullijn. 
In het dagelijks bestuur van 15 april 2013 is, naar aanleiding van deze memo, besloten om in de 
huidige begroting de nullijn te hanteren. Dit is in de huidige begroting verwerkt. De consequentie 
hiervan is een extra taakstelling die apart zichtbaar in de (meerjaren)begroting is opgenomen. In het 
dagelijks bestuur van juni 2013 zal een voorstel to t invulling van deze taakstelling worden 
gepresenteerd. 

Hieronder wordt kort aangegeven met welke tarieven in de begroting 2014 rekening is gehouden. 

Uurtarief 2014 deelnemende gemeenten 

In deze begroting is uitgegaan van het tarief van € 79,25 per uur voor de deelnemende gemeenten. 

Tarief Tarief Tarief Tarief Tarief Tarief Tarief 
product product product 
begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

uurtarief €71,18 € 74,00* € 7 4 , 2 0 * * € 76,00 € 7 8 , 1 0 * * * € 79,25 € 79,25 
Tabel 9 Uurtarief deelnemende gemeenten 

* Het uurtar ief van 2009 was berekend op € 75,53. Door eff ic iencyvoordelen was het echter mogelijk het uurtar ief te 
verlagen naar € 74, -. Bij de indexeringen in de jaren 2010 en 2011 is uitgegaan van di t verlaagde tarief. Hierdoor is 
het eff iciency voordeel van 2009 structureel . 

* * De oorspronkel i jke berekening voor 2010 kwam uit op een tar ief van € 75, - per uur. Als gevolg van de loonmatigingen 
is in het dagelijks bestuur van 20 april 2009 besloten de salarissen in 2010 niet te indexeren. 

* * * Het uurtar ief van 2012 is in het algemeen bestuur van december 2011 op het laatste moment gewijzigd naar en 
vastgesteld op € 78,- als gevolg van wijzigingen in de ABP-premies. Besloten is voor 2012 het uurtar ief van € 78,10 te 
hanteren, omdat deze al was verwerk t in alle begrot ingen. De indexering van 2013 is toegepast op het tar ief van 
€ 78,-. 

Uurtarief 2014 provincie Zuid-Holland 

Met de provincie is een apart tarief afgesproken vanwege het verschil in rechtspositieregeling tussen 
de medewerkers van de provincie en de medewerkers van gemeenten. 
In het bedrijfsplan is afgesproken dat in de eerste drie jaar na toetreding van de provincie 
ervaringsgegevens worden opgebouwd en de kostprijs nader wordt verfi jnd. 

Uurtarieven 2014 contractgemeenten 

In het dagelijks bestuur van 18 maart 2009 is besloten af te zien van een gedifferentieerd uurtarief 
voor contractgemeenten. Vanaf 2010 krijgen contractgemeenten een extern uurtarief. Het externe 
uurtarief is het interne uurtarief verhoogd met een risico-opslag van 10%. 

Tarief Tarief Tarief Tarief Tarief 
product 
begroting begroting begroting begroting Begroting 
2010 2011 2012 2013 2014 

uurtarief €81,62 € 83,60 € 85,91 € 87,18 € 87,18 
Tabel 10 Uurtarief contractgemeenten 
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Overige tarieven 

Vooral makelaars vragen bodeminformatie op. Hiervoor betalen zij een vergoeding per aa 

Tarief 
product 
begroting 
2009 

Tarief 
product 
begroting 
2010 

Tarief 

begroting 
2011 

Tarief 

begroting 
2012 

Tarief 
product 
begroting 
2013 

Tarief 
product 
begroting 
2014 

Bodeminformatie € 30,75 € 33,50 € 33,85 €33,85 € 34,60 € 35,90 
Tabel 11 Overige tarieven 
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2.3. Ontwikkelingen NIET in de begroting 

Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting 2014. Van deze ontwikkelingen is nog 
onvoldoende informatie bekend over de te verwachten inzet of er is nog onvoldoende 
overeenstemming bereikt met de deelnemers. 

De volgende ontwikkelingen worden verwacht: 

Aanvullende taakstelling van 10% per gemeente ten opzichte van referentiejaar 2010 
Het dagelijks bestuur heeft op 1 oktober 2012 besloten de Omgevingsdienst een aanvullende 
taakstelling op te leggen. De nadere invulling van de taakstelling vindt plaats in 2013, zodat de 
Omgevingsdienst hierbij rekening kan houden met de strategische koers 2013 - 2017. De overige 
taakstellingen zijn al verwerkt in de begroting 2013 en 2014. 
In het dagelijks bestuur van 15 april 2013 is een overzicht met bezuinigingsmaatregelen 
gepresenteerd. Het dagelijks bestuur heeft met dit pakket aan maatregelen ingestemd. De 
maatregelen zullen in de gemeente specifieke delen worden verwerkt. Via een aparte 
begrotingswijziging zullen de consequenties voor de omvang van de kosten voor de Omgevingsdienst 
worden aangegeven. Deze begrotingswijziging komt in het algemeen bestuur van december 2013. 

Fusie Alphen aan den Rijn - Boskoop - Rijnwoude 
Er is overeenstemming over de fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude 
per 1 januari 2014. In de begroting 2014 is nog een aparte begroting voor Alphen aan den Rijn en een 
aparte begroting voor Rijnwoude opgenomen. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden bij welke 
omgevingsdienst de gefuseerde gemeente zal toetreden, wordt deze met een begrotingswijziging in 
de begroting 2014 verwerkt. 

Mogelijke toetreding van Katwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten 
De verwachting is dat op grond van de landelijke bepalingen inzake de RUD-vorming de gemeenten 
Noordwijkerhout, Katwijk en Voorschoten in 2014 toetreden (gesprekken met gemeenten Katwijk en 
Voorschoten over toetreding lopen). In de begroting 2014 zijn ze nog als contractgemeenten 
opgenomen. 

Afschaffing van het BTW compensatiefonds 
In het regeerakkoord Rutte II was de afschaffing van het BTW compensatiefonds als 
bezuinigingsmaatregel opgenomen. Recent is bekend geworden dat, na onderhandelingen tussen 
Rijk, VNG, IPO en Waterschappen, het BTW compensatiefonds (waarschijnlijk) niet afgeschaft wordt. 
Eventuele consequenties van de afschaffing van het BTW compensatiefonds zijn dus niet verwerkt in 
de begroting 2014. 

Omgevingswet 
Het kabinet wil het omgevingsrecht fundamenteel herzien. Wetten op het gebied van ruimtelijke 
ordening, milieu, verkeer en dergelijke worden vervangen door één Omgevingswet. Achtergrond is 
dat het huidige omgevingsrecht te ingewikkeld is. Er zijn nieuwe opgaven, zoals het benutten van de 
bestaande stad en land, waar het huidige omgevingsrecht niet op toegesneden is. Het kabinet wil 
een nieuw, samenhangend stelsel van omgevingsrecht opbouwen. De datum van inwerkingtreding is 
op dit moment onbekend. 

Asbest - wijzigingen in regelgeving 
De regels voor asbestverwijdering maken deel uit van de bouwregelgeving. Gemeenten vervullen een 
belangrijke rol in de uitvoering van de asbestregelgeving. Zij zijn belast met het toezicht op de 
asbestverwijdering. Om de gehele asbestketen beheersbaar te maken is een goede samenwerking en 
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afstemming tussen de gemeente en de Omgevingsdienst cruciaal. Over de wijze van afstemming en 
samenwerking zijn nog niet met alle partijen afspraken gemaakt. 

Bestuursovereenkomst ISV Bodem 
In 2012 hebben de provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten in onze regio bestuurs
overeenkomsten ISV Bodem gesloten. Namens de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, 
Teylingen en Rijnwoude neemt de Omgevingsdienst het initiatief tot de noodzakelijke stappen in het 
beheersbaar maken van de bodemproblematiek. In 2013 wordt duidelijk welke stappen worden 
gezet en welke uren daarmee zijn gemoeid. 

2.4. Financieringssystematiek 

Met ingang van het boekjaar 2014 geldt de nieuwe financieringssystematiek zoals vastgesteld in het 
algemeen bestuur van 25 juni 2012. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

Instellen van een bandbreedte van 5% voor het reguliere werk 
Minimaal 95% van de regulier begrootte uren dienen te worden betaald. Uren die meer dan 5% 
boven de begroting uitkomen worden afgerekend tegen een hoger uurtarief, namelijk 25% boven het 
standaard uurtarief. Het belang van realistisch ramen neemt hierdoor toe. Daarnaast wordt de 
september-perrap erg belangrijk. 

Verdeling in regulier werk, meerwerk en incidentele projecten 
Deelnemers kunnen zelf bepalen/aangeven of ze voor extra werkzaamheden een aanvullende offerte 
of een incidenteel project willen aanvragen. Het verschil is het uurtarief (100%, 125% of 150%) en de 
flexibiliteit van de inzet van de uren (wel of geen schotten). 

Verdeling van de frictiekosten 
Uren van het reguliere werk van de begroting mogen 'kostenvrij ' dalen met maximaal 2% per jaar en 
maximaal 4% in drie jaar. Tevens mag de urendaling per programma maximaal 10% zijn per jaar. 
Indien de uren meer dalen worden bezuinigingskosten in rekening gebracht: '2 x uurtarief x dalende 
uren meer dan 2%'. Deze bezuinigingskosten worden gedurende drie jaar bijgehouden in de 
begroting in een verplichtingenregistratie en pas geïnd als de frictiekosten zich voordoen. 

Verhogen van het weerstandsvermogen van 2% naar 5% van de bijdragen 
De accountant adviseert het weerstandsvermogen op te hogen. Er wordt geleidelijk gewerkt naar 
5% weerstandsvermogen door toevoeging van een positief exploitatieresultaat aan de algemene 
reserve. In combinatie met de minimum-afnameverplichting van 95% van de uren worden hiermee 
de financiële risico's als gevolgd van de uren-exploitatie afgedekt. Overige risico's, zoals wijzigingen 
in de CAO en opzegging deelname contractgemeenten, zijn hierbij niet gedekt. 
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3. Meerjarenbegroting 2014-2017 

3.1. Meerjarenbegroting 2014-2017 
begroting realisatie begroting begroting begroting begroting begroting 

Cat. Omschrijving 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lasten 
1.0 Salarissen € 10.549.973 €8.651.252 € 10.381.400 € 10.445.700 € 10.324.200 € 10.324.200 € 10.324.200 
10 Taokstelling 10% dienstbreed € 0 -€226.200 €0 € 0 €0 € 0 
1.0 Vervallen rijkssubsidie Externe Veiligheid f 0 €0 €0 €0 €0 € 0 
10 Mutatie in uren €0 €0 €0 €15.400 -€30.200 €47.100 
3 0 Inhuur personeel € 680.700 € 1.547.342 € 682.500 € 618.900 €611.000 € 611.000 € 611.000 
3.2 Huren en pachten €487.254 € 592.648 € 595.000 € 621.500 € 621.500 € 621.500 € 621.500 
3.4 Goederen/diensten primaire proces € 756.647 €722.120 € 569.200 €606.600 € 613.400 € 620.100 € 595.000 
3.4 Overige goederen en diensten OD € 1.660.475 € 1.903.772 € 1.882.100 € 2.094.900 €1.910.200 € 1.925.600 € 1.895.500 
6.1 Afschrijvingen €551.379 € 337.493 € 486.300 € 533.000 € 533.000 € 533.000 € 533.000 
6 2 Interne doorbelastingen €C €0 € 0 €0 €0 €0 € 0 

Taakstelling 10% per gemeente €0 € 0 -€484.700 -€484.700 -£484.700 -€484.700 
Taakstelling indexering 0% CO € 0 -€196.000 -€196.000 -€ 196.000 -€196.000 

Totaal lasten € 14.686.428 € 13.754.627 £ 14.370.300 € 14.239.900 € 13.948.000 € 13.924.500 € 13.946.600 

Baten 
3.2 Huren en pachten € 0 € 30.000 € 31.200 €31.200 € 31.200 € 31.200 
3.4 Bijdrage gemeenten / provincie € 14.251.043 € 12.579.580 € 13.874.100 € 13.785.700 € 13.808.900 € 13.785.400 € 13.807.500 
3.4 Overige goederen en diensten MD € 138.203 € 1.347.886 € 104.200 € 55.100 €55.100 €55.100 € 55.100 
4.2 Subsidies €315.130 €850.531 € 315.100 €315.100 €0 € 0 € 0 
6.2 Interne doorbelastingen € 0 €0 €0 €0 €0 € 0 

Totaal baten € 14.704.376 C 14.777.997 € 14.323.400 € 14.187.100 € 13.895.200 € 13.871.700 C 13.893.800 

Saldo voor bestemming £ 17.948 € 1.023.370 -C 46.900 -€52.800 -€ 52.800 -€ 52.800 -£ 52.800 

6.0 Storting in reserves -€ 17.948 -€ 677.063 •€ 13.100 -€9.700 -€ 9.700 -€ 9.700 -€ 9.700 
6.0 Onttrekking uit reserves € 30.000 € 60.000 €62.500 € 62.500 € 62.500 € 62.500 

Saldo na bestemming €0 € 376.307 €0 €0 €0 €0 €0 

3.2. Toelichting op de meerjarenbegroting 2014-2017 

In de meerjarenbegroting zijn de taakstellingen en is de toetreding van gemeente Noordwijk 
opgenomen. Enerzijds zijn de salariskosten en gemeentelijke bijdragen gedaald als gevolg van de 
taakstellingen en anderzijds gestegen als gevolg van de toetreding van gemeente Noordwijk. 

In de meerjarenbegroting zijn de volgende taakstellingen opgenomen: 

Taakstelling aanvullend tot 10% per gemeente t.o.v. 2010 o.b.v. DB besluit 1 oktober 2012 
Het dagelijks bestuur heeft op 1 oktober 2012 besloten de Omgevingsdienst een aanvullende 
taakstelling op te leggen, zodat gemeenten 10% verlaging op de eigen begroting ten opzichte van 
2010 realiseren. Voor gemeente Lisse betreft dit een verlaging van 10% op de eigen begroting ten 
opzichte van het jaar van toetreding. Provincie Zuid-Holland verlaagt haar bijdrage voor 2014 niet. 

De taakstelling ad € 484.700 wordt opgelegd voor 2014 e.v.. In het dagelijks bestuur van 15 april 
2013 is een overzicht met bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd. Het dagelijks bestuur heeft met 
dit pakket aan maatregelen ingestemd. De maatregelen zullen in de gemeente specifieke delen 
worden verwerkt. Via een aparte begrotingswijziging zullen de consequenties voor de omvang van de 
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kosten voor de Omgevingsdienst worden aangegeven. Deze begrotingswijziging komt in het 
algemeen bestuur van december 2013. 

Taakstelling als gevolg van niet honoreren indexering 2014 door dagelijks bestuur op 4 maart 2013 
In de vergadering van het dagelijks bestuur van 4 maart 2013 is de notitie met financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2014 besproken. In deze notitie werd voorgesteld om het uurtarief 
met 4,01% te indexeren. 
In het dagelijks bestuur is afgesproken dat er in een apart memo ingegaan wordt op de 
consequenties van het hanteren van de nullijn (dus geen indexering van het tarief). In het dagelijks 
bestuur van 15 april 2013 is, naar aanleiding van deze memo, besloten om in de huidige begroting de 
nullijn te hanteren. Dit is in de huidige begroting verwerkt. De consequentie hiervan is een extra 
taakstelling ad € 196.000 die apart zichtbaar in de (meerjaren)begroting is opgenomen. In het 
dagelijks bestuur van juni 2013 zal een voorstel tot invulling van deze taakstelling worden 
gepresenteerd. 

Vervallen rijkssubsidie Externe Veiligheid 
In 2015 ontstaat er een tekort veroorzaakt door het wegvallen van de subsidie Externe veiligheid. Er 
zijn signalen dat het wegvallen van deze subsidie wordt gecompenseerd door een bijdrage uit het 
gemeentefonds, maar zeker is dat nog niet. 
Het wegvallen van de subsidie brengt een inkomstenderving van € 273.300 met zich mee door een 
daling van de ureninzet met 3.449 uur. In de begroting 2015 is enerzijds het vervallen van het 
materiële budget van € 41.800 en het vervallen van de subsidie van € 315.100 verwerkt en anderzijds 
de daling in formatie en daling van de overheadkosten. 
In het DB van oktober 2012 is vastgesteld dat de volgende maatregelen worden genomen om de 
inkomstenderving te compenseren: 
• Met het vervallen van de rijkssubsidie voor Externe Veiligheid, komt het Uitvoeringsprogramma 

EV ten einde. Dit betekent dat de bovenwettelijke taken, zoals projectcoördinatie, 
risicocommunicatie (werkgroep) en projectuitvoering, zullen worden geschrapt. Wetteli jke 
adviestaken bij ruimtelijke plannen en vergunningen blijven onveranderd; 

• Het toezicht bij grondverzet en bodemsanering wordt gecombineerd en meer vanuit beheersing 
van risico's bepaald. Dit verhoogt de kans op incidenten, omdat niet bij alle gevallen van 
grondverzet en bodemsanering toezicht meer plaatsvindt; 

• Thema / branchegerichte uitvoering van minimum en eenvoudige controles met aandacht voor 
eigen verantwoordeli jkheid van bedrijven en beheersing van risico's; 

• Administratieve afhandeling van controles wordt door de Procedurekamer uitgevoerd; 
• Onderzoek naar de besparingsmogelijkheden door het afsluiten van raamcontracten met 

leveranciers (met name bij inhuur van extern personeel); 
• Onderzoek naar besparingsmogelijkheden door clusters samen te voegen. 
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3.3. Begroting 2014 
Categorieën Begroting 2013 ODWH Provincie Noordwijk Begroting 2014 

2014 2014 2014 
Uitgaven 

Salarissen € 10.381.400 € 7.378.900 €2.532.200 € 534.600 € 10.445.700 
Taakstelling 10% dienstbreed -€226.200 €0 €0 €0 €0 
Inhuur personeel € 682.500 € 479.700 € 139.200 € 0 € 618.900 
Huren en Pachten € 595.000 €424.600 € 155.300 €41.600 € 621.500 
Goederen/diensten primaire proces € 569.200 € 322.800 € 278.300 € 5.500 € 606.600 
Overige goederen en diensten € 1.882.100 € 1.517.600 €446.100 €131.200 € 2.094.900 
Storting in reserves € 13.100 € 9.700 € 0 € 0 € 9.700 
Afschrijvingen €486.300 €355.100 € 142.600 € 35.300 € 533.000 
Taakstelling 10% per gemeente -€484.700 -€484.700 
Taakstelling indexering -€196.000 -€196.000 

Totaal uitgaven: € 14.383.400 € 9.807.700 € 3.693.700 € 748.200 € 14.249.600 

Categorieën Begroting 2013 ODWH Provincie Noordwijk Begroting 2014 
2014 2014 2014 

Inkomsten 

Huren en pachten € 30.000 € 31.200 €31.200 
Bijdrage gemeenten / Provincie € 13.874.100 €9.373.800 € 3.663.700 € 748.200 € 13.785.700 
Overige goederen en diensten € 104.200 € 55.100 €55.100 
Subsidies €315.100 €315.100 €315.100 
Onttrekking uit reserve € 60.000 € 32.500 € 30.000 € 62.500 

Totaal inkomsten: € 14.383.400 € 9.807.700 € 3.693.700 € 748.200 € 14.249.600 

3.4. Toelichting op begrotingsposten 

Salariskosten en inhuur personeel 

De salariskosten zijn bepaald aan de hand van de formatie zoals opgenomen in bijlage 1 en de 
salarisschalen van januari 2013. In de salarisschalen zijn de stijgingen van de werkgeverspremies en 
de CAO-ontwikkelingen 2012 opgenomen. 

In de formatie zijn de effecten van het sluitend maken van de begroting 2013 en 2014 verwerkt. 
Deze maatregelen waren nodig om het vervallen van 3.000 uur als gevolg van het grotendeels 
schrappen van het Klimaatprogramma op te vangen. 

De post inhuur personeel wordt jaarlijks vastgesteld op een percentage van ongeveer 6% van de 
loonsom. 

Huren en pachten 
Met ingang van 1 januari 2012 is het huurcontract van het pand aan de Schipholweg verlengd met 10 
jaar. Ook is het aantal vierkante meters dat gehuurd wordt aanzienlijk uitgebreid door de toetreding 
van de provincie Zuid-Holland per 1 juli 2012. 
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De huur wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer. Jaarlijks 
ontvangt de Omgevingsdienst een opbrengst wegens onderhuur van het pand aan de Schipholweg 
van € 31.200 per jaar. 

Overige goederen en diensten - lasten 
In de begroting 2014 is een splitsing gemaakt tussen de kosten van goederen en diensten voor het 
primaire proces en de kosten van de goederen en diensten van de Omgevingsdienst. 

De toelichting op de ontwikkeling van de kosten van goederen en diensten voor het primaire proces 
wordt gegeven in hoofdstuk 5 Ontwikkeling uren en bijdragen begroting 2014. 

De kosten van de goederen en diensten van de Omgevingsdienst stijgen ten opzichte van de 
begroting 2013. Dit heeft enerzijds te maken met de toetreding van de gemeente Noordwijk en 
anderzijds door de volgende ontwikkelingen: 
• De Omgevingsdienst heeft haar ICT kosten op een realistisch niveau gebracht. Er heeft een 

inventarisatie plaatsgevonden van de huidige hard- en software en in vervolg hierop is een 
meerjarenplan opgesteld waarin zowel de vervanging als de verwachte uitbreiding is 
opgenomen. Daarnaast is er rekening gehouden met kosten voor ICT-projecten. 

• Door de uitbreiding van het aantal verdiepingen in het pand aan de Schipholweg zijn de kosten 
van de koffievoorzieningen, printers en schoonmaakkosten extra gestegen. 

• Door de groei van het aantal medewerkers en nieuwe afspraken met het personeel zijn de 
kosten van telefonie extra gestegen. De Omgevingsdienst is stappen aan het zetten om toe te 
groeien naar het nieuwe werken. Hiervoor zijn er laptops aangeschaft met mobiele telefonie 
abonnementen. 

• Daar staat tegenover dat de kosten voor FPU en UWV enorm dalen. 

Storting in reserves 

In de nota Planning & Control van 14 december 2009 is vastgesteld dat contractgemeenten een 
risico-opslag van 10% op het interne uurtarief betalen. Deze opslag wordt gestort in de algemene 
reserve. De storting is gedaald doordat gemeente Noordwijk zal toetreden als deelnemer. 
Afschrijvingen 
De afschrijvingskosten nemen toe ten opzichte van 2013. Dit heeft enerzijds te maken met de 
investeringen in ICT die op een realistisch niveau zijn gebracht. Anderzijds is rekening gehouden met 
een mogelijke verbouwing aan het pand aan de Schipholweg als gevolg van de mogelijke toetreding 
van de gemeenten Katwijk en Voorschoten. 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de verwachte investeringen in 2014. De bijbehorende 
afschrijvingen zijn verwerkt in de begroting 2014. 

Bijdrage gemeenten / provincie 

De toelichting hierop wordt gegeven in hoofdstuk 5 Ontwikkeling uren en bijdragen begroting 2014. 

Provincie Zuid-Holland 

Met de provincie Zuid-Holland is een lumpsumbijdrage voor een periode van 3 jaar afgesproken. De 
periode loopt van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2015. In deze periode worden de kosten en de 
bijdrage van de provincie apart geregistreerd. De eventuele baten en lasten komen ten gunste o f t e n 
laste van de Omgevingsdienst. 

20 



Gemeente Noordwijk 
Met gemeente Noordwijk is een lumpsumbijdrage voor een periode van 3 jaar afgesproken. In deze 
lumpsumbijdrage is ook de bijdrage als contractgemeente opgenomen. De totale lumpsumbijdrage 
wordt dan als volgt: 
O p b o u w l u m p s u m b i j d r a g e N o o r d w i j k : 

U r e n € 
- b i j d r a g e als c o n t r a c t g e m e e n t e 4 8 7 € 37 .283 

- l u m p s u m b i j d r a g e 10 .663 € 7 1 1 . 0 2 4 

Tota le l u m p s u m b i j d r a g e 11 .150 € 748 .307 

De lumpsumperiode loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016. In deze periode worden de kosten 
en de bijdrage van de gemeente apart geregistreerd. De eventuele baten en lasten komen ten gunste 
o f t e n laste van de Omgevingsdienst. 

Overige goederen en diensten - baten 
Dit betreffen onder andere rente inkomsten en de vergoeding voor bodeminformatie die in rekening 
wordt gebracht bij de makelaars. 

Subsidies 
Dit betreft de subsidie voor Externe veiligheid, die de Omgevingsdienst ontvangt van het Rijk voor 
het uitvoeren van de wetteli jke taken op het gebied van Externe Veiligheid. 

Onttrekking uit reserve 
Eind 2012 zal, na toestemming van het algemeen bestuur in juni 2013, een bestemmingsreserve 
gevormd worden ter dekking van de afschrijvingskosten van de Bodemkwaliteitskaarten. Uit deze 
bestemmingsreserve kunnen de afschrijvingskosten van 2013 en 2014 gedekt worden. Met ingang 
van 2015 zullen de jaarlijkse afschrijvingskosten weer via het materieel budget in rekening worden 
gebracht bij de deelnemers. 

Eind 2012 zal, na toestemming van het algemeen bestuur in juni 2013, een bestemmingsreserve 
gevormd worden ter dekking van de afschrijvingskosten van de verbouwing aan het pand aan de 
Schipholweg in 2012. Deze bestemmingsreserve zal gevormd worden middels een eenmalige 
huurkorting van € 450.000. Jaarlijks zal een bedrag ad € 30.000 vrijvallen uit de bestemmingsreserve 
ter dekking van een gedeelte van de afschrijvingskosten van de verbouwing. 
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4. Ontwikkeling uren en bijdragen 2014 - 2017 

Hieronder zijn twee totaaloverzichten opgenomen waarin de uren en de bijdrage per deelnemer en 
per contractgemeente zijn weergegeven. Een toelichting op deze uren en bijdragen is opgenomen in 
hoofdstuk 5 Ontwikkeling uren en bijdragen begroting 2014. 

4.1. Totaaloverzicht uren per deelnemer / contractgemeente 

In de onderstaande tabel wordt inzage gegeven in de geplande uren. 
Ureninzet per gemeente Begroting Begroting Begroting Meerjarenbeeld Ureninzet per gemeente 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Alphen aan den Rijn 24.214 23.944 22.022 21.501 21.501 21.701 
Hillegom 7.479 7.477 7.225 7.026 7.026 7.026 
Kaag en Braassem 10.667 9.677 9.643 9.459 9.459 9.459 
Leiden 37.280 36.634 35.387 34.539 34.539 34.739 
Leiderdorp 6.512 6.486 6.297 5.966 5.966 6.116 
Lisse 6.695 6.550 6.435 6.524 6.274 6.274 
Nieuwkoop 10.113 9.720 9.636 9.444 9.444 9.444 
Noordwijk 642 487 11.154 11.035 11.035 11.035 
Oegstgeest 5.355 5.120 4.693 4.430 4.430 4.580 
Rijnwoude 8.185 8.015 7.955 7.822 7.822 7.822 
Teylingen 9.305 9.284 8.594 8.469 8.339 8.339 
Zoeterwoude 4.499 4.428 4.147 4.193 4.193 4.088 
Provincie 20.000 40.000 40.645 40.645 40.645 40.645 
Katwijk 1.396 1.079 1.081 793 793 793 
Noordwijkerhout 397 299 294 222 222 222 
Voorschoten 451 317 333 221 221 221 
TOTAAL 153.189 169.517 175.542 172.291 171.911 172.506 

Tabel 12 Geplande uren 

4.2. Totaaloverzicht bijdragen per deelnemer /contractgemeente 

In de onderstaande tabel wordt de totale bijdrage weergegeven in euro's. 
Kosten per gemeente Begroting Begroting Begroting Meerjarenbeeld Kosten per gemeente 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Alphen aan den Rijn € 1.942.854 € 1.911.897 € 1.766.917 € 1.769.058 € 1.768.998 € 1.781.544 
Hillegom € 593.666 € 588.891 € 509.503 €506.153 €506.135 € 5 0 5 . 1 9 1 
Kaag & Braassem € 864.875 € 7 6 2 . 2 4 1 €717.902 €718.659 €718.638 € 7 1 7 . 4 7 1 
Leiden € 3.000.288 €2.931.423 €2.612.685 €2.616.175 €2.623.078 € 2.626.542 
Leiderdorp €519.632 €516.268 €476.914 € 466.605 €466.583 €477.259 
Lisse €537 .421 €515.108 €491.451 €511.925 €492 .095 €491.072 
Nieuwkoop €807.563 € 765.484 € 727.635 € 728.427 € 728.405 € 727.183 
Noordwijk € 59.424 €37.283 € 748.276 € 748.128 € 748.128 €748 .128 
Oegstgeest €427.260 €408.730 € 369.281 €362.027 € 362.008 € 3 7 2 . 8 6 1 
Rijnwoude €651.143 €631.910 € 605.412 €605.959 € 605.944 € 605.099 
Teylingen €742.608 €729 .221 €672.952 € 684.302 € 6 7 3 . 9 7 1 €672 .353 
Zoeterwoude €356.708 € 349.805 € 295.441 € 304.001 €303.995 €295 .304 
Provincie € 1.771.500 €3.599.100 € 3.663.700 €3.663.700 €3.663.700 €3.663.700 
Katwijk € 126.553 € 80.909 €81.011 € 78.643 € 78.643 €78 .643 
Noordwijkerhout € 36.866 € 22.943 € 22.507 €21.914 €21 .914 €21 .914 
Voorschoten €41.296 €22.909 €24.168 €23.247 €23 .247 €23 .247 
TOTAAL € 12.479.657 € 13.874.121 € 13.785.754 € 13.808.922 € 13.785.481 € 13.807.511 

Tabel 13 Bijdragen in euro's 
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5. Ontwikkeling uren en bijdragen begroting 2014 
5.1. Ontwikkeling begroting 2014 

Hieronder worden de belangrijkste mutaties in de begroting 2014 toegelicht: 

Toetreding Noordwijk + 10.600 uur 
Naar verwachting treedt gemeente Noordwijk per 1 juli 2013 toe to t de Omgevingsdienst. Hierdoor 
breiden de uren zich uit met 10.600 uur. Met gemeente Noordwijk is een lumpsumbijdrage voor een 
periode van 3 jaar afgesproken. In deze lumpsumbijdrage is ook de bijdrage als contractgemeente 
opgenomen. 

Verwerking taakstelling bij programma Bedrijven - 2.200 uur 
Verwerking taakstelling bij programma Bodem -1.200 uur 
In 2013 zijn er maatregelen genomen om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Als gevolg 
hiervan is de formatie gedaald en zijn de uren naar beneden bijgesteld. 

Actieplannen geluid en geluidskaarten - 900 uur 
In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de vi j f jaar worden 
opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. 
De huidige periode eindigt in 2014. In dat jaar worden de afrondend werkzaamheden uitgevoerd van 
deze periode. In de meerjarenraming van voorgaande jaren is dit al aangegeven. 

Gevelsanering -100 uur 
De werkzaamheden voor gevelsaneringsprojecten worden elk jaar opnieuw verdeeld. 

Meetplan Provincie + 600 uur (budgetneutraal) 
Materieel budget Provincie + € 89.100 
Van provincie Zuid-Holland is materieel budget overgekomen ter dekking van de kosten van inhuur 
voor geluidmetingen. Aangezien de Omgevingsdienst deze expertise zelf in huis heeft wordt een 
gedeelte van dit budget structureel omgezet in uren en opgenomen in de reguliere begroting. 
In tegenstelling to t de voorgaande begrotingen zijn nu ook de aparte budgetten vanuit de provincie 
voor Wabo-taken en Briks-taken opgenomen. 

Bodem informatie punt (makelaarsmodule) - 900 uur (budgetneutraal) 
In 2012 is een module aangeschaft waarmee makelaars eenvoudig via internet bodeminformatie 
kunnen aanvragen. Hierdoor kunnen een groot deel van de uren vervallen die voorheen nodig waren 
om deze informatie te verstrekken aan de makelaars. Een klein aantal uren blijft beschikbaar voor 
ondersteuning aan makelaars bij complexe aanvragen. De uren worden bekostigd uit de bijdragen 
van de makelaars. 

SWUNG -100 uur 
Betreft een tijdelijke verhoging van de uren in verband met zeer ingrijpende wijzigingen in de wet- en 
regelgeving met betrekking to t geluid in de jaren 2012 en 2013. In 2014 zijn de uren afgeraamd. 

Afschrijvingskosten bodemkwaliteitskaarten - € 10.000 
Eind 2012 zal, na toestemming van het algemeen bestuur in juni 2013, een bestemmingsreserve 
gevormd worden ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingskosten van de Bodemkwaliteitskaarten. 
Uit deze bestemmingsreserve kunnen de afschrijvingskosten van 2013 en 2014 gedekt worden. In de 
begroting 2013 was hiervoor nog materieel budget opgenomen ad € 10.000. 
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Taakstelling 10% per gemeente - € 484.700 
De taakstelling ad € 484.700 wordt opgelegd voor 2014 e.v.. In het dagelijks bestuur van 15 april 
2013 is een overzicht met bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd. Het dagelijks bestuur heeft met 
dit pakket aan maatregelen ingestemd. De maatregelen zullen in de gemeente specifieke delen 
worden verwerkt. Via een aparte begrotingswijziging zullen de consequenties voor de omvang van de 
kosten voor de Omgevingsdienst worden aangegeven. Deze begrotingswijziging komt in het 
algemeen bestuur van december 2013. 

5.2. Ontwikkeling meerjarenbeeld 2015-2017 

De onderstaande ontwikkeling worden in de periode 2015 tot 2017 verwacht. 

Externe veiligheid 2015: - 3.446 uur 
- € 42.000 

2016: Ouur 
2017: Ouur 

In 2015 vervalt de Rijkssubsidie voor Externe Veiligheid. De subsidie wordt mogelijk vanaf 2015 
gecompenseerd door een bijdrage uit het gemeentefonds. Vooruitlopend op het vervallen van de 
subsidie is in het dagelijks bestuur van oktober 2012 een besluit genomen om enerzijds op de 
programmakosten van het subsidieprogramma en anderzijds op andere taken van de 
Omgevingsdienst te bezuinigen om de inkomstenderving op te kunnen vangen. 

Actieplannen geluid en geluidskaarten 2015: Ouur 
2016: Ouur 
2017: + 700 uur 

In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de v i j f jaar worden 
opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. 
De huidige periode loopt van 2010 - 2014. Daarna start een nieuwe periode van 2015 - 2019. In de 
nieuwe periode zal de piek van de werkzaamheden in de jaren 2017 en 2018 liggen. 

Afschrijvingskosten bodemkwaliteitskaarten 2015: +€26 .900 
2016: - € 300 
2017: -€18 .100 

Eind 2012 zal, na toestemming van het algemeen bestuur in juni 2013, een bestemmingsreserve 
gevormd worden ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingskosten van de Bodemkwaliteitskaarten. 
Uit deze bestemmingsreserve kunnen de afschrijvingskosten van 2013, 2014 en gedeeltelijk 2015 
gedekt worden. Met ingang van 2015 zullen de jaarlijkse afschrijvingskosten weer via het materieel 
budget in rekening worden gebracht bij de deelnemers. In 2017 zal een groot gedeelte van de 
bodemkwaliteitskaarten afgeschreven zijn. 

NME 2015: - € 20.000 
2016: € 0 
2017: € 0 

Het contract met het NME-steunpunt loopt tot en met 2014. In het PHO wordt besloten over een 
eventuele verlenging van het contract. 

Gevelsanering 2015 
2016 
2017 

+ 200 uur 
- 400 uur 
-100 uur 

De werkzaamheden voor gevelsaneringsprojecten worden elk jaar opnieuw verdeeld. 
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5.3. Bezuinigingstaakstelling en frictiekosten uit Financiële Kaderstelling 

In het dagelijks bestuur van december 2012 is een notit ie vastgesteld over de omvang en verdeling 
van de frictiekosten , die samenhangen met de aanvullende taakstelling van 10% per gemeente ten 
opzichte van referentiejaar 2010. 

In onderstaande tabel is de omvang en verdeling van de frictiekosten per deelnemer weergegeven. 
De verwachting is dat al in 2013 kosten gemaakt zullen worden om uitstroom van personeel te 
voorkomen. Deze kosten zullen in de jaarrekening met onderstaande verplichting worden verrekend. 
De verplichting geldt, conform de nieuwe financieringssystematiek, voor 3 jaar. Eventuele 
frictiekosten die ontstaan na deze periode van 3 jaar komen ten laste van het rekeningresultaat. 

% dal ing Dal ing u ren Norm 4 % Bezuinigings % tov totaa l 

u r e n tov per iode 2010 tov 2010 kos ten 

2010 - 2 0 1 4 
Alphen aan den Rijn - 1 3 % 3 .576 1.090 € 3 9 3 . 9 0 0 2 6 % 

Hillegom - 1 4 % 1.091 312 € 1 2 3 . 5 0 0 8% 

Kaag en Braassem - 1 0 % 1.013 4 0 5 € 9 6 . 3 0 0 6% 

Leiden - 1 1 % 3 .929 1.494 € 3 8 5 . 8 0 0 2 6 % 

Leiderdorp - 1 1 % 7 5 9 2 7 0 € 7 7 . 4 0 0 5% 

Lisse - 7 % 4 4 3 2 6 8 € 27 .800 2% 

Nieuwkoop - 1 0 % 1.024 4 1 2 € 9 6 . 9 0 0 6% 

Oegstgeest - 1 2 % 6 3 3 2 2 0 € 6 5 . 5 0 0 4 % 

Provincie 0 

Rijnwoude - 1 0 % 8 9 4 344 € 8 7 . 1 0 0 6% 

Teylingen - 1 0 % 1.012 4 0 5 € 9 6 . 2 0 0 6 % 

Zoeterwoude - 1 1 % 4 8 6 180 € 4 8 . 5 0 0 3% 

Contractgemeenten 

TOTAAL 14.860 5.400 € 1.498.900 100% 

Tabel 14 Omvang en verdeling bezuinigingskosten 
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6. Incidentele baten en lasten 
Het is mogelijk dat er gedurende het jaar nog aanvullende offertes worden opgesteld. Deze worden 
in de perraps van het lopende boekjaar meegenomen. 

Daarnaast zijn er de volgende incidentele werkzaamheden opgenomen in de begroting: 

Actieplannen geluiden geluidskaarten 

In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de v i j f jaar worden 
opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. 

De werkzaamheden worden verspreid over vijf jaar. De huidige periode loopt van 2 0 1 0 - 2 0 1 4 . 
Daarna start een nieuwe periode van 2015 - 2019. Tijdens de afbouw van een periode en de start 
van een nieuwe periode is de jaarlijkse urenbesteding geraamd op 200 uur per jaar. In de nieuwe 
periode zal de piek van de werkzaamheden in de jaren 2017 en 2018 liggen. 

Verdeling uren actieplannen geluid & geluidskaarten l e periode 2010-2014 
voorbereiding 
geluidkaarten 

voorbereiding 
geluidkaarten geluidkaart actieplan 

nasleep 
actieplan 

Totaal per 
gemeente 

gemeente 2010 2011 2012 2013 2014 
Leiden 50 50 250 300 50 700 
Leiderdorp 50 50 200 250 50 600 
Oegstgeest 50 50 200 250 50 600 
Alphen 50 50 250 300 50 700 
Totaal 200 200 900 1.100 200 

Verdeling uren actieplannen geluid & geluidskaarten 2 e periode 2015-2019 
voorbereiding 
geluidkaarten 

voorbereiding 
geluidkaarten geluidkaart actieplan 

Nasleep 
actieplan 

Totaal per 
gemeente 

gemeente 2015 2016 2017 2018 2019 
Leiden 50 50 250 300 50 700 
Leiderdorp 50 50 200 250 50 600 
Oegstgeest 50 50 200 250 50 600 
Alphen 50 50 250 300 50 700 
Totaal 200 200 900 1.100 200 

Tabel 15 Verdeling uren actieplannen geluid & geluidskaarten periode 2010-2019 

Gevelsanering 
De werkzaamheden voor gevelsaneringsprojecten worden elk jaar opnieuw verdeeld over de 
gemeenten in Holland Rijnland. De totale uren voorgevelsanering bij de Omgevingsdienst blijven 
jaarlijks ongeveer gelijk. 
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7. Paragrafen 
7.1. Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de Omgevingsdienst in staat is tegenvallers op te 
vangen. Aangezien alle structurele verplichtingen in de begroting voorzien zijn, is het 
weerstandsvermogen voornamelijk bedoeld voor het opvangen van risico's. 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaci te i t -de middelen en 
mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet 
begrote kosten te dekken - en de risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Het minimaal aan te 
houden weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de gemeenschappelijke regeling, de 
te onderkennen financiële risico's en het reserve- en voorzieningenbeleid (BBV, artikel 11). 

In de nota Planning en Control 2009-2013, vastgesteld op 14 december 2009, is opgenomen dat de 
algemene reserve niet hoger mag zijn dan 2% van de bijdragen. In het algemeen bestuur van 25 juni 
2012 is afgesproken dat er met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe financieringssystematiek komt, 
waardoor de algemene reserve van 2% verhoogt kan worden naar 5% van de bijdragen. Indien de 
algemene reserve boven deze grens van 5% uitkomt worden de resultaten verrekend met de 
deelnemers. Daarnaast is in de gemeenschappelijke regeling opgenomen dat de deelnemers 
verantwoordeli jk zijn voor een eventueel tekort van de Omgevingsdienst. 

Weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die 
onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Het gaat daarbij voor de Omgevingsdienst om de 
volgende elementen: 
• De post onvoorzien 

In de begroting 2014 van de Omgevingsdienst is geen post onvoorzien opgenomen. 
• Het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve 

De omvang van de algemene reserve bedraagt eind 2012 € 634.965, mits vastgesteld in het 
algemeen bestuur van juni 2013. 
Het maximum van de algemene reserve van deze begroting is € 694.000, gebaseerd op 5% van 
de bijdragen. 

• De stille reserves 
De Omgevingsdienst beschikt niet over stille reserves. 

Risico's 

In 2013 vindt een grondige analyse van de risico's plaats. Aan de hand van het instrument 
risicomanagement worden de risico's in kaart gebracht en gerelateerd aan het weerstandsvermogen 
van de Omgevingsdienst. Vooruit lopend op deze analyse staan hieronder de risico's die voor 2014 en 
verdere jaren van belang zijn. 

Ontwikkelingen NIET in de begroting 
Van een aantal nieuwe taken is bekend dat ze eraan komen. De inschatting van de kosten hiervan is 
nog zo onnauwkeurig dat deze nieuwe taken niet zijn opgenomen in de begroting. Deze taken 
worden behandeld in het hoofdstuk Ontwikkelingen NIET in de begroting. In de loop van het jaar 
wordt hierover met de gemeenten gesproken. 
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Ontwikkeling in de begroting 
In de begroting worden regelmatig nieuwe taken opgenomen. Het inschatten van de kosten hiervan 
is erg lastig. Achteraf blijkt of er een goede inschatting is gemaakt. Gedurende het jaar is er dan ook 
regelmatig contact met de betreffende gemeenten over de voortgang van de uitvoering en worden 
eventuele aanpassingen in de perraps verwerkt. Deze aanpassingen worden daarna ook in de 
eerstvolgende begroting verwerkt. 

Inhuur van personeel 
Het komt het regelmatig voor dat de bezetting te laag is om alle reguliere en extra taken uit te 
voeren. Door het management moet besloten worden in hoeverre het verantwoord is om extra 
personeel in te huren (tegen een tarief dat sterk kan variëren ten opzichte van het uurtarief van de 
Omgevingsdienst) of dat eventueel vast personeel kan worden ingezet. Dit brengt het risico met zich 
mee dat de kosten niet tegen de baten opwegen. 

Doorbelasting aan incidentele budgetten 
In een aantal gevallen hebben de deelnemende gemeenten er voor gekozen een deel van het 
structurele takenpakket ten laste te brengen van incidentele (project)budgetten. De 
Omgevingsdienst loopt het risico dat, zodra deze incidentele budgetten bij de gemeenten aflopen, zij 
personeel in dienst heeft dat niet kan worden ingezet op andere taken. Dit leidt dan to t onvoorziene 
bezuinigingen bij de Omgevingsdienst. 

Subsidie-inkomsten 
Een deel van de reguliere taken van de Omgevingsdienst hebben subsidie-inkomsten als 
dekkingsmiddel. De subsidiegelden worden zowel ingezet voor de financiering van materiële kosten, 
als ter financiering van formatieplaatsen. Het aantrekken van vast personeel ten laste van een 
tijdelijke subsidie blijft een lastig gegeven. 
Op dit moment worden de volgende taken gesubsidieerd: 
• Externe veiligheid: In 2015 vervalt de Rijkssubsidie voor Externe Veiligheid. De subsidie wordt 

mogelijk vanaf 2015 gecompenseerd door een bijdrage uit het gemeentefonds. Vooruit lopend op 
het vervallen van de subsidie is in het dagelijks bestuur van oktober 2012 een besluit genomen 
om enerzijds op de programmakosten van het subsidieprogramma en anderzijds op andere taken 
van de Omgevingsdienst te bezuinigen om de inkomstenderving op te kunnen vangen. 

• Gevelsanering: Voor gevelsaneringsprojecten ontvangen de gemeenten subsidie. Deze subsidie 
wordt geheel ingezet voor materiele kosten. De projectleiding wordt door de Omgevingsdienst 
verzorgd. De uren van de projectleiding zijn opgenomen in de reguliere begroting. 

• Wbb: De Omgevingsdienst voert voor de gemeente Leiden en voor de provincie Zuid-Holland de 
taken samenhangend met de Wbb uit. In 2015 moeten alle spoedlocaties gesaneerd zijn. Er 
bestaat de mogelijkheid dat vanaf dat moment de vergoeding van de apparaatskosten door het 
Rijk geschrapt gaat worden. Onduidelijk is wat de effecten voor gemeente Leiden, provincie Zuid-
Holland en de Omgevingsdienst zullen zijn. 

Contractgemeenten 
De Omgevingsdienst werkt op contractbasis voor een aantal gemeenten in de regio. Om het 
bedrijfsrisico in voldoende mate af te kunnen dekken zijn langlopende contracten van belang. Het 
risico dat het contract op korte termijn wordt opgezegd, zonder dat er voldoende compensatie 
tegenover staat betekent een risico voor de Omgevingsdienst van onvoorziene bezuinigingen, die op 
de deelnemers moet worden afgewenteld. Dit risico zal overigens verdwijnen, zodra alle gemeenten 
zijn toegetreden tot een Omgevingsdienst. 

28 



Toetreding nieuwe deelnemers 
Door toetreding van nieuwe deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling wordt de formatie van 
de Omgevingsdienst uitgebreid (door overkomen van personeel of vanwege nieuwe vacatures). Dit 
nieuwe personeel moet gehuisvest worden. In ons huidige pand aan de Schipholweg is nog (beperkt) 
ruimte om uit te breiden. Er zal bij elke uitbreiding bekeken moeten worden of het huidige pand nog 
geschikt is (na de noodzakelijke verbouwing) of dat toch besloten moet worden tot verhuizing. 

In de begroting 2014 is vooralsnog uitgegaan van een verbouwing van ons huidige pand indien 
gemeenten Katwijk en Voorschoten zullen toetreden. 

Gemeentelijke FPU-regeling 
Binnen tien jaar kan, bij ongewijzigde wetgeving, een deel van het personeel gebruik maken van een 
FPU-regeling. Op grond van sectorale verplichtingen moet de Omgevingsdienst een deel van de FPU-
kosten voor haar rekening nemen. Daarnaast geldt dat de Omgevingsdienst bijdraagt aan de premie 
ziektekosten voor voormalig personeel (WW-gerechtigd of gepensioneerd). 

Er zijn maximaal 2 medewerkers die binnen de Omgevingsdienst recht hebben op (gedeeltelijke) FPU. 
Slechts één van deze medewerkers maakt nu daadwerkelijk gebruik van deze regeling. De maximale 
jaarlijkse kosten van de FPU worden geschat op € 14.000. In de begroting is hiervoor geen aparte 
reservering opgenomen. Gelet op het geringe bedrag, wordt dit risico verantwoord geacht. 

Frictiekosten 
Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren en het risico op bezuinigingen in de toekomst, bestaat 
het risico voor de Omgevingsdienst dat er kosten gemaakt dienen te worden voor het laten afvloeien 
van personeel, zoals loopbaanbegeleiding en UWV-kosten. In de nieuwe financieringssystematiek, 
zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van 25 juni 2012, zijn afspraken gemaakt over het 
vastleggen en inzichtelijk maken van de risico's voor bezuinigings- en frictiekosten en de bijdragen 
die de deelnemers hierin hebben. 

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 
Op 1 oktober 2009 trad de Wet dwangsom en beroep bij niet ti jdig beslissen in werking. Deze wet 
heeft tot gevolg dat als de Omgevingsdienst niet binnen de wetteli jke (of redelijke) termijn beslist op 
een vergunningaanvraag, de aanvrager het bevoegd gezag in kwestie een brief (een soort 
ingebrekestelling) kan sturen met een aanvraag voor een dwangsom. De aanvrager moet in elk geval 
schriftelijk reageren als hij gebruik wil maken van de regeling. De Omgevingsdienst heeft dan twee 
weken de ti jd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet 
daaraan twee gevolgen: 
1. De dwangsom begint automatisch te lopen. De Omgevingsdienst is een dwangsom 

verschuldigd voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt 
hoogstens 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260. 

2. De aanvrager kan direct beroep instellen. 
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7.2. Financiering 

De Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is per januari 2001 in werking getreden. 
Volgens deze wet is elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht om een 
financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de 
ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de 
rente-risiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere 
beleid ten aanzien van de treasury. 

De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen wordt geformuleerd in het 
treasury statuut. Uiteraard valt dit binnen het wetteli jke kader zoals gesteld door de Wet FIDO. 

Rentevisie 

De Omgevingsdienst heeft geen leningen lopen. Dit wordt ook niet verwacht. 

Risicobeheer 

Deze paragraaf geeft een inschatting van de risico's die de Omgevingsdienst gedurende de begroting 
kan lopen. Onder risico's worden verstaan koers- en valutarisico's en de risico's ten aanzien van 
rente. 

Koers -en valutarisico 
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de 
financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Op 
dit moment bezit de Omgevingsdienst geen derivaten en is er dus geen sprake van koersrisico. 

Valutarisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een 
bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van 
wat verwacht werd op het beslissingsmoment. Op dit moment bezit de Omgevingsdienst geen 
vreemde valuta, dus is er geen sprake van een valutarisico. 

Renterisico's 
Onder de renterisico's wordt verstaan: het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de 
mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat 
de renteopbrengsten van activa lager zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau, c.q. het in de 
meerjarenraming en de begroting geraamde niveau. 

De Wet FIDO hanteert voor de beheersing van het renterisico de kasgeldlimiet en de rente 
risiconorm. De wet normeert via percentages het maximale risico dat een gemeenschappelijke 
regeling mag lopen op de vaste (de rente risiconorm) en de vlottende schuld (de kasgeldlimiet). 

Rente-risiconorm 
Aangezien de Omgevingsdienst geen langlopende schulden heeft, is er geen sprake van een mogelijk 
risico. 

Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet heeft tot doel de renterisico's op kortlopende (opgenomen) geldleningen te 
beperken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag een gemeente mag 
financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,2%) van 
het totaal van de begroting. 
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Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. Als de 
kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld omgezet worden in een 
langlopende schuld. 

De toegestane kasgeldlimiet is als volgt: 
B e g r o t i n g s t o t a a l ( b e t r e f t de l a s t e n k a n t ) € 1 4 . 2 4 9 . 6 0 0 

He t bi j m i n i s t e r i e l e rege l i ng vas tges te l de p e r c e n t a g e 8 ,2% 

Op basis van het bovenstaande wordt de kasgeldlimiet voor 2013 op € 1.168.500 gesteld. Dit 
betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld min de vlottende middelen dit bedrag niet 
mag overschrijden. 

Bijdrage deelnemers 
In 2014 bli jft de wijze waarop de bijdrage van de deelnemers geïnd wordt ongewijzigd. De 
Omgevingsdienst stuurt voorschotnota's op basis van de vastgestelde begroting in het algemeen 
bestuur. De voorschotnota's zijn gebaseerd op de onderstaande percentages: 
• l e kwartaal: 25% van de begroting 
• 2e kwartaal: 30% van de begroting 
• 3e kwartaal: 25% van de begroting 
• 4e kwartaal: 20% van de begroting 
Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats van het eventuele meer- of minderwerk ten 
opzichte van de begroting en van het bedrijfsresultaat. Er wordt hierbij rekening gehouden met de 
minimale en maximale omvang van de algemene reserve. 
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7.3. Bedrijfsvoering 

De afdeling Bedrijfsbureau bestaat uit de clusters Documentaire Informatie Voorziening, ICT, 
Kwaliteitsmanagement, Personeel en organisatie, Planning en Control en het Secretariaat. 
Het jaar 2014 heeft de volgende speerpunten: 

Verder verbeteren bedrijfsvoering 
Naar verwachting wordt in 2013 de nieuwe strategienota 2013 - 2017 door het algemeen bestuur 
vastgesteld. Als vervolg daarop wordt een bedrijfsplan gemaakt, waar de ontwikkelingen en 
verbeteringen in de bedrijfsvoering worden uitgewerkt. De implementatie vindt vervolgens in de 
jaren 2 0 1 3 - 2 0 1 7 plaats. Onderwerpen als bijvoorbeeld Planning & Control, Financiering, Strategisch 
personeelsbeleid en Informatiemanagement krijgen daarbij aandacht. 

Kwaliteitsmanagement 
De Omgevingsdienst hecht waarde aan kwaliteit, efficiëntie, eenduidigheid en een klantgerichte 
werkwijze. Deze accenten zijn concreet vertaald in het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001). Dit 
systeem beschrijft de werkprocessen en zorgt voor een doorlopend verbeterproces van de producten 
en diensten van de omgevingsdienst. In 2014 worden de nieuwe (provinciale) taken geëvalueerd en 
waar nodig geoptimaliseerd. Ook de andere taken van de dienst worden één- tot driejaarlijks 
geaudit. 

Documentaire Informatie Voorziening 
Een speerpunt voor 2014 is ervoor te zorgen dat de meerdere functionaliteiten van het Document 
Management Systeem Verseon (DMS Verseon) in de organisatie gebruikt worden ter ondersteuning 
van de primaire processen en de bedrijfsvoering. Het uiteindelijke doel is een organisatie die volledig 
digitaal en zaakgericht werkt. 

Er wordt verder ingezoomd op het nieuwe werken waarbij Verseon en de sjablonenapplicatie door 
medewerkers extern benaderbaar zijn. Een brief opmaken en direct toevoegen aan het zakendossier 
is mogelijk zodat de stand van zaken inzichtelijk is. 

Eenmalige opslag van documenten en (handmatige) koppelingen met andere applicaties maakt het 
mogelijk data en dossiers snel en efficiënt in te zien en te verwerken. 

Procedures zullen volledig digitaal worden afgehandeld en gearchiveerd. Hiervoor zijn het 
kwaliteitshandboek en de selectielijst van de Omgevingsdienst, waarin bewaar- en vernietigings
termijnen van documenten en dossiers verankerd zijn, alsmede de afspraken met de archiefinspectie 
van belang. 

Inkoop- en contractmanagement 
In 2012 heeft er een analyse op het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Omgevingsdienst 
plaatsgevonden. Het management heeft ingestemd met de verbeterpunten die uit deze analyse naar 
voren kwamen. In 2013 wordt het aangepaste inkoopbeleid geïmplementeerd. 

Planning en Control 
Als vervolg op de strategienota, maar ook omdat de huidige P&C-cyclus geactualiseerd moet worden 
in verband met de groei van de organisatie, wordt op dit moment met de andere Omgevingsdiensten 
in Zuid-Holland de eerste stappen gezet om gezamenlijk te komen tot een Producten-
dienstencatalogus, wat een eenduidige manier van rapporteren bevorderd. Dit zal enerzijds tot 
uniformiteit leiden en anderzijds meer tegemoet zal komen aan de wensen en eisen van de 
deelnemers. 
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Vooruit lopend op de actualisatie van de P&C-cyclus zijn door de Omgevingsdienst al concrete 
stappen gezet om samen met Midden-Holland verbeteringen in kaart te brengen en elkaar te 
ondersteunen bij het invoeren van deze verbeteringen. 

7.4. Onderhoud kapitaalgoederen 

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van de BBV in ieder geval 
de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. 

Voor de Omgevingsdienst is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waar de 
Omgevingsdienst is gevestigd wordt gehuurd. 

In bijlage 2 is een overzicht van de investeringen opgenomen. Alle investeringen boven de 
€ 2.500 worden hierin opgenomen. Het betreft de kosten van meubilair, apparatuur, hard- en 
software en de verbouwingskosten van het gehuurde pand aan de Schipholweg. 

De afschrijvingstermijn van de verbouwingskosten is gelijk aan de duur van het huurcontract. Voor de 
overige afschrijvingstermijnen is veelal de economische levensduur als uitgangspunt genomen. Alle 
kosten als gevolg van de afschrijving op genoemde investeringen zijn structureel in de begroting 
opgenomen. 

7.5. Lokale heffingen 

De Omgevingsdienst is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen. Deze bevoegdheid ligt bij de 
(deelnemende) gemeenten. 

7.6. Grondbeleid 

Het grondbeleid omvat het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de 
vastgestelde ruimtelijke en deels ook economische doelstellingen te realiseren. 

De Omgevingsdienst is niet bevoegd om een (eigen) grondbeleid op te stellen. 

7.7. Verbonden partijen 

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland is een samenwerkingsverband 
tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. 

Op 1 juli 2013 zal naar verwachting de gemeente Noordwijk toetreden. 

Op 1 januari 2014 gaan de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop fuseren. Op dit 
moment is nog niet duidelijk of de gefuseerde gemeente gaat deelnemen in West-Holland of 
Midden-Holland. 
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Bijlage 1 Formatieoverzicht 
Benaming functie Toegestane 

Formatie 
2013 

(begroting) 

Mutaties Toegestane 
Formatie 

2014 
(begroting) 

Directie 2,0 0.3 2,3 
Directeur 
Strategisch beleidsadviseur 

1,0 
1,0 

0,0 
0,3 

1,0 
1,3 

Bedrijfsbureau 23,3 1,2 22,1 
Hoofd bedrijfsbureau 1,0 0,0 1,0 
Adviseur P&O 0,5 0,6 1,1 
Consulent P&O 0,9 0,0 0,9 
Medewerker P&O 1,0 0,0 1,0 
Senior (financieel) projectleider 1,0 0,0 1,0 
Adviseur Planning & Control 0,0 1,6 1,6 
Medewerker Planning & Control 1,6 1,1 0,5 
Financieel medewerker 1,6 -0,5 1,1 
Kwaliteitsmedewerker 1,0 -0,1 0,9 
Inkoop adviseur 0,0 0,9 0,9 
Coördinator ICT 1,1 -0,2 0,9 
ICT Adviseur 2,4 -1,3 1,1 
ICT Medewerker 1,8 0,3 2,0 
Coördinator DIV 0,8 -0,4 0,4 
Medewerker DIV 3,1 0,0 3,1 
Secretaresse 1,0 -1,0 0,0 
Secretarieel medewerker 2,7 0,0 2,7 
Secretarieel medewerker 1,0 0,0 1,0 
Huismeester 1,0 0,0 1,0 
Bedrijven 53,0 1,4 54,4 
Hoofd 0,9 0,0 0,9 
Adviseur afdeling bedrijven 4,0 0,1 3,9 
Medewerker afdeling bedrijven 0,0 0,8 0,8 
Teamleider Vergunnen en reguleren 0,8 0,0 0,8 
Senior milieutechn. medew. Vergunn. 1,9 0,4 2,3 
Milieutechn. medew. Vergunn. 11,1 -2,5 8,6 
Juridisch adviseur 4,7 1,0 5,7 
Juridisch medewerker 2,1 0,1 2,2 
Teamleider Toezicht 1,0 0,0 1,0 
Milieutechn. medew. Toezicht 13,8 0,1 13,8 
Milieutechn. medew. Toezicht B 1,5 0,0 1,5 
Medew. Bouwtoezicht 0,0 2,0 2,0 
Medewerker handhaving 11,2 -0,2 11,0 
Leefmilieu 32,0 -2.6 29,4 
Hoofd 1,0 0,0 1,0 
Teamleider Specialisten 1,0 0,0 1,0 
Teamleider ROM advies 1,1 -0,2 0,9 
Projectmedewerker 2,4 0,1 2,5 
Adviseur Milieukwaliteit 21,4 1,7 19,7 
Medior adviseur milieukwaliteit 0,0 0,8 0,8 
Medewerker milieukwaliteit 5,0 -1,6 3,5 
Bodem 19,1 -1,8 17,3 
Hoofd 
Adviseur bodem 
Toezichthouder 
Adviseur Archeologie 
Medewerker bodem 

0,9 
8,4 
0,7 
0,5 
8,5 

0,0 
0,8 
0,0 
0,0 

-2,6 

0,9 
9,2 
0,7 
0,5 
5,9 

Omgevingsmanagement 24,4 -2.0 22,4 
Hoofd / adj directeur 
Accountmanager 
Adviseur milieucommunicatie 
Medew. milieucommuncatie 
Assistent mdw. milieucommunicatie 
Coörd. Adm. Juridisch medew. 
Adm. Juridisch medewerker 

1,0 
4,8 
2,2 
2,6 
0.5 
1,0 

12,4 

0,1 
-0,3 
0,3 

-1,0 
0,1 

-0,4 
-0,6 

0,9 
4,5 
2,4 
1,5 
0,6 
0,6 

11,9 
Totaal 153,8 -5,9 147.9 
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Toelichting op de mutaties: 
- sluitend maken begroting 2013 - 3,7 f te 
- sluitend maken begroting 2014 - 4,9 f te 
- toetreding gemeente Noordwijk + 7,4 fte 
- diverse mutaties agv veranderingen in de organisatie - 4,7 f te 
Totaal - 5,9 fte 
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Bijlage 2 Staat van investeringen 
Inv. Jaar Aanschaf Afschr. Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde 

bedrag Termijn eind 2013 2014 eind 2014 

Verbouwing schipholweg. € 1.021.515 € 220.844 €99.611 € 245.234 
2001 Verbouwing schipholweg € 348.507 10 € 17.425 € 17.425 € 0 
2006 Verbouwing 2 travers € 72.071 10 € 17.724 € 7.207 € 10.517 
2008 Verbouwing €373.025 8 € 136.000 € 46.628 €89.371 
2009 Verbouwing €93.912 8 €40.807 € 11.739 € 29.068 
2013 Verbouwing € 10.000 9 €8.889 € 1.111 € 7.778 
2014 Verbouwing ivm toetreding contractgemeenten € 124.000 8 € 0 € 15.500 € 108.500 

Verbouwing naar Omgevingsdienst € 1.782.986 € 1.554.149 € 142.525 € 1.411.624 
2011 Sloopwerk €44.550 15 € 35.640 € 2.970 €32.670 
2012 Verbouwingskosten € 1.309.556 15 € 1.171.661 € 87.304 € 1.084.357 
2012 Werkplekken € 308.433 10 € 259.609 € 30.843 € 228.765 
2012 Vloerbedekking € 53.751 10 € 45.240 € 5.375 € 39.865 
2012 Koffie- en waterapparaten € 12.828 5 €9.453 €2.566 € 6.888 
2012 Audiovisueel € 53.868 4 € 32.545 € 13.467 € 19.078 

Inventaris €605.515 € 140.677 € 38.535 € 192.141 
2006 Meubilair €64.254 10 € 16.435 € 6.425 € 10.010 
2008 Meubilair € 141.322 10 € 68.725 € 14.132 € 54.593 
2009 Meubilair €51.664 10 € 27 092 €5.166 €21.926 
2011 Meubilair €32.115 10 € 23.024 € 3.211 € 19.812 
2013 Meubilair €6.000 10 € 5.400 €600 €4.800 
2014 Meubilair ivm toetreding contractgemeenten € 90.000 10 €0 €9.000 €81.000 

Automatisering & overige € 1.264.794 € 225.863 €219.797 € 218.816 
2006 Airco vergaderzaal €4.895 10 € 1.222 €490 €733 
2006 Geonoise/Geoair € 3.857 8 €443 €443 € 0 

2005 en 2007 Airco en overig €43.193 10 € 13.617 €4.319 € 9 298 
2009 Airco serverruimte € 10.890 5 €951 €951 € 0 
2010 Aanschaf computerbenodigdheden € 30.023 5 €8.890 €6.005 € 2.886 
2010 Aanschaf computerbenodigdheden €4.441 5 € 1.702 €888 €814 
2010 Licenties Verseon € 10.817 5 €2.953 € 2.163 €789 
2011 Aanschaf computers € 80.529 3 €21.785 € 21.785 € 0 
2011 Aanschaf computerbenodigdheden €7.044 5 €3.727 € 1.409 € 2.319 
2011 Geluidapparatuur €8.043 3 €2.681 € 2.681 €0 
2011 Vervanging fietsen €4.057 5 €1.961 €811 € 1.150 
2012 Inter Access - Cisco en HP € 156.623 3 € 71.779 € 52.208 € 19.572 
2012 Inter Acces - Voicegateway € 3.798 5 €2.659 €760 € 1.899 
2012 Aanschaf IP Phones € 19.290 3 €8.496 € 6.430 €2.066 
2012 Geluidapparatuur €4.642 3 € 1.934 € 1.547 €387 
2012 Nazca Makelaarsmodule € 4.463 3 €2.851 € 1.488 € 1.364 
2012 Hydroplanten € 3.870 10 € 3 386 €387 € 2.999 
2013 Aanschaf hardware € 108.625 3 € 70.825 € 37.800 € 33.025 
2013 Overig €5.000 5 € 4.000 € 1.000 €3.000 
2014 Aanschaf hardware € 151.750 3 € 0 € 53.900 €97.850 
2014 Aanschaf ivm toetreding contractgemeenten £ 52.000 3 € 0 € 17.333 € 34.667 
2014 Overig €5.000 5 €0 € 1.000 €4.000 
2015 Aanschaf hardware € 177.500 3 €0 € 0 € 0 
2015 Overig €5.000 5 £ 0 € 0 € 0 

Stelpost onvoorzien € 4.000 1 £ 0 €4.000 € 0 

Bodemkwaliteitskaarten € 153 237 €99.571 € 32.526 € 67.044 
2009 Bodemkwaliteitskaarten € 2.628 5 €395 €395 €0 
2010 Bodemkwaliteitskaarten € 6.035 5 €2.313 € 1.207 € 1.106 
2011 Bodemkwaliteitskaarten € 53.507 5 € 27.747 € 10.701 € 17.046 
2012 Bodemkwaliteitskaarten € 76.117 5 £49.116 € 15.223 € 33.893 
2013 Bodemkwaliteitskaarten € 25.000 5 € 20.000 €5.000 € 15.000 

Totalen: £4.838.097 £2.241.104 € 532.994 £ 2.134.859 

Reserves -€544.531 -€ 427.662 -€ 62.526 -€ 365.136 
2011 Reserve bodemkwaliteitskaarten -€94.531 S -€ 37 662 -€ 32 576 -€ 5 136 
2012 Reserve afschrijvingskosten -€ 450.000 15 -€ 390.000 -€ 30.000 -€ 360.000 

Totalen: €4.293.566 £ 1.813.442 € 470.468 € 1.769.724 
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Bijlage 3 Meerjarenbeeld reserves en voorzieningen 
(in euro's) Begin 2012 Mutatie 

2012 
Begin 2013 Mutatie 

2013 
Begin 2014 Mutatie 

2014 
Begin 2015 Mutatie 

2015 
Begin 2016 Mutatie 

2016 
Begin 2017 

Algemene reserve 101.914 634.965 663.652 673.352 683.052 692.752 
- Toetreding Provincie 69.285 
- Toetreding Lisse 12.614 
- Toetreding Noordwijk 15.498 
- Risico-opslag contractgemeenten 13.189 9.700 9.700 9.700 
- Toevoeging algemene reserve 74.845 
- Resultaat boekjaar 376.307 

Bestemmingsreserves 47.427 567.746 505.089 442.563 407.427 377.427 
- Reserve vervanging software 47.427 0 47.427 0 47.427 0 47.427 0 47.427 0 47.427 
- Reserve bodemkwalieitskaarten 70.319 70.319 -32.657 37.662 -32.526 5.136 -5 136 0 0 
- Reserve afschrijvingskosten 0 450.000 450 000 -30.000 420.000 -30.000 390.000 -30.000 360000 -30.000 330.000 

Verwacht saldo per jaar: 149.341 1.053.371 1.202.712 33.970 1.168.741 -52.826 1.115.915 -25.436 1.090.479 -20.300 1.070.179 

{in euro's) Begin 2012 Mutatie 
2012 

Begin 2013 Mutatie 
2013 

Begin 2014 Mutatie 
2014 

Begin 2015 Mutatie 
2015 

Begin 2016 Mutatie 
2016 

Begin 2017 

Voorzieningen 0 190.000 125.000 60.000 0 0 
- Voorziening bedrijfsvoering 190.000 190.000 -65.000 125.000 -65.000 60.000 -60.000 0 0 

Verwacht saldo per jaar: 0 190.000 190.000 -65.000 125.000 -65.000 60.000 -60.000 0 0 0 

Reserves 
Vooruit lopend op de nieuwe financieringssystematiek wordt in de jaarrekening 2012 al voorgesteld 
om het rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve, ook al komt deze dan uit op een 
hoger bedrag dan 2% van de bijdragen. 
Daarnaast worden voorstellen gedaan tot het vormen van twee bestemmingsreserves, die gebruikt 
worden voor dekking van een gedeelte van de afschrijvingskosten. 
Vooruit lopend op besluitvorming van het algemeen bestuur in juni 2013 zijn deze voorstellen al in de 
begroting en het meerjarenbeeld verwerkt. 

Voorzieningen 
Eind 2012 is de voorziening Bedrijfsvoering gevormd naar aanleiding van een afspraak met provincie 
Zuid-Holland. In het toetredingstraject zijn er met de provincie afspraken gemaakt over het aantal 
medewerkers en welke functies zouden overkomen. Omdat er op bepaalde functies geen 
medewerkers zijn geleverd door de provincie, is de afspraak gemaakt om voor drie jaar financiering 
mee te geven om deze activiteiten in te kopen. Na drie jaar (managementopdracht) moet de 
Omgevingsdienst een en ander ingebed hebben in de staande organisatie. 
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Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het rechtspersoonlijk bezittend lichaam 
Omgevingsdienst West-Holland d.d. 24 juni 2013 

De secretaris. De voorzitter, 

Dhr. D.W.M. Eskes Mr. S.J.P. Lyczak 
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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Omgevingsdienst West Holland over het jaar 2012. Het is 
een bewogen jaar geweest. 

Het eerste halfjaar van 2012 heeft vooral in het teken gestaan van de toetreding van de 
provincie. Een intensief verbouwingstraject is succesvol afgerond en de 'nieuwe' collega's 
zijn goed ontvangen. 

Overal moet het minder. Ook bij de Omgevingsdienst heeft de economische recessie zijn 
effect. De vraag, hoe kunnen we toe met minder, stond centraal bij het invullen van de 
opgelegde taakstelling, de wegvallende rijkssubsidies en de daling van het werk bij 
gemeenten. 
De maatregelen die we genomen hebben om de bezuinigingen te realiseren hebben het 
gewenste effect gehad. We sluiten 2012 af met een overschot van net geen € 380.000, -
en daar zijn we trots op. 

Ook op deze plek mag het klanttevredenheidsonderzoek niet worden vergeten. De 
opdrachtgever (zowel bestuurlijk als ambtelijk) is eind 2012 gevraagd zijn mening te geven 
over de dienst. In algemene zin is de opdrachtgever minder tevreden dan vier jaar 
geleden. 
Hoewel 91% van de ondervraagden een score aangeeft variërend van 'niet ontevreden' tot 
'erg tevreden'- dat was vier jaar gelden 100% - is de daling van de tevredenheid 
opvallend. Het zal u niet verbazen dat de start van 2013 dan ook in het teken staat daar 
positieve verandering in aan te brengen. In overleg met gemeenten en provincie is begin 
2013 een aantal 'direct werkende maatregelen' ingevoerd zoals extra rapportage over de 
dienstverlening, het maken van betere werkafspraken en de ervaren afstand tussen 
opdrachtgever en de dienst te verkleinen door meer op locatie te gaan werken. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, conform 
de geldende interne- en externe wet- en regelgeving, en overhandigt deze voor controle 
aan de accountant. Het dagelijks bestuur overhandigt de gecontroleerde jaarrekening 
samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant 
uiterlijk voor 15 juli aan het algemeen bestuur. 
Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor behandeling van de 
jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld 
dat de jaarrekening geeft, wordt direct door het dagelijks bestuur aan het algemeen 
bestuur en de accountant gemeld. 

Drs. D.W.M. Eskes 
Directeur Omgevingsdienst West-Holland 



1.Communicatie, opdrachtgever en 
samenleving 

1.1 B e s t u u r 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst is in 2012 vier keer bij elkaar gekomen, het 
algemeen bestuur twee keer. In 2012 is er intensief van gedachten gewisseld met 
bestuurders over de toekomstige koers van de dienst. Dit moet leiden tot een 
vastgestelde strategienota in de eerste helft van 2013. 
Met de voorzitters van de Omgevingsdienst en Holland Rijnland zijn de raakvlakken en 
mogelijkheden tot samenwerking tussen beide organisaties bekeken. Ook heeft het 
bestuur uitgebreid gesproken over de begroting 2013 en de wens tot het opleggen van 
een aanvullende taakstelling. Besloten is voor 2014 een aanvullende taakstelling op te 
leggen tot tien procent ten opzichte van 2010. Hierdoor heeft het algemeen bestuur de 
begroting pas in december 2012 vastgesteld. De termijn om de begroting tijdig bij het 
ministerie van binnenlandse zaken in te dienen was hiermee verstreken. Dit leidt ertoe 
dat de Omgevingsdienst in 2013 onder preventief toezicht staat. 

1.2 O p d r a c h t g e v e r 

T o e t r e d i n g n i e u w e g e m e e n t e n e n P r o v i n c i e Z u i d - H o l l a n d 

Op 1 januari 2012 is Milieudienst West-Holland omgevormd tot Omgevingsdienst West-
Holland. Dit is een direct gevolg van de toetreding van de provincie Zuid-Holland op 1 juli 
2012. 

Met ingang van 1 januari 2012 is de Omgevingsdienst de milieutaken gaan uitvoeren voor 
de gemeente Lisse. 

In 2012 heeft gemeente Noordwijk het principebesluit genomen toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Regeling. De voorbereidingen zijn gestart en naar verwachting is de 
toetreding op 1 juli 2013 een feit. 

De gemeente Katwijk heeft op basis van een vergelijking tussen de kwaliteit en de kosten 
van het uitvoeren van de milieutaken in eigen beheer en door de Omgevingsdienst 
besloten niet toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling. Begin 2013 heeft Katwijk 
besloten nogmaals de mogelijkheden van toetreding te bekijken. 

In 2012 heeft de Omgevingsdienst een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De 
uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de klanttevredenheid is gedaald. De 
aanbevelingen worden verwerkt in een verbeterplan dat in 2013 aan het bestuur wordt 
aangeboden. Tegelijkertijd is een aantal quick wins direct in uitvoering genomen. 

D u u r z a a m h e i d s a g e n d a 

Op 14 mei 2012 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda vastgesteld onder de 
titel Samenwerken en verbinden. Hierin staan ambities beschreven met betrekking tot 
energiebesparing, luchtkwaliteit en duurzaam bouwen. Die ambities leiden tot concrete 
acties, waaronder op particulieren gerichte campagnes om energie te besparen met 
verwijzingen naar de website van het Energieservicepunt het realiseren van betere 
fietsverbindingen en betere doorstroming van het gemotoriseerde verkeer en het 
stimuleren van projectontwikkelaars om aan de richtlijnen van duurzaam bouwen te 
voldoen. Deze acties zijn ondermeer door de Omgevingsdienst opgepakt. 



1.3 S a m e n l e v i n g 

M e e r j a r e n p r o g r a m m a M i l i e u c o m m u n i c a t i e 

Groene voetstappen 
Groene Voetstappen is een initiatief van het Klimaatverbond. De Omgevingsdienst 
faciliteerde dit landelijke project tijdens de Europese Mobiliteitsweek in september Ruim 
4700 leerlingen van zeventien basisscholen uit de regio verzamelden Groene 
Voetstappen. In negen gemeenten werd een actie met de wethouder georganiseerd. 
Leerlingen verzamelden Groene Voetstappen door een week lang zoveel mogelijk lopend 
en fietsend naar school te gaan. Meedoen betekende stimuleren van leerlingen, hun 
ouders en leerkrachten tot een veilige, gezonde en milieu- en klimaatvriendelijker manier 
van reizen. 
De deelnemende scholen gaven de Omgevingsdienst rapportcijfer 7,7 voor het aanbieden 
van deze gratis bewustwordingsactie. Ook in 2013 ondersteunt de Omgevingsdienst deze 
actie vanuit het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie. 

Milieubende 
Welke school heeft de meeste milieuhelden? In het voorjaar bood de Omgevingsdienst elf 
basisscholen uit de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gratis de voorstelling en 
workshop Hoe word ik een milieuheid? van de Stichting Milieubende aan. 

De Milieubende is interactief theater en een educatieve workshop in één. Het zet 
kinderen uit de groepen zeven en acht aan mee te denken over oplossingen voor de 
huidige milieu- en klimaatproblematiek. Basisschool De Lisbloem uit Lisse won de eerst 
prijs. Zij brachten een werkbezoek aan Solid Bamboo in Hillegom. 

W o o r d v o e r i n g 

De Omgevingsdienst verzorgt de woordvoering over milieuzaken voor de aangesloten 
gemeenten. Bij politiekgevoelige onderwerpen vindt afstemming plaats met de cluster 
Communicatie van de gemeenten. Het afgelopen jaar heeft een toename van het aantal 
persvragen laten zien. 

N i e u w s b r i e v e n 

De nieuwsbrief Signaal verschijnt drie keer per jaar en richt zich op de ambtelijke 
contactpersonen van de Omgevingsdienst. Signaal bevat nieuws en ontwikkelingen in en 
over het werkgebied van Omgevingsdienst. 
Bedrijf & Milieu is specifiek gericht op de bedrijven in de regio die onder de Wet 
milieubeheer vallen. 

1.4 G e r e a l i s e e r d e u r e n C o m m u n i c a t i e , O p d r a c h t g e v e r e n S a m e n l e v i n g 

Ureninzet Begroting Offertes Begroting + Werkelijk t/m 

2012 2012 offertes 2012 31-12-2012 

Programmer ing & v e r a n t w o o r d i n g 217 0 217 267 

Opdrachtgever 405 0 405 457 

Samenleving 176 0 176 185 

MILIEUCOMMUNICATIE EN VOORLICHTING 798 0 798 910 

Tabel 1: Ureninzet 

De uren komen dit jaar hoger uit vanwege extra benodigde inzet voor zaken als 
klanttevredenheidsonderzoek, strategienota, toetreding nieuwe gemeenten en 
persvragen. 
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2. Bedrijven 

2.1 A c t u e l e o n t w i k k e l i n g e n 

A l g e m e e n 

In 2012 is gewerkt aan de uitvoering van de wettelijke taak van toezicht, handhaving en 
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). In het werkgebied van de Omgevingsdienst vallen circa 10.000 
bedrijven onder de Wet milieubeheer en Wabo. Sinds 1 januari voert de Omgevingsdienst 
deze taken ook uit voor de gemeente Lisse en sinds juli voor de Provincie Zuid-Holland. 
Hiermee is de Omgevingsdienst tevens verantwoordelijk voor de provinciale bedrijven in 
heel Holland Rijnland. In beginsel vindt de vergunningverlening, het toezicht en de 
handhaving op een eenduidige wijze plaats binnen het werkgebied. Toch kent elke 
opdrachtgever zijn eigen dynamiek. Hierbij moet men denken aan naleefgedrag, het al 
dan niet op beheersniveau zijn en een specifieke bedrijfstak zoals de land- en tuinbouw of 
complexe bedrijven. 

De uitvoering van wettelijke taken is aan verandering onderhevig. Nieuwe of gewijzigde 
regelgeving zoals de Omgevingsvergunning of wijzigingen van het Activiteitenbesluit zijn 
van invloed op zowel de inhoud als de omvang van de werkzaamheden. 

Een aantal zaken die hieronder volgt, is voor het gehele werkgebied van de 
Omgevingsdienst ontwikkeld. 

K w a l i t e i t s c r i t e r i a 

Opstellen en vaststelling vergunningenplan 

In 2012 heeft de Omgevingsdienst een vergunningenplan opgesteld. Belangrijke 
aanleiding om het plan op te stellen was de eis in het kader van de kwaliteitscriteria van 
het ministerie van Infrastructuur & Milieu (l&M) om invulling te geven aan de punten 
'Rapportage en evaluatie' en 'Strategisch beleidskader'. Bij het opstellen van het 
vergunningenplan is nauw samengewerkt met Omgevingsdienst Midden-Holland. 
In het plan is het vergunningenproces uitgeschreven. Ook is vastgelegd hoe de 
Omgevingsdienst omgaat met de beoordeling van vergunningen en actualisatie. Het lokale 
beleid (alle geluidzones, geurzone's, de duurzaamheidsagenda's) is opgenomen in een 
bijlage, zodat dit betrokken wordt bij vergunningen. Het plan is in juni 2012 door het 
dagelijks bestuur en algemeen bestuur vastgesteld. 
In 2012 is een opleidingsplan voorbereid om het kennisniveau van de medewerkers te 
waarborgen. 

K e n n i s t e a m s 

In 2012 is een nieuwe impuls gegeven aan kennisopbouw binnen de Omgevingsdienst. De 
afdeling Bedrijven heeft hierin het voortouw genomen door de oprichting van 
kennisteams. Een kennisteam bundelt de kennis over een specifiek onderwerp en dient als 
vraagbaak voor de overige collega's binnen de dienst. Door uitwisseling van kennis en 
ervaring van de teamleden wordt het kennisniveau van het hele team op een hoger peil 
gebracht. De teams richten zich op technische kennis en nieuwe wet- en regelgeving. De 
deelnemers van de teams zijn vergunningverleners en toezichthouders, een jurist en 
eventueel specialisten van de afdeling Leefmilieu of Bodem. 
Er zijn momenteel tien kennisteams met als onderwerpen Bouw, Energie, GGO&P 
(Genetisch Gemodificeerde Organismen & Pathogenen), Horeca, Tuinbouw, Veeteelt, 
Veiligheid, Vernieuwend toezicht, Vuurwerk en Water. 
Een team bestaat uit vier tot acht personen en komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het 
team overlegt daar waar nodig met externe partijen, zoals het Hoogheemraadschap, het 



Bureau GGO of de regionale brandweer. Hoewel de teams vooral bedoeld zijn als 
kennisverzamelpunt en vraagbaak voor de collega's, kan het voorkomen dat een team een 
uitvoerend project organiseert. Dit is in 2012 het geval geweest bij het team Energie en 
het team Vernieuwend Toezicht. 

W a b o 

In 2012 zijn de laatste afspraken over procedures en afstemming met de gemeenten 
vastgelegd. De concrete afspraken worden jaarlijks opnieuw onder de loep genomen en 
maken deel uit van het kwaliteitssysteem. Voor gemeenten waar wordt gewerkt met een 
dienstverleningsovereenkomst, maken deze afspraken daar onderdeel van uit. 

A c t i v i t e i t e n b e s l u i t 

In 2012 heeft geen grote wijziging van het Activiteitenbesluit plaatsgevonden. Pas op 1 
januari 2013 is de langverwachte grote wijziging doorgevoerd waarbij veel bedrijven uit de 
agrarische sector, de industriële voedingsmiddelen sector en betoncentrales onder het 
besluit zijn gebracht. Hiervoor zijn in 2012 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 

V u u r w e r k b e s l u i t 

Binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst zijn ongeveer veertig bedrijven gevestigd 
die zich bezig houden met de opslag en verkoop van vuurwerk. Deze bedrijven moeten 
voldoen aan de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Afhankelijk van de grootte van de 
vuurwerkopslag waren voor deze bedrijven ook voorschriften uit de vergunning of het 
Activiteitenbesluit van toepassing. 
Tot 1 juli 2012 was het merendeel van de veertig bedrijven vergunningplichtig. Enkele 
bedrijven vielen onder het Activiteitenbesluit. Op 1 juli 2012 is het Vuurwerkbesluit op 
een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn het verhogen meldingsgrens 
voor opslag van voorwerk van 1.000 naar 10.000 kilo, het verhogen van de 
verkoophoeveelheid van 10 naar 25 kilo en het verhogen van de hoeveelheid vuurwerk in 
de verkoopruimte van 250 naar 500 kilo. 
Met het verhogen van de meldingsgrens voor opslag naar 10.000 kilo is voor de meeste 
bedrijven de vergunning komen te vervallen. Deze bedrijven vallen nu onder de 
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en hoeven alleen een melding te doen. 
Daarnaast moet nog steeds voldaan worden aan de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. 
Overigens is er inhoudelijk weinig veranderd voor de bedrijven. De voorschriften in het 
Activiteitenbesluit komen op hoofdlijnen overeen met de voorschriften die eerder in de 
vergunningen waren opgenomen. 
Twee bedrijven in het werkgebied van de Omgevingsdienst blijven vergunningplichtig. Het 
betreft een bedrijf in Nieuwkoop en een bedrijf in Leiderdorp. Het bedrijf in Leiderdorp, 
dat vanwege de vergunde opslagcapaciteit vergunningplichtig blijft, heeft in 2012 geen 
vuurwerk opgeslagen of verkocht. 

C o n v e n a n t V e i l i g h e i d s r e g i o e n O m g e v i n g s d i e n s t e n 

De Omgevingsdienst heeft een rol in het regionale veiligheidsbeleid. De ambitie van de 
dienst is de veiligheidsketen in de regio volledig te sluiten waar het gaat om haar rol 
vanuit milieu en duurzaamheid. Om dit te bereiken is samenwerking nodig met de andere 
regionale partijen die hier een rol spelen, namelijk Omgevingsdienst Midden-Holland en 
de veiligheidsregio Hollands-Midden. 
Deze organisaties hebben dit jaar geïnvesteerd in afstemming van de crisis en risico
organisatie en het beter leren kennen van de organisaties. Met elkaar is er 
geïnventariseerd waar we samenwerken en hoe we deze samenwerking inzichtelijk 
kunnen maken. Het resultaat hiervan is een convenant met de veiligheidsregio.Hiermee 
wordt de samenwerking geïntensiveerd en sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen. 
Landelijk wordt er steeds meer gekeken naar convenanten tussen de verschillende 
organisaties en de veiligheidsregio. 



De samenwerking heeft onder andere betrekking op bereikbaarheid en elkaar alarmeren, 
netcentrisch werken, integraal toezicht, risicogericht werken, communicatie en het maken 
van werkafspraken met betrekking tot advisering ruimtelijke ordening en 
vergunningverlening. Het convenant wordt 14 februari 2013 ondertekend door de 
vertegenwoordigers van de omgevingsdiensten, veiligheidsregio en Politie. 
Op basis van dit convenant hebben de directeuren van de beide omgevingsdiensten en de 
Veiligheidsregio Hollands Midden opdracht gegeven om op basis van risico's te verkennen 
waar en hoe samengewerkt kan worden. Om deze opdracht uit te werken en afspraken te 
kunnen maken is een projectgroep opgericht met medewerkers van de drie organisaties. 

K l i m a a t p r o g r a m m a 

Het regionale Klimaatprogramma is in 2008 gestart en liep tot en met 2012. Het project 
Energie efficiënte bedrijven maakte deel uit van het programma en moest ertoe leiden dat 
bedrijven meer aandacht besteden aan energiebesparingsmogelijkheden. Tijdens 
milieucontroles wijst de Omgevingsdienst op energiebesparingsmogelijkheden. 
De werkzaamheden in het kader van het Klimaatprogramma staan beschreven in het 
onderdeel Duurzame Wereld van dit jaarverslag. Hieronder volgt een overzicht van de 
werkzaamheden in 2012 die binnen het reguliere werk werden meegenomen en 
bijgedragen hebben aan het halen van de doelstellingen van het Klimaatprogramma. 

Energiebesparing bij bedrijven 
De Omgevingsdienst is in 2012 actief geweest met energiebesparing bij diverse bedrijven. 
Bij de grootverbruikers is tijdens de reguliere milieucontroles aandacht besteed aan het 
zuinig omgaan met energie. Waar nodig zijn bedrijven aangesproken op het nakomen van 
de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het nemen van energiebesparende 
maatregelen. Voor een aantal branches is daarnaast ook specifiek naar energiebesparing 
gekeken door de Omgevingsdienst. Dit zijn de volgende: 

Middelbare scholen 
Bij dit project zijn 25 middelbare scholen in de aangesloten gemeenten bezocht en 1 
school in de gemeente Noordwijk. De scholen zijn gecontroleerd met behulp van een 
checklist met energiebesparende maatregelen die gericht zijn op scholen. Scholen waar 
nog maatregelen getroffen konden worden, is gevraagd een plan van aanpak op te stellen 
met maatregelen en een planning. De Omgevingsdienst toetst of de scholen de 
maatregelen ook daadwerkelijk uitvoeren. Om scholen te ondersteunen heeft de 
Omgevingsdienst in november een informatiebijeenkomst georganiseerd. De opkomst 
was goed; bijna iedere school uit het project was vertegenwoordigd. 

Ziekenhuizen en zorg 
In juni vonden twee bijeenkomsten plaats over energiebesparing voor verzorgingshuizen 
en ziekenhuizen. Beide zijn samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland 
georganiseerd. Het doel was de instellingen te informeren over de mogelijkheden voor 
energiebesparing. Voor de verzorgingshuizen vormde de bijeenkomst een vervolg op de 
energiecontroles die de Omgevingsdienst in 2011 heeft uitgevoerd. In 2012 zijn de eerste 
hercontroles van het project uitgevoerd. Hierbij kwam naar voren dat de 
verzorgingshuizen soms meer maatregelen hebben toegepast dan wettelijk is 
voorgeschreven. 

M e e r j a r e n a f s p r a k e n e n e r g i e b e s p a r i n g 

Op landelijk niveau zijn er met diverse sectoren afspraken gemaakt over efficiënter 
gebruik van energie door het bedrijfsleven. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 
Meerjarenafspraak Energie-efficiency 3 (MJA3). In onze regio zijn er ongeveer twintig 
bedrijven en instellingen die deelnemen aan de MJA3. Gezamenlijk gaat het om ruim 
vijftig locaties. Eind 2012 hebben deze bedrijven een nieuw energie-efficiencyplan 



opgesteld voor de komende vier jaar. De plannen zijn ter goedkeuring aangeboden bij de 
Omgevingsdienst. 

U i t v o e r i n g t o e z i c h t i n d i r e c t e loz ingen 

Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. Dit heeft gevolgen voor de 
gemeentelijke watertaken. De gemeenten hebben de zorgplicht ten aanzien van 
hemelwater en grondwater erbij gekregen. Ook voor de handhaving van indirecte lozingen 
vanuit bedrijven en van buiten bedrijven op het riool zijn de provincie en gemeenten nu 
het bevoegde gezag. In het werkgebied van de Omgevingsdienst zijn 106 bedrijven 
waarvan de lozing van bedrijfsafvalwater op het riool voorheen werd gehandhaafd door 
het hoogheemraadschap van Rijnland. Daarvan hadden 66 bedrijven een Wet 
verontreiniging oppervlaktewater-lozingsvergunning. De vergunningvoorschriften daarvan 
maken nu deel uit van de Wet milieubeheervergunning van deze bedrijven. De overige 
veertig bedrijven moeten zich met de lozing van hun bedrijfsafvalwater houden aan de 
algemene regels in het Activiteitenbesluit. De Omgevingsdienst heeft in 2012 toezicht 
gehouden op de indirecte lozingen. Daarbij bleek dat bij vier bedrijven een 
handhavingsactie noodzakelijk was. Ook de behandeling van meldingen en 
vrijstellingsaanvragen voor indirecte lozingen van buiten inrichtingen, zoals lozing van 
bemalingswater of grondwater bij bodemsaneringen, is in 2012 uitgevoerd. Daarnaast is 
bij verschillende gemeenten een presentatie en voorlichting gegeven over de uitvoering 
van de watertaken. 

G e z a m e n l i j k e b r a n c h e g e r i c h t e c o n t r o l e a c t i e 

Net als in 2011 heeft in 2012 een grote branchegerichte controleactie plaatsgevonden. 
Ditmaal was de branche glastuinbouw geselecteerd in samenwerking met het 
hoogheemraadschap van Rijnland en Waternet. Het hele team toezicht van de dienst 
heeft meegewerkt aan het bezoeken van 118 bedrijven. Als voorbereiding werden de 
bedrijven administratief gecontroleerd. Deze actie past in het beleid van de 
Omgevingsdienst om meer branchegericht te werken. Veertig bedrijven hoefden na de 
administratieve controle niet meer bezocht te worden. Bij 32 bezochte bedrijven werden 
in totaal 50 overtredingen vastgesteld. De meeste overtredingen hadden te maken met 
periodieke inspecties van stookinstallaties. 

I n f o r m a t i e g e s t u u r d h a n d h a v e n 

De overheid streeft naar vermindering van toezichtlast. Daarnaast speelt informatie in de 
huidige maatschappij een grote rol. De overheid combineert deze twee zaken in 
programma's van het rijk (Vernieuwing toezicht), provincie (Toezicht nieuwe stijl) en 
gemeenten (Slimmer toezicht). Het gaat erom dat door structurele samenwerking en 
informatie-uitwisseling de toezichtscapaciteit effectiever, efficiënter ingezet wordt met 
een hoge kwaliteit. De overheid ondersteunt deze ontwikkeling via het 
uitvoeringsProgramma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving. Eén van de producten 
van dit programma is het uitwisselingsplatform tussen overheden Inspectieview Milieu, 
waar de regionale uitvoeringsdiensten in Nederland op aan moeten sluiten. Begin 2013 
zijn daarom verkennende gesprekken tussen de Omgevingsdienst en de ICT 
Uitvoeringsorganisatie gepland. Vanuit de omgevingsdienst is informatiegestuurd 
handhaven onder andere met een opleiding ondersteund, waardoor gecertificeerd aan de 
toekomst van het toezicht gebouwd kan worden. 

In 2012 is een pilot informatie gestuurd handhaven uitgevoerd bij garagebedrijven. Uit 
verzamelde informatie is een lijst samengesteld van garagebedrijven die aandacht 
behoeven op naleefgedrag en op welk gebied het naleefgedrag te wensen over laat. Voor 
het in kaart brengen van het naleefgedrag is onder andere gebruik gemaakt van 
Inspectieview Milieu en de Basisregistratie adressen en gebouwen. Bij de verkenning 
bleek dat informatie-uitwisseling eenvoudiger is dan verwacht. Bovendien bevordert het 



de relaties tussen de verschillende informatiepartners, waardoor elke partner efficiënter, 
effectiever zijn taken uit kan voeren met een hoge kwaliteit. 

K e t e n t o e z i c h t 

Ketentoezicht is toezicht houden in de keten van producent, transporteur en 
eindverwerker. Na het regionale project Ketentoezicht afval uit 2010 is in 2012 het 
interregionale project Ketentoezicht grondstromen 2012-2016 gestart, een 
samenwerkingsproject geïnitieerd door Omgevingsdienst West-Holland met als partners 
Omgevingsdienst Midden-Holland en de Politie. 

Doel van het project is te komen tot een gezamenlijke bestuurs- en strafrechtelijke 
toezichts- en handhavingsstrategie, betere samenwerking en informatie-uitwisseling. 
Door gezamenlijke uitvoering van het toezicht kan deze effectiever worden ingezet en 
beter opgetreden worden tegen notoire overtreders. In het plan van aanpak 
Ketentoezicht grondstromen 2012-2016 is een en ander uitgewerkt. Het plan van aanpak 
geeft aan op welke manier de grondstromen de komende jaren planmatig interregionaal 
kunnen worden gecontroleerd. 

B i b o b 

Met de overdracht van uitvoerende taken van de provincie naar de Omgevingsdienst per 1 
juli 2012 is het mogelijk om Bibob-onderzoeken uit te voeren naar de integriteit van de 
aanvragers van vergunningen. Een Bibob-onderzoek is een bestuurlijk instrument om 
mogelijk crimineel misbruik van overheidsdiensten tegen te gaan. Bij de Omgevingsdienst 
wordt nu invulling gegeven aan de Wet Bibob, het beleid en het mandaat van de provincie 
ten aanzien van het vergunningaanvragen. Hierdoor kan de overheid zich beter 
beschermen tegen mogelijk crimineel misbruik van haar diensten. 

B R Z O O m g e v i n g s d i e n s t W e s t - H o l l a n d 

De Besluit Risico's Zware Ongevallen-inspecties voor de Omgevingsdienst zijn in 2012 
volgens planning uitgevoerd. Deze planning volgt uit het vastgestelde Bestuurlijke 
toezichtsprogramma 2012-2016. Door de goede samenwerking met de DCMR konden alle 
rapportages binnen de verplichte termijn van acht weken naar het geïnspecteerde bedrijf 
worden verzonden. De doelstelling om de rapportage binnen vijf weken te versturen, 
werd niet in alle gevallen gehaald vanwege de overgang van de werkzaamheden en 
medewerkers bij de totstandkoming van de Omgevingsdiensten. 

Na Odfjell en Chemie-Pack heeft de landelijke politiek andere keuzes gemaakt. Er wordt 
aangedrongen om BRZO- en Wabotoezicht gespreid over het jaar uit te voeren en 
zodoende meer contactmomenten te creëren. Tevens wil men onaangekondigde 
inspecties bij de bedrijven. Daarnaast is door het Rijk aangegeven dat er zes 
gespecialiseerde BRZO uitvoeringsdiensten komen die de regie en 
eindverantwoordelijkheid hebben over de vergunningverlening, toezicht en handhaving 
bij deze bedrijven. Voor het werkgebied van de Omgevingsdienst is dat de DCMR waarbij 
de feitelijke werkzaamheden bij de dienst blijven. 

V o o r l i c h t i n g 

Voor het leveren van informatie over specifieke milieuonderwerpen aan bedrijven stelt de 
Omgevingsdienst een nieuwsbrief en informatiebladen samen. In 2012 zijn bedrijven in de 
regio in februari, juli en oktober via de nieuwsbrief Bedrijf & Milieu geïnformeerd over 
nieuwe regelgeving in het kader van de Wet milieubeheer en andere relevante zaken. 
Bedrijven kunnen ook informatie krijgen via informatiebladen die bij de Omgevingsdienst 
en de diverse gemeentelijke balies beschikbaar zijn. Alle informatie is ook beschikbaar via 
de website van de dienst. 



2.2 R e g u l e r e n M i l i euac t iv i t e i t 

Op grond van de Wet milieubeheer en de Wabo heeft een bedrijf verschillende 
verplichtingen om de voorgenomen bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Een bedrijf moet 
een vergunning hebben of een melding doen en vervolgens de gestelde regels in de 
vergunning en/of het van toepassing zijnde Besluit naleven. Doel van de Wet 
milieubeheer en de Wabo is dat bedrijven een optimaal milieuresultaat behalen. De 
Omgevingsdienst kan een vergunning waar nodig actualiseren. Ook kan de dienst 
maatwerkvoorschriften opleggen bij een bedrijf dat onder een Besluit. In 
maatwerkvoorschriften kan beter aangesloten worden bij de specifieke situatie van een 
bedrijf in zijn omgeving. 
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Figuur 1: Vergunningen 

Onderstaande tekst geeft een toelichting op de werkzaamheden van het team 
Vergunningen in de gemeente Leiderdorp in 2012. 

B i j z o n d e r e p r o c e d u r e s e n b e d r i j v e n 

BP Tankstation Engelendaal 
Aan de Engelendaal, nabij het winkelcentrum Winkelhof, bevindt zich het benzinestation 
van BP. De afleverzuilen van het tankstation bevinden zich op minder dan twintig meter 
vanaf gebouwen van derden. Omdat het een onbemand tankstation betreft moet het 
tankstation beschikken over een vergunning en zijn extra veiligheidsvoorzieningen 
noodzakelijk. 
In het verleden was het tankstation bemand. Gebleken is echter dat het tankstation al 
geruime tijd als een onbemand tankstation functioneerde, zonder dat dit was gemeld aan 
de Omgevingsdienst of de gemeente. BP is daarom aangeschreven en verzocht om een 
Wabo-vergunning aan te vragen. Met een dwangsomprocedure is uiteindelijk een 
complete vergunningaanvraag afgedwongen. 
Het tankstation moest ook tijdens de vergunningprocedure conform de geldende wet- en 
regelgeving in werking zijn. Deels op advies van de Omgevingsdienst en deels op eigen 
initiatief heeft BP daarom tijdens de vergunningprocedure stappen ondernomen om 
hieraan te voldoen. Zo heeft BP toezicht gehouden tijdens het tanken en de 
openingstijden en het bevoorradingsschema aangepast. Met het aanpassen van het 
bevoorradingsschema werd ook ingespeeld op de toekomstige vergunningsvoorschriften. 
Ten slotte werden de toekomstige vereiste extra veiligheidsmaatregelen al getroffen. In 
dit kader is er een brandmuur geplaatst, is de maximale aflevering per tankbeurt beperkt 



en is er cameratoezicht gehouden. De vergunning is in augustus 2012 verleend. Daarna is 
de dwangsomprocedure tegen BP ingetrokken. 

Mostert Transport 
Mostert Transport is een transportbedrijf dat onder de werkingssfeer van het 
Vuurwerkbesluit valt, omdat er handelingen met vuurwerk plaatsvinden. In de laatste 
week van december vindt er op- en overslag plaats van vuurwerk. Het totaal aantal kilo's 
dat het bedrijf voorhanden mag hebben, mag niet meer bedragen dan 100.000 kilo 
consumentenvuurwerk. Door de grote opslag van vuurwerk moet het bedrijf ook 
beschikken over een vergunning. Eisen aan op- en overslag van vuurwerk zijn vastgelegd 
in het vuurwerkbesluit en in de vergunning. 
In juli 2012 is het vuurwerkbesluit gewijzigd. Door deze wijzigingen moest het bedrijf 
diverse grootschalige aanpassingen verrichten, onder andere aan de aanwezige op- en 
overslagvoorzieningen. Met het bedrijf is overleg gevoerd over de gewijzigde regelgeving 
en de consequenties voor het bedrijf. Uiteindelijk is door het bedrijf aangegeven in 2012 
geen activiteiten met vuurwerk te verrichten. Tijdens controles in december is 
geconstateerd dat er binnen het bedrijf daadwerkelijk geen vuurwerk aanwezig was. 

2.3 M i l i e u t o e z i c h t 

D o e l v a n h e t t o e z i c h t : v e r b e t e r i n g n a l e e f g e d r a g 

De Omgevingsdienst voldoet bij de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Wet 
milieubeheer en de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) aan de 
kwaliteitseisen voor een professionele organisatie, zoals deze door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu zijn gesteld. Dit betekent dat op basis van een risicoanalyse 
prioriteiten zijn gesteld en het toezicht hierop is afgestemd. De professionele werkwijze 
voorziet bovendien in een evaluatie van de werkzaamheden en een borging van de 
kwaliteit in een kwaliteitsysteem. De provincie Zuid-Holland toetst regelmatig of de 
Omgevingsdienst haar taken volgens de vastgestelde werkwijze uitvoert. Dit is vastgelegd 
in het Handhavingsplan 2011-2014. 

H a n d h a v i n g s p l a n 2 0 1 1 - 2 0 1 4 

In oktober 2010 heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst het Handhavingsplan 
2011-2014 vastgesteld. Voor 2012 was dit handhavingsplan de basis voor het handelen 
tijdens het toezicht en de wijze waarop de handhaving heeft plaatsgevonden. 

Het hebben van een handhavingsbeleidsplan is wettelijk verplicht. In zo'n plan staan de 
doelstellingen en hoe de prioriteiten worden bepaald. In jaarplannen wordt vervolgens 
verdere invulling gegeven aan deze doelen. Eenduidigheid van de handhaving is 
vastgelegd in de handhavingsstrategie waar de toezicht-, sanctie- en gedoogstrategie 
onderdeel van zijn. Ook de borging van capaciteit en middelen is vastgelegd in het 
handhavingsplan. 

Het Handhavingsplan 2011-2014 besteedt, meer dan het vorige plan, aandacht aan 
actuele onderwerpen zoals vermindering van de toezichtslast en het programma 
vernieuwing toezicht. Dit laatste programma onderzoekt of er mogelijkheden zijn om 
naast de traditionele werkwijze (het controlebezoek) andere vormen van toezicht te 
ontwikkelen zoals administratief-, systeem- en informatiegestuurd toezicht. 
Communicatie richting de verschillende doelgroepen heeft in dit Handhavingsplan ook 
een meer prominente rol gekregen. 
Als laatste zijn verschillende procedurele- en werkafspraken vastgelegd in het 
kwaliteitssysteem van de Omgevingsdienst. 



Handhaving 
In oktober 2010 heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst het Handhavingsplan 
2011-2014 vastgesteld. Voor 2012 was dit handhavingsplan de basis voor het handelen 
tijdens het toezicht en de wijze waarop de handhaving heeft plaatsgevonden. 

Het hebben van een handhavingsbeleidsplan is wettelijk verplicht. In zo'n plan staan de 
doelstellingen en hoe de prioriteiten worden bepaald. In jaarplannen wordt vervolgens 
verdere invulling gegeven aan deze doelen. Eenduidigheid van de handhaving is 
vastgelegd in de handhavingsstrategie waar de toezicht-, sanctie- en gedoogstrategie 
onderdeel van zijn. Ook de borging van capaciteit en middelen is vastgelegd in het 
handhavingsplan. 

Het Handhavingsplan 2011-2014 besteedt, meer dan het vorige plan, aandacht aan 
actuele onderwerpen zoals vermindering van de toezichtslast en het programma 
vernieuwing toezicht. Dit laatste programma onderzoekt of er mogelijkheden zijn om 
naast de traditionele werkwijze (het controlebezoek) andere vormen van toezicht te 
ontwikkelen zoals administratief-, systeem- en informatiegestuurd toezicht. 
Communicatie richting de verschillende doelgroepen heeft in dit Handhavingsplan ook 
een meer prominente rol gekregen. 
Als laatste zijn verschillende procedurele- en werkafspraken vastgelegd in het 
kwaliteitssysteem van de Omgevingsdienst. 

In Leiderdorp zijn 103 initiële controles en 16 hercontroles uitgevoerd. Bij ongeveer 
veertien procent van de reguliere of opleveringscontroles waren één of meerdere 
hercontroles nodig. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2011. 22 procent van de 
overtredingen betrof overtredingen van kernvoorschriften, met name inzake veiligheid en 
bodem. 

De Omgevingsdienst stuurt een schriftelijke waarschuwing naar bedrijven in overtreding, 
waarbij een termijn wordt gesteld om de overtreding op te heffen. Als dit achterwege 
blijft volgt een sanctie (bestuursdwang of dwangsom). Waar het een ernstige overtreding 
betreft legt de Omgevingsdienst direct een sanctie op. De politie wordt geïnformeerd over 
elke waarschuwing en sanctie. In 2012 is bij één bedrijf een sanctieprocedure gestart. Bij 
één bedrijf is een dwangsom opgelegd. Procedures kunnen al in 2011 opgestart zijn. In 
2012 zijn twee bezwaarschriften behandeld bij de Commissie voor Bezwaar- en Beroep. 



In 2012 heeft de Omgevingsdienst voor de gemeente de volgende producten geleverd. 
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Figuur 2: Control 

K l a c h t e n 

Het aantal klachten in de gemeente bedroeg vijftien. Het aantal klachten kan jaarlijks 
verschillen en is afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals het weer en de relatie van 
een potentiële klager met een bedrijf. De Omgevingsdienst heeft elke binnengekomen 
klacht onderzocht en behandeld en de klager hier van op de hoogte gebracht. Het 
grootste deel van de klachten had betrekking op geluid. 
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Figuur 3: Klachten 

C a l a m i t e i t e n 

In 2012 zijn in Leiderdorp twee incidenten gemeld. In beide gevallen betrof het Vliko B.V. 
Eenmaal was sprake van lichte broei en eenmaal betrof het een beginnende brand. 



2.4 P r e s t a t i e s : M i l i e u t o e z i c h t 

Beë ind ig ing o p s l a g v u u r w e r k bij M o s t e r t t r a n s p o r t e n Drogister i j S c h o u t e n 

In Leiderdorp waren er in totaal vier verkooppunten voor consumentenvuurwerk. Zoals 
hierboven reeds is vermeld werd daarnaast werd door Mostert transport besloten geen 
vuurwerk meer op- en over te slaan. Dit is voor de kerst en tijdens de verkoopperiode 
gecontroleerd en bleek inderdaad niet meer het geval te zijn. Aan het bedrijf is verzocht 
om het staken van de vuurwerk op- en overslag schriftelijk te melden aan de 
Omgevingsdienst, zodat de vergunning ingetrokken kan worden. 

Drogisterij Schouten heeft besloten om geen consumentenvuurwerk meer te verkopen 
vanuit de drogisterij aan de Laan van Ouderzorg. Ook de opslagvoorziening in de 
Winkelhof zal niet meer gebruikt worden voor de opslag van consumentenvuurwerk. 

2.5 U r e n r a m i n g B e d r i j v e n 

Ureninzet Begroting Offertes Begroting + Werkelijk t/m 

2012 2012 offertes 2012 31-12-2012 

Reguleren mi l ieuact iv i te i t 1.108 0 1.108 919 

Mi l ieu toez ich t 1.460 0 1.460 1.559 

BEDRIJVEN 2.568 0 2.568 2.478 

Tabel 2: Ureninzet 

T o e l i c h t i n g wi jz ig ing u r e n 

In de gemeente zijn meer controles uitgevoerd dan begroot. In de eerste helft van 2012 
speelden er relatief veel zaken in Leiderdorp en was de inzet hoog. Dit is in de tweede 
helft van het jaar behoorlijk gedaald en uiteindelijk was het aantal begrote uren genoeg 
om alles af te handelen. 
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3. Prettig, gezond en veilig 

3.1 Prettig, gezond en veilig 

Binnen deze productgroep wordt in hoofdzaak intern geadviseerd op specialistische 
gebieden zoals geluid, lucht, externe veiligheid en omgevingskwaliteit ten behoeve van de 
advisering in het kader van ruimtelijke ordening en ten behoeve van vergunningverlening 
en handhaving door de afdeling bedrijven. 

Binnen de werkzaamheden van de productgroep Prettig, gezond en veilig worden de 
volgende vijf gebieden onderscheiden: Lucht en geur, Geluid en verkeer, Schiphol, 
Omgevingskwaliteit en Externe veiligheid. De Omgevingsdienst voert enkele regionale 
programma's uit, zoals het actieplan luchtkwaliteit Holland Rijnland, het regionaal 
uitvoeringsprogramma Externe veiligheid en de aanpak van gevelsaneringsprojecten. 

Het doel van de werkzaamheden binnen deze productgroep is: 
Hinder als gevolg van geluid, luchtverontreiniging, geur en de risico's voor veiligheid en 
gezondheid voldoen overal aan de wettelijke normen. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd 
naar een optimale milieukwaliteit (gebaseerd op de ambities uit de 
Duurzaamheidsagenda). Bijvoorbeeld bij delen van de gemeente die extra kwetsbaar zijn, 
zoals sportterreinen, of die een aparte kwaliteit bezitten, zoals een rustige woonwijk. 

De begroting van 2 0 1 2 geeft een schatting van de verdeling van de uren per thema. Het 
eerste taartdiagram geeft de geschatte verdeling van uren weer. Het tweede taartdiagram 
geeft aan hoe de uren in 2 0 1 2 uiteindelijk in werkelijkheid zijn verdeeld. 
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Figuur 4 : Raming uren Prettig, gezond en veilig 
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Hieronder worden de werkzaamheden van 2012 per thema beschreven. 

Lucht en geur 
Reguliere werkzaamheden 
De Omgevingsdienst adviseerde gemeenten over lucht- en geuraspecten bij 
vergunningverlening en handhaving bij bedrijven en over ruimtelijke plannen. Daarnaast 
adviseerde de Omgevingsdienst over het volgen van (inter)nationale 
beleidsontwikkelingen en over wijzigingen in de regelgeving. Ook beantwoordde de 
Omgevingsdienst vragen van bestuurders en ambtenaren en bracht zij adviezen uit over 
luchtkwaliteit na bijvoorbeeld klachten van inwoners. De Omgevingsdienst heeft in 2012 
onder andere geadviseerd met betrekking tot de loswal aan de Zijldijk en de Willem 
Alexanderlaan. 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
Op grond van de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit moet sinds 1 januari 2005 voldaan 
worden aan de grenswaarden voor fijnstof. Sinds 1 januari 2010 moet voldaan worden 
aan de grenswaarden voor stikstofdioxide. Nederland heeft met het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gebruik gemaakt van de 
uitstelmogelijkheden binnen de Europese richtlijn voor de overschrijdingen van de 
grenswaarden. Op een paar regionale uitzonderingen na gold voor fijnstof uitstel tot 11 
juni 2011. Voor stikstofdioxide geldt een uitstel tot 15 januari 2015. Om te voldoen aan de 
grenswaarden zijn in het NSL diverse maatregelen opgenomen. De Omgevingsdienst voert 
de NSL-taken uit voor alle gemeenten in Holland Rijnland. De regio Holland Rijnland 
voldoet op alle gemeentelijke wegen, behalve in de gemeente Leiden, aan de 
grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide. 
De Omgevingsdienst heeft in 2012 zorg gedragen voor het aanleveren van de benodigde 
data aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze data worden gebruikt om de 
monitoringstool actueel te houden. 
De monitoringstool geeft inzicht in de omvang van inspanningen die nodig zijn om de 
knelpunten voor luchtkwaliteit op te lossen. Deze tooi wordt onder andere gebruikt bij de 
advisering van de Omgevingsdienst over ruimtelijke plannen en bij vergunningverlening. 
Verder worden er door de Omgevingsdienst regionale projecten uitgevoerd die tot 
verbetering van de luchtkwaliteit moeten leiden. Een voorbeeld hiervan is het project 
Electric Heroes dat in 2011 van start is gegaan en in 2012 heeft doorgelopen. Dit is een 
project waarbij jongeren uit de regio kennis kunnen maken met elektrische scooters. 



Aardgas 
De provincie Zuid-Holland heeft een campagne om rijden op aardgas te stimuleren. 
Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit. In samenwerking met een groot aantal regio's, 
waaronder Holland Rijnland, is een subsidieregeling opgesteld. De Omgevingsdienst 
fungeert als vertegenwoordiger van deze regio. Het doel van de subsidieregeling is het 
realiseren van twintig aardgasvulpunten in de provincie Zuid-Holland. Om een optimale 
geografische spreiding in de provincie te bereiken, is een maximaal aantal 
aardgasvulpunten per gebied vastgesteld. Zowel nieuwe als bestaande tankstations 
kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling. 
Om de vraag naar aardgas te stimuleren, bood de provincie wagenparkscans aan en is een 
aardgasconsulent ingehuurd. Gemeenten en bedrijven kregen een gratis kosten- en 
batenanalyse, waarmee zij kunnen beoordelen welke autobrandstof het meest 
aantrekkelijk is. De wagenparkscans worden vanuit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) gefinancierd. De Omgevingsdienst heeft ondernemers en gemeenten 
actief over aardgasmobiliteit geïnformeerd. 

Groengas 
De Omgevingsdienst en de deelnemende gemeenten stimuleren rijden op groengas, 
omdat dit bijdraagt aan de luchtkwaliteitdoelstellingen uit het regionale 
Luchtkwaliteitplan en de C02-reductie van het Klimaatprogramma. Groengas heeft 
dezelfde kwaliteit als aardgas, maar heeft geen fossiele oorsprong. Het ontstaat door 
vergisting van organisch materiaal en is daarmee een duurzamere brandstof. De 
verwachting is dat alle aardgasvulpunten in de toekomst groengas leveren. In Katwijk 
werd in 2011 het eerste openbare groengasvulpunt in Zuid-Holland geopend. Dit is naast 
de aardgasvulpunten in Leiden en Zoeterwoude de derde locatie waar aardgasvoertuigen 
in de regio kunnen tanken. In 2012 is aan de Leidse Haagweg een groengasvulpunt 
geopend. In Alphen is een vulpunt geopend aan de Genielaan 7. In Noordwijk is in 2012 
een groengasvulpunt geopend aan de 's Gravendamseweg. Ondernemers nemen hun 
verantwoordelijkheid om de regionale mobiliteit te verduurzamen. 

Geluid en verkeer 
Reguliere werkzaamheden 
Overmatig geluid in de woonomgeving leidt tot ongewenste effecten. Mensen die 
langdurig aan teveel geluid in hun woonomgeving worden blootgesteld, hebben kans op 
gezondheidsklachten. Als er teveel geluid in de woonomgeving is, heeft dat ook gevolgen 
voor de beleving van de kwaliteit van de leefomgeving. 

De Omgevingsdienst adviseerde gemeenten en provincie over geluid bij 
vergunningverlening en handhaving bij bedrijven, ruimtelijke plannen en 
(verkeers)herinrichtingsprojecten. Daarnaast voerde de Omgevingsdienst de Hogere 
waarde-procedure uit, adviseerde over en verrichtte geluidmetingen bij klachten en 
evenementen. Ook houdt de Omgevingsdienst de (inter)nationale beleidsontwikkelingen 
en wijzigingen in de regelgeving bij. Toetsend aan regels en voorschriften in de wetgeving 
streeft de Omgevingsdienst naar een zo goed mogelijke omgevingskwaliteit bij bouw- en 
herinrichtingsplannen. De Omgevingsdienst heeft in 2012 onder andere geadviseerd met 
betrekking tot het project A4 Burgerveen en de W4 kavel M. 

Gevelsanering 
De aanpak van bestaande situaties van geluidhinder bestaat naast het eventueel nemen 
van verkeersmaatregelen onder andere uit gevelsaneringsmaatregelen. Voor het 
aanbrengen van maatregelen aan de gevels van woningen is subsidie beschikbaar. Waar 
mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd met andere voorzieningen, zoals 
thermisch isolatieglas. 



In 2010 zijn de prestaties voor de volgende periode (ISV3 2011-2014) geïnventariseerd en 
in concept vastgelegd. De formele vastlegging heeft plaatsgevonden in de 
bestuursovereenkomst die begin 2011 is gesloten tussen de gemeenten in de regio en de 
provincie voor het deelbudget geluid. 
In 2012 lag het zwaartepunt van de sanering in de gemeente Katwijk. In de gemeente 
Leiderdorp moeten in de komende periode nog zeven woningen gesaneerd worden in het 
kader van het ISV3. De gemeente wordt hiervoor in 2013 door de Omgevingsdienst 
benaderd voor het maken van concrete afspraken over de uitvoering. 

Evenementen en festiviteiten 
De Omgevingsdienst adviseerde over het evenementenbeleid en het afgeven van 
ontheffingen voor festiviteiten en dergelijke. Tevens voerde de Omgevingsdienst 
controlemetingen uit. Festiviteiten zijn inrichting gebonden. Een voorbeeld hiervan is het 
optreden van een band in een horeca gelegenheid. Evenementen zijn in principe niet 
inrichting gebonden. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Leidens ontzet en 
Oranjefeesten. In 2012 is er geadviseerd betreffende een verzoek van Vereniging de 
blauwe Schuit inzake El Cid week. 
In 2012 is er onder andere geluidgemeten inzake Café de Koning aan de Koningsstraat. 
Hierbij is geconstateerd dat de geluidisolatie onvoldoende is waar door grenswaarden van 
het activiteitenbesluit worden overschreden. 

VerkeersMilieuKaart 
De regionale VerkeersMilieuKaart is in 2012 veelvuldig geraadpleegd ten behoeve van 
berekeningen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Er wordt zowel door de 
gemeente Leiderdorp alsook door adviseurs van partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke 
ontwikkelingen in Leiderdorp regelmatig gebruik gemaakt van de data van deze kaart. Om 
bij de advisering over de juiste data te kunnen beschikken is het regelmatig actualiseren 
van deze kaart een noodzaak. 

EU-richtlijn omgevingslawaai 
Op grond van de EU-richtlijn moeten iedere vijf jaar geluidskaarten en actieplannen (en 
evaluatie van voorafgaande plannen) worden opgesteld. In 2012 is daarom (behalve voor 
Alphen) opnieuw een geluidskaart opgesteld. In 2013 moeten de bijbehorende 
actieplannen worden vastgesteld. 

Omgevingskwaliteit 
Asbest 
De Omgevingsdienst beoordeelt op verzoek van de gemeente de 
asbestinventarisatierapporten bij sloopvergunningaanvragen en adviseert de gemeente 
hierin. Ook adviseert de Omgevingsdienst de gemeente over handhaving bij asbestsloop 
en voert, indien noodzakelijk, in dat kader overleg met de arbeidsinspectie en de 
milieupolitie. De Omgevingsdienst volgt alle ontwikkelingen op het gebied van regelgeving 
en beleid in relatie tot het asbestwerkveld. De Omgevingsdienst adviseert de gemeente 
desgewenst ook bij het opzetten van asbestbeleid in het kader van de gemeentelijke 
handhaving/sloopvergunningverlening. In 2012 heeft er een wijziging in de wetgeving 
plaats gevonden die vergaande gevolgen heeft voor de aanpak van de 
asbestproblematiek. De Omgevingsdienst heeft alle gemeenten in Holland Rijnland 
geïnformeerd over deze wijzigingen en kan gemeenten in de opzet en uitvoering van de 
gewijzigde asbestpraktijk ondersteunen. 
In 2012 heeft de Omgevingsdienst een kennis dag asbest georganiseerd voor de 
gemeenten waar veel belangstelling voor was. Aan deze dag is ook door medewerkers van 
de gemeente Leiderdorp deelgenomen. 
In 2012 heeft de Omgevingsdienst één asbestadvies gegeven. 



E x t e r n e ve i l ighe id 

2012 was het tweede jaar van de programmaperiode Externe Veiligheid 2011-2014. De 
Veiligheidsregio Hollands Midden en de twee omgevingsdiensten in het gebied hebben 
voor de uitvoering een gezamenlijk programma opgesteld. Voor de gemeenten in de regio 
Holland Rijnland voert de Omgevingsdienst taken uit binnen het uitvoeringsprogramma 
Externe Veiligheid 2011-2014. De Omgevingsdienst ontvangt hiervoor subsidie van het 
Rijk via de provincie. 

De taken die binnen het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd, zijn onder andere; 
adviseren op ruimtelijke plannen en Wabo-vergunningen (onderdeel Milieu), bijhouden 
van het landelijk Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en opstellen van 
verantwoordingsnotities voor het groepsrisico. 
Het beheer en actueel houden van het risicoregister gevaarlijke stoffen wordt uitgevoerd 
conform het Werkdocument invoer in RRGS van Syncera B.V. datum 14 februari 2007 
M06A0259. 

Naar aanleiding van de invoering van het Besluit externe veiligheid voor buisleidingen 
heeft de Omgevingsdienst in 2012 ook veel aandacht besteed aan het inzichtelijk maken 
van de risico's van hogedruk-aardgasleidingen. De Omgevingsdienst heeft berekeningen 
gemaakt voor de gemeenten in Holland Rijnland en hierover gerapporteerd aan de 
gemeenten en Gasunie, in verband met mogelijke saneringssituaties. 

Naast de reguliere taken besteden de Omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio Hollands 
Midden aandacht aan het opstellen en actualiseren van gemeentelijke externe veiligheids 
visies, en het maken van procesafspraken om externe veiligheid in ruimtelijke ordening 
processen en bij vergunningverlening te borgen. 

Externe Veiligheid is voor alle ruimtelijke plannen een vast onderdeel van de integrale 
advisering van de Omgevingsdienst aan de aangesloten gemeenten en de provincie. De 
afdeling Leefmilieu ondersteunt en adviseert de afdeling Bedrijven bij 
vergunningverlening en handhaving. 

3.2 P r e s t a t i e s Pre t t ig , g e z o n d e n vei l ig 

Het totaal aantal gerealiseerde uren voor Prettig, gezond en veilig is lager (110 uur) dan 
geraamd. 

Ureninzet Begroting Offertes Begroting + Werkelijk t/m 

2012 2012 offertes 2012 31-12-2012 

Lucht en geur 103 0 103 88 

Gelu id en verkeer 410 0 410 319 

Schiphol 0 0 0 0 

Omgev ingskwal i te i t 59 0 59 77 

Externe Vei l igheid 191 0 191 169 

PRETTIG, GEZOND & VEILIG 763 0 763 653 

Tabel 3: Ureninzet 

De onderschrijding wordt vooral veroorzaakt door Geluid en verkeer. Er was minder vraag 
naar deze producten. 
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Externe veiligheid 
De uren voor Externe veiligheid zijn ten laste gebracht van het regionale, gesubsidieerde, 
programma. Aangezien de subsidie is teruggebracht naar 75 procent is een deel van het 
aantal bestede uren voor externe veiligheid in de ruimtelijke ordening opgenomen bij 
duurzame inrichting. 

In 2012 heeft de afdeling Leefmilieu vier besluiten betreffende hogere waarden opgesteld 
ten behoeve van ruimtelijke ordening projecten in de gemeente Leiderdorp. In 
onderstaande tabel zijn de overige aantallen producten in 2012 opgenomen. 

Producten Prettig, Gezond & Veilig 
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Figuur 6: Producten Prettig, gezond en veilig 



4. Duurzame inrichting 

4.1 Ordening en inrichting 

De ruimtelijke plannen van de gemeente zijn voorzien van een milieuparagraaf waarin 
aspecten van m.e.r.-plicht (milieueffectrapportage), zonering bedrijven, bodem, geluid, 
lucht, externe veiligheid, energie en duurzaam bouwen worden meegenomen. Bij enkele 
gemeenten worden de aspecten ecologie en archeologie ook meegenomen. 
De Omgevingsdienst levert haar inbreng bij alle ruimtelijke plannen, zoals 
bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen bij Wabo plannen. 
Daarnaast neemt de Omgevingsdienst bij gebiedsontwikkeling zitting in projectgroepen. 
Ook wordt soms het interne Ruimtelijke Ordening overleg van een gemeente bijgewoond. 
Tenslotte worden themabijeenkomsten gehouden om gemeenten te informeren over 
actuele zaken ten aanzien van een bepaald milieuaspect. 

Meer jarenbeeld adviezen ROM 

r 25 

- 20 

• 15 

20 
17 

19 

23 
• 10 

12 12 13 
5 

0 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Figuur 7 : Meerjarenbeeld adviezen ROM 



Het totaalbeeld van de ROM-advisering van de Omgevingsdienst is uit onderstaande 
grafiek af te lezen. In de grafiek staat per jaar het aantal ROM-adviezen per gemeente 
weergegeven. 

Meerjarenbeeld ROM-adviezen deelnemende 
gemeenten 
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Figuur 8: Meerjarenbeeld ROM-adviezen deelnemende gemeenten 

4 .2 P r e s t a t i e s O r d e n i n g e n inr icht ing 

De Omgevingsdienst heeft in 2012 23 ROMadviezen uitgebracht. De gemeente Leiderdorp 
heeft minder RO plannen en projecten ter beoordeling aangeboden dan was voorzien. 
Hierdoor heeft de Omgevingsdienst minder uren gerealiseerd in vergelijking met de 
begroting. Er is vier keer een procedure Besluit hogere waarden doorlopen. Enkele grote 
projecten waarbij de gemeente en de Omgevingsdienst intensief hebben samengewerkt 
zijn bestemmingsplan W4, loswal Zijldijk en Lage Zijde. 

De provincie Zuid-Holland heeft een plan ingediend voor het revitaliseren van de loswal 
aan de Zijldijk. De Omgevingsdienst heeft integraal geadviseerd over dit plan. De 
geluidsproductie van de loswal bleek een aandachtspunt voor dit plan. De 
Omgevingsdienst heeft samen met de gemeente gezocht naar een oplossing om de loswal 
mogelijk te maken. Voor het bestemmingsplan Lage Zijde heeft de Omgevingsdienst de 
milieuparagraaf voor het bestemmingsplan geschreven. Bij dit plan is de milieuzonering 
een belangrijk aspect. Een goede milieuzonering is van belang om enerzijds de bedrijven 
niet te beperken in de bedrijfsvoering en anderzijds te zorgen dat er een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat aanwezig is bij de woningen. 

De Omgevingsdienst heeft een presentatie voorbereid over het thema duurzaamheid. 
Holland Rijnland wil graag weten hoe zij dit onderwerp kan verankeren in haar 
werkzaamheden. 



4 .3 B o d e m - e n w a t e r b o d e m b e h e e r 

De volgende reguliere bodemwerkzaamheden zijn in 2012 uitgevoerd. 

Producten Bodem 
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Figuur 9: Producten Bodem 
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In 2012 heeft de afdeling Bodem veel geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van 
haar producten en diensten. Ook is het verhogen van de efficiency hierin meegenomen. 
Hiertoe is het project RBXO (Reorganisatie Bodemwerkprocessen in XO) uitgevoerd en 
geïmplementeerd. Het project omvatte het implementeren van zaakgericht werken voor 
de afdeling Bodem met gebruikmaking van het 'digitale werken' en een reorganisatie van 
de afdeling Bodem en de Procedurekamer. Per 1 juli van 2012 is het project 
geïmplementeerd. Deze datum viel samen met de toetreding van de provincie Zuid-
Holland. In 2013 worden de afspraken en werkprocessen verder 'gefine-tuned' op basis 
van ervaringen uit de praktijk. Landelijk gezien is de Omgevingsdienst voorloper in digitaal 
zaakgericht werken. Verscheidene andere overheidsorganisaties, zoals de overige 
omgevingsdiensten in Zuid-Holland en gemeenten, hebben al met belangstelling 
geïnformeerd naar de wijze waarop de Omgevingsdienst het traject heeft doorlopen. 

I n v e s t e r i n g s b u d g e t S t e d e l i j k e V e r n i e u w i n g 

Begin 2012 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Leiderdorp en Teylingen 
bestuursovereenkomsten ISV3 Bodem (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) 
gesloten met de provincie over de aanpak van de spoedlocaties in de gemeenten. De 
overeenkomsten beslaan een aantal inspanningen, te leveren door de gemeenten. De 
provincie stelt een bedrag beschikbaar van € 117.000 per locatie. De overeenkomsten 
sluiten aan bij de afspraken tussen het Rijk en de provincie als bevoegd gezag Wet 
bodembescherming, in het Bodemconvenant over de spoedlocaties. 
Verder kan de gemeente bij de provincie op basis van de bestuursovereenkomst een 
verzoek indienen voor een bijdrage uit het knelpuntenbudget ISV3 Bodem. In de 
contacten met de provincie heeft de Omgevingsdienst bijgedragen aan de discussie op 
welke wijze dit knelpuntenbudget over de gemeenten te verdelen. De provincie zal begin 
2013 meer duidelijkheid geven. 



In de contacten met de provincie heeft de Omgevingsdienst het gemeentelijk belang 
behartigd. De Omgevingsdienst heeft de gemeenten geadviseerd met betrekking tot de 
acties in het nakomen van de afspraken uit de overeenkomsten. In voorkomende gevallen 
heeft de Omgevingsdienst ter afstemming een overleg geïnitieerd over de acties en 
aanpak met de provincie, de gemeente en het bevoegd gezag Wet bodembescherming 
(per 1 juli 2012 ondergebracht bij de Omgevingsdienst). De Omgevingsdienst ziet toe op 
het nakomen van de afspraken. 
De bestuursovereenkomst die Leiderdorp is aangegaan met de provincie beslaat twee 
locaties. Bij de locatie Van der Valk Boumanweg 2 gaat het om een verontreiniging met 
olieproducten bij een garage/werkplaats die gedeeltelijk is gesaneerd. De 
Omgevingsdienst heeft de eigenaar ertoe bewogen een actualiserend bodemonderzoek 
uit te voeren. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake meer is van spoed. Sanerende 
maatregelen zijn pas nodig bij ruimtelijke planvorming. De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt bij de eigenaar. De Omgevingsdienst heeft namens de gemeente bij het bevoegd 
gezag Wet bodembescherming een nieuwe beschikking aangevraagd over de ernst en 
spoed. Daarmee heeft de gemeente voor deze locatie voldaan aan de afspraken uit de 
bestuursovereenkomst. 
Bij de locatie Van der Valk Boumanweg 71 gaat het om een verontreiniging met 
olieproducten. De locatie is in 2012 gesaneerd in samenhang met herontwikkeling. De 
kwaliteit van het grondwater wordt gemonitord. De gemeente heeft ook voor deze locatie 
voldaan aan de afspraken uit de bestuursovereenkomst. Totdat is ingestemd met het 
evaluatieverslag blijft de locatie formeel wel staan op de lijst met spoedlocaties. 

V e r b r e d i n g e n o n d e r t u n n e l i n g A 4 

De werkzaamheden aan de A4 gaan nog steeds volgens plan. Begin 2012 is de westelijk 
tunnelbak afgebouwd en in gebruik genomen. Voor beide rijrichtingen en direct met twee 
keer drie rijstroken. Oorspronkelijk zou dat met twee keer twee rijstroken zijn, maar door 
met aangepaste snelheid op versmalde rijstroken te werken was dit mogelijk. Het 
verkeersknelpunt is daarmee nu al goeddeels opgelost. 
De geluidsoverlast in de omgeving is sterk gereduceerd. Waar voorheen werkverkeer 
werd overstemd door voorbij razend verkeer, horen omwonenden dit nu wel. 
Eind 2012 is gestart met de aanleg van de oostelijke tunnelbak. Het oude grondlichaam 
kan nu weggegraven worden om daar ruimte voor te creëren. Ook is daarvoor nu de brug 
over de Rijn gesloopt. Op die plaats komt de oostelijke helft van het aquaduct te liggen. 
De Omgevingsdienst controleert hier het grondverzet. Naar verwachting zal het project 
eind 2014 volledig afgebouwd zijn. 

M u n n i k e n p o l d e r 

In het kader van het W4-project ontwikkelt Leiderdorp de Munnikenpolder. Onderdelen 
zijn de w a t e r b o d e m s a n e r i n g v a n de D o e s h a v e n ( a f g e r o n d ) , een zandwinning ten noorden 
daarvan (afgerond) en het beheer van een tijdelijk gronddepot. 
Op dit moment speelt vooral de verondieping van de diepe zandwinput, daarnaast moet 
het gebied ingericht worden. Leiderdorp heeft daarvoor een inrichtingsplan opgesteld 
gericht op (extensieve) recreatie, natuur in combinatie met waterberging. In de put zelf 
worden een aantal eilanden gecreëerd. 
Na een rustige periode is in 2011 en vooral 2012 verder gewerkt aan het inbrengen van 
grond en bagger. Nadat toestemming is verkregen ook natte bagger toe te passen zijn de 
activiteiten sterk toegenomen. De Omgevingsdienst levert een belangrijke bijdrage aan 
het toezicht ten aanzien van grondverzet en de milieuvergunning. 

V e r v o l g o p d e h a n d h a v i n g w e i l a n d d e p o t s 

In 2011 is het weilanddepot in de Achthovenerpolder opgericht voor de opslag van bagger 
die vrijkwam in Leiderdorp. Dit depot is in 2012 ontmanteld, de bagger is verspreid over 
het weiland. Naar aanleiding van een hernieuwd verzoek om handhaving van de Stichting 



Comité Doesbrug is opnieuw een beslissing genomen om het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren. De bagger uit de Does werd beschouwd als bagger van een naastgelegen 
watergang. De stichting was het hier niet mee eens en is in beroep gegaan bij de Raad van 
State. Naar aanleiding hiervan vond een zitting plaats. De uitspraak wordt verwacht in 
2013. 

4 .4 B e l e i d e n b e l e i d s o n t w i k k e l i n g e n b o d e m - e n w a t e r b o d e m b e h e e r 

R e g i o n a a l b o d e m b e h e e r b e l e i d 

Het Bouwstoffenbesluit is in 2008 opgevolgd door het Besluit bodemkwaliteit. Deze kent 
de mogelijkheid om in plaats van een algemeen gedefinieerd generiek beleid ook eigen 
gebiedsspecifiek beleid op te stellen. Dat kan zowel strenger als minder streng zijn. Het 
doel van het beleid is daarbij een integrale benadering vanuit verschillende belangen 
mogelijk te maken. Voorwaarde is dat er nooit overschrijding van risiconormen mag zijn. 
Voor gemeenten die voor gebiedsspecifiek beleid hebben gekozen is dit uitgewerkt. Voor 
2013 staat de definitieve afstemming op het programma. Dit beleid is vrijwel afgerond en 
zal in de loop van 2013 n de verschillende gemeenteraden vastgesteld moeten worden. 
Daarna wordt aandacht aan de implementatie besteed. 

Op één later toegetreden gemeente na, zijn voor alle gemeenten de 
bodemfunctieklassenkaarten opgesteld en door de colleges vastgesteld. Op deze kaarten 
worden de functies van een gebied in relatie tot het bodemgebruik weergegeven. Zo kan 
ook bepaald worden wat een bij een gebied horende duurzame kwaliteit is. Dit is een 
wettelijke verplichting. 
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4 .5 U r e n r a m i n g D u u r z a m e inr icht ing 

Ureninzet Begroting Offertes Begroting + Werkelijk t/m 
2012 2012 offertes 2012 31-12-2012 

Orden ing en inr ich t ing 1.193 0 1.193 919 

Bodem- en w a t e r b o d e m 903 0 903 1.382 

DUURZAME INRICHTING 2.096 0 2.096 2.301 

Tabel 4: Ureninzet 

Toelichting w i j z ig ing in u r e n 

O r d e n i n g e n in r ich t ing 

De gemaakte uren zijn lager dan was opgenomen in de begroting 2012. Er zijn minder 
ROM adviezen gevraagd over ruimtelijke plannen dan was voorzien door gemeente en 
Omgevingsdienst. 

B o d e m e n waterbodembeheer 
De overschrijding van de bodemuren wordt voor een deel veroorzaakt door de 
ontwikkeling van nieuw beleid op het gebied van grondverzet en de uitvoering van het 
Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst extra uren besteed aan de 
reorganisatie van de werkprocessen. 
Ook de toegenomen vraag binnen het reguliere werk en het project Munnikenpolder 
hebben extra uren gekost. Er zijn 32 bodemaviezen gegeven tegen 12 in het vorige jaar en 
11 bouwaanvragen beoordeeld tegen 3 in het vorige jaar. Ook zijn er meer 
grondverzetmeldingen afgehandeld: 23 tegen 6 vorig jaar. 
De aannemer van de activiteiten in de Munnikenpolder heeft een aanvraag gedaan voor 
verruiming van de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de bagger die wordt 
toegepast. Dit heeft veel ambtelijk en bestuurlijk overleg gevergd. Vervolgens is er een 
constante aanvoer van meldingen geweest die aan de nieuwe eisen moesten worden 
getoetst. 
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5. Duurzame wereld 

5.1 K l i m a a t p r o g r a m m a 

Alle gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben in de zomer van 2008 een 
collegebesluit genomen over de uitvoering van het Plan van aanpak Klimaatprogramma 
2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek met als uiteindelijk doel 600 kiloton C0 2-
reductie in 2030 te bewerkstelligen. Met dat besluit heeft de Omgevingsdienst opdracht 
gekregen het programma samen met de gemeenten uit te voeren. De rol van de 
Omgevingsdienst bij deze uitvoering is vooral gericht op het faciliteren en informeren van 
de gemeenten en waar mogelijk (en zinvol) de regionale samenwerking/uitwisseling te 
bevorderen. 

De afgelopen vier jaar is regionaal een grote stap voorwaarts gemaakt met 
energiebesparing: 
• De campagnes van het Energieservicepunt hebben huiseigenaren gestimuleerd om 

besparingsmaatregelen te nemen. 
• De regiogemeenten streven naar een klimaatneutrale organisatie in 2015. 
• Het aantal voertuigen dat rijdt op alternatieve brandstoffen kent al vier jaar een 

stijgende lijn. Denk dan aan hybride en elektrische auto's of aardgasauto's. 
• Duurzame energieproductie (windmolens, biomassa en geothermie) is op gang 

gebracht. 
• De Omgevingsdienst en andere partijen hebben intensief samengewerkt om bij 

bedrijven energiebesparing te stimuleren en te toetsen. 
Per 31 december 2012 is het klimaatprogramma afgerond en beëindigd. Het 
Klimaatprogramma is in november 2012 afgesloten met een slotbijeenkomst in het 
gemeentehuis van Leiderdorp. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is op een 
andere wijze de samenwerking voort te zetten. 

Eind 2012 blijkt er nog een bedrag van € 110.318 in totaliteit over te zijn (uren en 
materiële kosten opgeteld). De Omgevingsdienst doet een voorstel over de wijze waarop 
een deel van de gelden ingezet kunnen worden. In 2012 is voor de gemeenten in Holland 
Rijnland een regionale Energievisie opgesteld. Voor geïnteresseerde gemeenten zou deze 
visie geconcretiseerd en naar lokaal niveau vertaald kunnen worden. Dit werk wordt door 
de TU Delf uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van € 59.000 nodig. De Omgevingsdienst zal 
het e.e.a. begeleiden. Voor de begeleiding door de Omgevingsdienst is 140 uur nodig. 

5.2 D u u r z a m e s t e d e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n d u u r z a a m b o u w e n 

O n t w i k k e l i n g 

In 2012 hebben zich diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in het werkveld 
duurzame stedelijke ontwikkeling en duurzaam bouwen. In de eerste plaats is door de 
economische crisis niet alleen het aantal bouwprojecten afgenomen, maar worden 
projecten ook steeds meer gefaseerd en dus in kleinere vorm uitgevoerd. Daardoor wordt 
het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw, dat geldt voor projecten vanaf één 
hectare, minder toegepast. In de tweede plaats staat de toepassing van 
duurzaamheidsmaatregelen onder druk, gezien de lagere financiële marge bij 
bouwprojecten. De derde ontwikkeling is dat duurzaamheidsmaatregelen steeds breder 
bekend zijn en dat de investeringskosten lager worden. 

Om in te spelen op deze ontwikkelingen is in de loop van 2012 op verzoek van en in 
samenspraak met alle gemeenten in Holland Rijnland gestart met de herziening van het 
regionale beleid voor duurzaam bouwen en duurzame stedelijke ontwikkeling. 



Uitgangspunt is een duidelijk en handzaam pakket aan regionale ambities voor duurzaam 
bouwen en duurzame stedelijke ontwikkeling. Daarvoor zijn het Regionaal Beleidskader 
Duurzame Stedenbouw (RBDS) en de regionale DuBoplus-richtlijn 2008-2012 herzien. Eind 
2012 is deze herziening in concept afgerond en voorgelegd aan de gemeenten. In 2013 
wordt deze herziening aangeboden aan de besturen en de implementatie vormgegeven. 
De Omgevingsdienst zal gemeenten op verzoek actief ondersteunen bij het toepassen van 
dit beleid in bouwprojecten. 

Actualisatie regionaal beleid 
Zoals hierboven is aangegeven zijn het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw en 
de Regionale DuBoplus-richtlijn inhoudelijk herzien. Voor het RBDS betekent dit 
ondermeer dat het aantal ambities sterk is verminderd, terwijl een checklist met 
aandachtspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling is toegevoegd. Bovendien wordt 
voorgesteld het RBDS voortaan toe te passen bij alle bouwprojecten van meer dan tien 
woningen, in plaats van de tot nu toe gehanteerde één hectare. Voor duurzaam bouwen 
wordt het instrument GPR Gebouw leidend, waarbij gemeenten zelf maatwerk kunnen 
aanbrengen door een aangescherpt ambitieniveau te hanteren. 

Adviezen 
In totaal is in 2012 in een groot deel van de ongeveer vijfhonderd ROMadviezen een 
paragraaf over duurzaamheid opgenomen. Daarnaast is aan diverse projectgroepen 
deelgenomen, om duurzaamheid op een goede manier te verankeren in de planvorming. 
Het gaat daarbij om zeer diverse projecten: Ecopark Delimes in Alphen aan den Rijn 
(nieuwbouw afvalscheidingsstation), maar ook grote woningbouwprojecten zoals Leidse 
Schans, Groenoord en de Voorthuijzenlocatie in Leiden. Bovendien heeft de 
duurzaamheidsadvisering betrekking op zeer uiteenlopende fasen in het planproces. In 
Langeveld (Teylingen) gaat het om een allereerste oriënterende planfase van een 
woningbouwproject, waarbij het bestuur zeer hoge duurzaamheidsambities heeft. Andere 
projecten zijn veel verder gevorderd in de planvorming, zoals Dieperhout (Leiden). Daar 
was de selectie van de projectontwikkelaar aan de orde en heeft duurzaamheid 
meegewogen in de keuze van de ontwikkelaar. Weer een heel ander project betreft de 
voorbereiding voor een onderzoek naar duurzame bedrijventerreinen in Zoeterwoude in 
samenwerking met de lokale ondernemers en een adviesbureau. 

Naast bovenstaande adviezen voor ruimtelijke plannen of planvormingstrajecten, is in 
2012 enkele tientallen keren geadviseerd over diverse op zichzelf staande vragen en 
verzoeken over duurzaam bouwen. Onderstaande tabellen geven een overzicht per 
gemeente. 



Meerjarenbeeld DuBo adviezen deelnemende gemeenten 
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Figuur 10: Meerjarenbeeld DuBo-adviezen deelnemende gemeenten 
Samengevat is de indruk dat duurzaamheid op een goede manier verankerd wordt in 
ruimtelijke ontwikkelingen. Duurzaamheid staat op de agenda en er wordt gezocht naar 
wegen om dit in de praktijk te brengen. Daarbij is bestuurlijk draagvlak en enthousiasme 
bij zowel het bestuur als bij bouwende partijen van groot belang. Aandachtspunt is 
toezicht en controle in de bouwfase. 

K e n n i s o n t w i k k e l i n g 

Kennisontwikkeling en het 'bijblijven' in kennis over duurzaamheid is een zeer belangrijk 
aandachtspunt. Afgelopen jaar heeft de Omgevingsdienst daarom bijeenkomsten 
georganiseerd voor de gemeenten. Daarbij zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen: 
• Cursusbijeenkomsten over GPR Gebouw (instrument om duurzaamheid van 

gebouwen te bepalen; elke gemeente heeft voor dit programma een licentie) 
• Bijeenkomst over FSC-hout: hoe zorgen we ervoor dat in de praktijk ook daadwerkelijk 

FSC-hout op de bouwplaats wordt toegepast en hoe is dat eenvoudig te controleren? 
• Bijeenkomst GGD over gezond bouwen en gezond wonen (gezonde en 

bewegingsvriendelijke woonomgeving) 
• Bijeenkomsten over actualisatie RBDS en DuBo-plus richtlijn 

5.3 P r e s t a t i e s D u u r z a m e w e r e l d 

De gerealiseerde uren voor het Energie en Klimaatbeleid zijn nagenoeg conform de 
begroting. Dat geldt ook voor de uren voor de productgroep Duurzaam bouwen. 

Ureninzet Begroting Offertes Begroting + Werkelijk t/m 

2012 2012 offertes 2012 31-12-2012 

Energ ieën k l imaatbe le id 220 0 220 207 

Duurzaam b o u w e n 67 0 67 67 

Duurzaam consumeren 0 0 0 0 

DUURZAME WERELD 287 0 287 274 

Tabel 5: Ureninzet 
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6. Urenrealisatie en financiën 
In onderstaand overzicht is de raming van 2012 naast de werkelijke uren in 2012 
zichtbaar. De Omgevingsdienst rekent de werkelijk gemaakte uren af met de gemeente. 

Ureninzet Begroting Offertes Begroting + laar Prognose Werkelijk t/m Verschil Verschil 
2012 2012 offertes 2012 2e perrap 2012 31-12-2012 in% (N-MJ 

M N N 
MILIEUCOMMUNICATIE EN VOORLICHTING 798 0 798 862 910 14% 112 
Programmering & verantwoording 217 0 217 234 267 23% 50 
Opdrachtgever 405 0 405 425 457 13% 52 
Samenleving 176 0 176 203 185 5% 9 
BEDRIJVEN 2.568 0 2.568 2.718 2.478 -3% -90 
Reguleren milieuactiviteit 1.108 0 1.108 1.108 919 -17% -189 
Milieutoezicht 1.460 0 1.460 1.610 1.559 7% 99 
PRETTIG, GEZOND & VEILIG 763 0 763 786 653 -14% -110 
Lucht en geur 103 0 103 103 88 -15% -15 
Geluid en verkeer 410 0 410 410 319 -22% -91 
Schiphol 0 0 0 0 0 0% 0 
Omgevingskwaliteit 59 0 59 82 77 30% 18 
Externe Veiligheid 191 0 191 191 169 -11% -21 
DUURZAME INRICHTING 2.096 0 2.096 2.346 2.301 10% 205 
Ordening en inrichting 1.193 0 1.193 1.193 919 -23% -274 
Bodem- en waterbodem 903 0 903 1.153 1.382 53% 479 
DUURZAME WERELD 287 0 287 287 274 -4% -13 
Energieën klimaatbeleid 220 0 220 220 207 -6% -14 
Duurzaam bouwen 67 0 67 67 67 1% 1 
TOTAAL 6.512 0| 6.512 6.999 6.616 2% 104 

Tabel 6: Ureninzet 

In totaal zijn de werkelijke uren in 2012 hoger dan de geraamde uren (inclusief 
aanvullende offertes), namelijk 104 uur. 

De belangrijkste afwijkingen worden in de onderstaande tekst toegelicht. 

Communicatie, Opdrachtgever en Samenleving: 

112 uur meer dan geraamd ten opzichte van de begroting (inclusief aanvullende offertes). 
De uren komen dit jaar hoger uit vanwege extra benodigde inzet voor zaken als 
klanttevredenheidsonderzoek, strategienota, toetreding nieuwe gemeenten en 
persvragen. 

Bedrijven: 
90 uur minder dan geraamd ten opzichte van de begroting (inclusief aanvullende offertes). 
In de gemeente zijn meer controles uitgevoerd dan begroot. In de eerste helft van 2012 
speelden er relatief veel zaken in Leiderdorp en was de inzet hoog. Dit is in de tweede 
helft van het jaar behoorlijk gedaald en uiteindelijk was het aantal begrote uren genoeg 
om alles af te handelen. 

Prettig gezond en veilig: 
110 uur minder dan geraamd ten opzichte van de begroting (inclusief aanvullende 
offertes). 
De onderschrijding wordt vooral veroorzaakt door Geluid en verkeer. Er was minder vraag 
naar deze producten. 

Externe veiligheid 
De uren voor Externe veiligheid zijn ten laste gebracht van het regionale, gesubsidieerde, 
programma. Aangezien de subsidie is teruggebracht naar 75 procent is een deel van het 
aantal bestede uren voor externe veiligheid in de ruimtelijke ordening opgenomen bij 
duurzame inrichting. 
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Duurzame inrichting: 

205 uur meer dan geraamd ten opzichte van de begroting (inclusief aanvullende offertes). 

Bodem en waterbodembeheer 

In de meeste gemeenten zijn de gerealiseerde bodemuren hoger dan geraamd. Voor een 
deel wordt dit veroorzaakt door de ontwikkeling van nieuw beleid op het gebied van 
grondverzet en de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast heeft de 
Omgevingsdienst extra uren besteed aan de reorganisatie van de werkprocessen. 
De overschrijding van de bodemuren wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een 
toegenomen vraag binnen het reguliere werk en het project Munnikenpolder. Er zijn 32 
bodemaviezen gegeven tegen 12 in het vorige jaar en 11 bouwaanvragen beoordeeld 
tegen 3 in het vorige jaar. Ook zijn er meer grondverzetmeldingen afgehandeld: 23 tegen 
6 vorig jaar. 
De aannemer van de activiteiten in de Munnikenpolder heeft een aanvraag gedaan voor 
verruiming van de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de bagger die wordt 
toegepast. Dit heeft veel ambtelijk en bestuurlijk overleg gevergd. Vervolgens is er een 
constante aanvoer van meldingen geweest die aan de nieuwe eisen moesten worden 
getoetst. 

Duurzame Wereld: 
13 uur minder dan geraamd. 

Werkelijke bijdrage 
De werkelijke bijdrage van de gemeente is sterk afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde 
uren ten opzichte van de geraamde uren. Naast de uren rekent de Omgevingsdienst ook 
directe uitgaven en/of inkomsten met de gemeente af. 

Onderstaand schema maakt de werkelijke uitgaven en inkomsten in 2012 ten opzichte van 
de geraamde bedragen (inclusief aanvullende offertes) inzichtelijk. 

Hieruit blijkt dat de bijdrage voor Leiderdorp in 2012 € 5.588 , - hoger is dan begroot 
(inclusief aanvullende offertes). De Omgevingsdienst heeft voor de gemeente meer 
werkzaamheden uitgevoerd dan er is begroot (inclusief aanvullende offertes). 

Verder in deze tekst volgt een inhoudelijke toelichting op deze afrekening. 

Naast het zogenaamde meer- en minderwerk per gemeente, heeft de Omgevingsdienst 
elk jaar een exploitatieresultaat. In 2012 is het totale exploitatieresultaat ad. € 376.306 
positief. 

Het bedrag dat de gemeente betaalt is het verschil tussen de realisatie en de betaalde 
voorschotten in 2012. 
Per saldo betaalt de gemeente een bedrag van € 8.771, - exclusief BTW over 2012. 

In de onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de werkelijke kosten ten opzichte 
van de geraamde kosten over 2012. 

In de eerste tabel zijn de taken opgenomen die de Omgevingsdienst in principe budgettair 
neutraal voor de gemeente uitvoert. 



Concreet gaat het over de subsidieregeling Externe Veiligheid, Ruimte en Milieu, het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de levering van bodeminformatie 
aan makelaars. 

In de tweede tabel staan alle overige dienstverleningen vermeld, inclusief eventuele 
materiële kosten. 

B u d g e t t a i r n e u t r a a l v o o r d e d e e l n e m e r : 
Leiderdorp 

Uren t.l.v. subsidies & inkomsten Begroting 2012 Offertes 2012 Begroting + 
offertes 2012 

M 

Prognose 
2e Perrap 

2012 

Werkelijk t/m 
31-12-2012 

N 

Verschil 
M-N 

Toe
lich
ting 

Prettig, gezond en veilig: externe veiligheid 191 0 191 191 169 21 a. 

Duurzame inrichting: Bodeminformatie 54 0 54 54 10 44 c 

Uren t.l.v. subsidies & inkomsten 245 0 245 245 180 65 

Uren * tarief €19.104 € 19.104 C 19.104 £ 14.025 € 5.079 

Prettig gezond & veilig: externe veiligheid 

Bij: materieel budget externe veiligheid €1.040 € 0 € 1.040 €1.060 € 1.801 € 7 6 1 - a. 

Af: subsidie externe veiligheid € 15.931- € 0 € 15.931- € 15.950- 15.012- €918- a. 

Prettig gezond & veilig: NSL 

Bij: materieel budget NSL € 0 € 0 € 0 €2.041 € 3.050 € 3.050- b. 

Af: Subsidie NSL € 0 € 0 € 0 € 2 . 0 4 1 - 3.050- € 3.050 b. 

Duurzame Wereld:Ruimte & Milieu 

Bij.materieel budget Ruimte &Milieu € 0 € 0 € 0 €5.108 € 5.108 €5.108- d. 

Af: Subsidie Ruimte & Milieu € 0 € 0 € 0 €5.108- € 5.108- €5.108 d. 

Duurzame inrichting: Bodem 

Af: inkomsten bodeminformatie € 4.214- € 0 €4.214- €4.223- 1.724- € 2.491- c. 

Totaal subsidies & inkomsten: € 0 € 0 € 0 € 9 -€ 909 €909 

Tabel 7: Uren t.l.v. subsidies en inkomsten 

T o e l i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g to t d e c i j fe rs : 

a. Externe Veiligheid 
De Omgevingsdienst voert de subsidieregeling Externe Veiligheid uit voor alle gemeenten 
in Holland Rijnland. Deze taak is budgettair neutraal voor de gemeente volbracht. Verdere 
informatie vindt u in het hoofdstuk Prettig, Gezond en Veilig, paragraaf Externe Veiligheid. 

b. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wordt uitgevoerd voor alle 
gemeenten van Holland Rijnland. Deze taak is budgettair neutraal voor de gemeente 
Verdere informatie vindt u in het hoofdstuk Prettig, gezond en veilig, paragraaf lucht en 
geur. 

c. Saldo bodeminformatie (urenbestedinp vs. opbrengsten) € 909 voordelig 
De tijdsbesteding per aanvraag is lager dan geraamd. In 2012 is de Omgevingsdienst 
gestart met de Makelaarsmodule met automatische digitale afhandeling van 
bodeminformatievragen. Dit heeft er voor gezorgd dat er minder tijd nodig is per 
aanvraag. Wel zijn er veel minder aanvragen van makelaars geweest in 2012 dan 
verwacht. Dit zal een gevolg zijn van de crisis en van het feit dat er meer mogelijkheden 
zijn om bodeminformatie te verkrijgen via internet. 

d. Subsidie Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu 
De Omgevingsdienst voert de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu uit voor 
alle deelnemende gemeenten van de dienst. Deze taak is budgettair neutraal voor de 
gemeente. Verdere informatie vindt u in het hoofdstuk Duurzame Wereld, paragraaf 
Duurzaam Bouwen. 
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Niet budge t ta i r n e u t r a a l v o o r d e g e m e e n t e 

Uren t.l.v. de gemeente Begroting 
2012 

Offertes 2012 Begroting + 
offertes 2012 

M 

Prognose 
2e Perrap 

2012 

Werkelijk t / m 
31-12-2012 

N 

Verschil 
M-N 

Toe
lich
t ing 

Communicatie opdrachtgever & samenleving 798 0 798 862 910 -112 

Bedrijven 2.568 0 2.568 2.718 2.478 90 

Prettig, gezond en veilig 573 0 573 596 484 89 

Duurzame inrichting 2.042 0 2.042 2.292 2.290 -248 

Duurzame wereld 287 0 287 287 274 13 

Uren t.l.v. gemeente: 6.267 0 6.267 6.755 6.436 -169 

Uren * tarief € 489.485 £ 0 £ 489.485 £527.527 £ 502.688 -€ 13.203 e 

Overige uitgaven & inkomsten Communicatie 

Bij: Projectkosten milieubeleidsplan €7.770 £ 0 £7.770 £ 7.269 £ 8.475 €705- ('. 

Bij: Duurzaam consumeren: Milieucommunicatie €4.154 £ 0 £4.154 £ 4.077 €4.077 €77 ƒ• 
Overige uitgaven & inkomsten Bedrijven: 

Bij: Indirecte lozingen € 245 £ 0 £ 245 £245 £617 €372- k. 

Overige uitgaven & inkomsten Duurzame inrichting: 

Bij: Bodem/ Bodemkwaliteitskaarten € 7.108 £ 0 € 7.108 £7.335 £ 0 € 7.108 ƒ 
Overige uitgaven & inkomsten Duurzame Wereld: 

Bij: Materiële kosten Klimaatbeleid / SLoK € 10.349 € 0 £ 10.349 £ 10.146 £ 10.718 £369-

Bij: Materiële kosten Duurzaam Bouwen €521 £ 0 £ 5 2 1 £ 585 £762 £ 2 4 1 - h. 

Overige uitgaven & inkomsten Diversen: 

Bij: Bezwaarschriften commissie € 0 £ 0 £ 0 £ 0 £ 1.592 € 1.592 1. 

Bij: Geluidbelastingkaarten € 0 £ 0 £ 0 £2.417 €2.566 £ 2.566- m. 

Bij: Oesterbaai Container Zijldijk € 0 € 0 £ 0 €585 £585 £ 585- n. 

Bij: Alecto € 0 £ 0 £ 0 £ 0 £156 € 156- o. 

Af: Dwangsommen € 0 £ 0 £ 0 £250- €250- €250 P-
Af: Teruggave Scherm Oegstgeest € 0 £ 0 £ 0 £ 0 -€ 2.673 €2.673 Q 
Totale bijdrage gemeente € 519.632 € 0 € 519.632 € 559.927 £ 528.403 £5.588 

Betaalde voorschotten: 

Nog te ontvangen: 

£ 519.632 

-£8.771 

Totale uren per gemeente: 6.512 6.512 6.999 6.616 -104 

Tabel 8: Uren t.l.v. gemeente 

T o e l i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g to t d e c i j fe rs : 

In deze toelichting worden alleen de afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de 
begroting toegelicht. 

e. Aantal uur * tarief: meerkosten van € 13.203, - nadeel 
Hierbij verwijzen we naar de toelichtingen bij het totale urenoverzicht. 

f. Samenleving Milieucommunicatie (MJP) 
De kosten van MJP zijn op basis van het begrote bedrag bij de gemeente in rekening 
gebracht. Tot op heden waren de werkelijke kosten lager dan het begrote bedrag. Deze 
middelen zijn opgenomen op de balans van 2012 en dienen ter gedeeltelijke dekking van 
de kosten die voor de periode 2013 worden verwacht. Het begrote bedrag is in rekening 
gebracht. De afwijking ten opzichte van de begroting ontstaat, doordat er begroot wordt 
met behulp van de inwonersaantallen van 2011 en er afgerekend wordt met behulp van 
de inwonersaantallen van 2012. 

q. Energie en Klimaat SLoK 
Voor de kosten van de SLoK-regeling klimaatbeleid ontvangt de gemeente een 
compensatie via het gemeentefonds. De regeling loopt tot en met 2012. De vergoeding 
loopt niet gelijk met de gemiddelde kosten per jaar (gemiddeld 25% per jaar gedurende 
vier jaar, vanaf 2008). In 2011 heeft de gemeente via het gemeentefonds de laatste 
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bijdrage ontvangen. De Omgevingsdienst heeft de gemeenten gevraagd het teveel aan 
ontvangen bijdragen van de afgelopen jaren te reserveren. Zodat dit geld in 2012 besteed 
kan worden. 

In de uitvoering van het programma fluctueren de kosten. Daardoor kon op 31 december 
2011 pas bepaald worden wat het restant aan materiële kosten was dat nog beschikbaar 
was voor 2012. De begroting voor 2012 was echt al begin 2011 vastgesteld. Daarom is in 
deze begroting rekening gehouden met meer materiële kosten dan er eind 2011 nog aan 
ruimte vanuit het programma over was. In totaal (uren en materiële kosten) zijn niet alle 
middelen opgemaakt en worden deze via deze afrekening weer teruggegeven aan de 
gemeente. Er zijn 28 uren minder gemaakt dan begroot en € 369 meer materiële kosten 
dan begroot. In totaal is er dus € 2.587 minder aan kosten uitgegeven dan begroot. 

h. Duurzaam Bouwen 
De materiële kosten voor duurzaam bouwen zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg 
van indexering en een wijziging in pakketvorm voor de GPR-toets. Zo is er nu een 
onbeperkte bundel en niet meer een maximaal aantal GPR aanvragen per jaar. 

/'. Projectkosten Milieubeleidsplan 
In 2012 zijn de werkelijke kosten iets hoger uitgevallen dan de raming. De grootste 
bijdrage in de kosten die gemaakt zijn voor de projectkosten, hebben betrekking op de 
nieuwe Strategienota, Lean Management voor de afdeling Leefmilieu en de doorbelaste 
telefoonkosten van de DCMR Milieudienst Rijnmond. 

j. Afschrijving Bodemkwaliteitskaarten 
De bestaande bodemkwaliteitskaarten die waren opgesteld ten tijde van het 
Bouwstoffenbesluit zijn komen te vervallen. Volgens het huidige Besluit Bodemkwaliteit is 
voor de gemeente een functieklassekaart opgesteld, zodat binnen de gemeente 
grondverzet kan plaatsvinden volgens het generieke beleid. In een nieuwe nota 
bodembeheerbeleid wordt dit generieke beleid nader uitgewerkt en toegelicht. Daar waar 
de gemeente locaties heeft geselecteerd voor gebiedsspecifiek beleid zal een 
bodem kwa lite its ka art met bijbehorend beleid worden vastgesteld. In 2012 zijn de nota en 
de bodemkwaliteitskaarten in concept opgesteld. Na bespreking met de gemeenten zullen 
deze in 2013 worden vestgesteld. De afschrijvingskosten zijn in minder gebracht op het 
vooruit ontvangen bedrag van vorig jaar. 

k. Indirecte lozingen 
Bij het uitvoeren van toezicht op en handhaven van indirecte lozingen, kan het 
noodzakelijk zijn om monsters te nemen en te laten analyseren door een gecertificeerde 
instelling. Voor 2012 is een inschatting gemaakt van het aantal monsters en de kosten die 
daarbij horen. Er zijn meer monsters genomen dan verwacht. 

/. Commissie Bezwaarschriften 
Afgehandelde bezwaarschriften door de Commissie Bezwaarschriften te Leiden in het jaar 
2012 ad. € 1592,03. 

m. Geluidbelastingkaarten 
Eens per vijf jaar is de gemeente verplicht (EU-richtlijn Omgevingslawaai) om een 
actieplan Geluid met bijbehorende Geluidbelastingkaarten op te stellen. 

n. Oesterbaai container Zijldijk 
Naar aanleiding van een melding over een niet afgedekte container met vermoedelijk 
asbesthoudende materialen aan de Zijldijk. Heeft de Omgevingsdienst opdracht gegeven 
aan Oesterbaai om te onderzoeken of er daadwerkelijk asbest in verwerkt was. Dit in 



verband met het al dan niet (tijdelijk) elders onderbrengen van de bewoners van het 
pand, waar het materiaal uit afkomstig was. 

o. Alecto 

Dit betreft proceskosten die gemaakt zijn naar aanleiding van een verloren zaak. 

p. Dwangsommen 

Aan Etos-Schouten is op 30 januari 2012 een mededeling verbeuren dwangsom a € 250, -
verstuurd. Deze is op 7 februari 2012 betaald. Er is geen invorderingsbeschikking 
verzonden. 
q. Geluidsscherm Oegstgeest 
Het geschil over het geluidsscherm in Oegstgeest is al behandeld. De commissie heeft de 
claim inhoudelijk en procedureel afgewezen. Deze € 40.000, - is naar rato van 
inwonersaantal weer teruggegeven aan de gemeenten. 
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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Omgevingsdienst West Holland over het jaar 2012. Het is 
een bewogen jaar geweest. 

Het eerste halfjaar van 2012 heeft vooral in het teken gestaan van de toetreding van de 
provincie. Een intensief verbouwingstraject is succesvol afgerond en de 'nieuwe' collega's 
zijn goed ontvangen. 

Overal moet het minder. Ook bij de Omgevingsdienst heeft de economische recessie zijn 
effect. De vraag, hoe kunnen we toe met minder, stond centraal bij het invullen van de 
opgelegde taakstelling, de wegvallende rijkssubsidies en de daling van het werk bij 
gemeenten. 
De maatregelen die we genomen hebben om de bezuinigingen te realiseren hebben het 
gewenste effect gehad. We sluiten 2012 af met een overschot van net geen € 380.000,- en 
daar zijn we trots op. 

Ook op deze plek mag het klanttevredenheidsonderzoek niet worden vergeten. De 
opdrachtgever (zowel bestuurlijk als ambtelijk) is eind 2012 gevraagd zijn mening te geven 
over de dienst. In algemene zin is de opdrachtgever minder tevreden dan vier jaar 
geleden. 
Hoewel 91% van de ondervraagden een score aangeeft variërend van 'niet ontevreden' 
tot 'erg tevreden' - dat was vier jaar gelden 100% - is de daling van de tevredenheid 
opvallend. Het zal u niet verbazen dat de start van 2013 dan ook in het teken staat daar 
positieve verandering in aan te brengen. In overleg met gemeenten en provincie is begin 
2013 een aantal 'direct werkende maatregelen' ingevoerd zoals extra rapportage over de 
dienstverlening, het maken van betere werkafspraken en de ervaren afstand tussen 
opdrachtgever en de dienst te verkleinen door meer op locatie te gaan werken. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, conform 
de geldende interne- en externe wet- en regelgeving, en overhandigt deze voor controle 
aan de accountant. Het dagelijks bestuur overhandigt de gecontroleerde jaarrekening 
samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant 
uiterlijk voor 15 juli aan het algemeen bestuur. 
Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor behandeling van de 
jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld 
dat de jaarrekening geeft, wordt direct door het dagelijks bestuur aan het algemeen 
bestuur en de accountant gemeld. 

Drs. D.W.M. Eskes 
Directeur Omgevingsdienst West-Holland 



1. Paragrafen 
1.1 L o k a l e h e f f i n g e n 

Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst West-Holland. 

1.2 W e e r s t a n d s v e r m o g e n 

Elke gemeenschappelijke regeling is verplicht in de begroting en in de jaarstukken de 
risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen 
beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze 
voorzienbare en kwantificeerbare risico's rekening worden gehouden. 

In het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 gemeenten is aangegeven dat de 
risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogenparagraaf. Het 
weerstandsvermogen bestaat uit de weerstandscapaciteit en de risico's die wij als 
organisatie lopen. 

Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de 
dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene kosten (risico's) af te dekken. 

De risico's die wij als organisatie lopen zijn risico's van materiële betekenis waarvoor de 
Omgevingsdienst geen maatregelen (bijvoorbeeld in de vorm van verzekering of 
voorziening) heeft getroffen. 

De weerstandscapaciteit dient in redelijke verhouding te staan tot alle risico's waarvoor 
geen voorziening is gevormd. 

De risico's met betrekking tot 2012 zijn in de onderstaande tekst opgenomen. 

A l g e m e n e r e s e r v e 

Volgens de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten 
verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort van de Omgevingsdienst in een 
bepaald jaar. Als er sprake is van een negatief rekeningsresultaat wordt dit in eerste 
instantie verrekend met de algemene reserve. In de huidige financieringssystematiek mag 
deze fluctueren tussen € 0, - en € 258.658,-. Mocht er na verrekening van een eventueel 
exploitatieresultaat met de algemene reserve nog een saldo resteren, dan wordt dit naar 
rato van het aantal inwoners per gemeente met de deelnemende gemeenten afgerekend. 

Het jaar 2012 wordt met een positief resultaat afgesloten. De algemene reserve wordt tot 
het maximale bedrag van €258.658,- aangevuld. Na deze verrekening van het resultaat 
voor bestemming met de algemene reserve resteert er nog een resultaat van € 376.306, 
In 2014 wordt een nieuwe financieringssystematiek gehanteerd. Daarin is opgenomen dat 
vijf procent van de geraamde omzet als algemene reserve op de balans mag staan. 
Vooruitlopend op deze nieuwe systematiek stelt de Omgevingsdienst voor dit 
exploitatieresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Na toevoeging bedraagt de 
algemene reserve € 634.964,-. Dit is 4,9 procent van de geraamde omzet van 2012. Met de 
mogelijke veranderopgave door het vaststellen van de Strategienota en het risico dat 
daarmee samenhangt, lijkt het ons verstandig de nieuwe regeling toe te passen. 



O n t w i k k e l i n g e n 

Begin 2012 is de nieuwe financieringssystematiek goedgekeurd door het bestuur en deze 
systematiek wordt vanaf 1 januari 2014 gehanteerd. Vanuit het 
klanttevredenheidsonderzoek spreekt de wens om te komen tot een aanpassing van de 
planning & control. 

I n h u u r v a n p e r s o n e e l 

Bij inhuur van externen is er sprake van risico. Het uurtarief van externen kan sterk 
variëren ten opzichte van het uurtarief van de Omgevingsdienst. 

S u b s i d i e s - i n k o m s t e n 

In 2011 is duidelijk geworden dat er bezuinigd gaat worden op subsidies vanuit het Rijk. 
Deze taken worden nu vervuld door vaste formatie. Mochten er geen nieuwe taken voor in 
de plaats komen, dan zouden dit frictiekosten opleveren. 

T o e t r e d i n g 

Op 1 januari 2012 is de gemeente Lisse formeel toegetreden tot de gemeenschappelijke 
regeling. De provincie Zuid Holland is formeel op 1 januari 2012 toegetreden tot de 
gemeenschappelijke regeling. De daadwerkelijke start was echter op 1 juli 2012. 

W e t d w a n g s o m e n b e r o e p bij n ie t t i jdig b e s l i s s e n 

In de begroting 2012 is deze wet als risico beschreven. De Omgevingsdienst moet op tijd 
beslissen op verzoeken en bezwaarschriften van inwoners. Als er niet tijdig wordt beslist, 
moet er een dwangsom worden betaald van maximaal € 1.260,- per verzoek. Ook kan de 
aanvrager direct beroep instellen. 

1.3 O n d e r h o u d k a p i t a a l g o e d e r e n 

De kapitaalgoederen die de Omgevingsdienst in bezit heeft is het inventaris dat bestaat 
uit: apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand aan 
de Schipholweg. Hoofdzakelijk wordt als afschrijvingstermijn de economische levensduur 
als uitgangspunt genomen. Het onderhoud dat op het inventaris gepleegd wordt, is als last 
in het exploitatieresultaat opgenomen. 

1.4 F i n a n c i e r i n g 

A l g e m e e n 

Gegeven de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO), die in januari 2001 in 
werking is getreden, is elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht om een 
financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de 
ontwikkelingen aangegeven over de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-
en risiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het 
verdere beleid over treasury. De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en 
mag bewegen wordt geformuleerd in het treasury statuut. Uiteraard valt dit binnen het 
wettelijke kader, zoals gesteld door de Wet FIDO. 



In 2012 is deze financieringssystematiek niet gewijzigd. Alle gemeenten, zowel 
deelnemende gemeenten als contractgemeenten, ontvangen voorschotnota's op basis van 
de volgende verhoudingen: 
• Eerste kwartaal: 25% 
• Tweede kwartaal: 30% 
• Derde kwartaal: 25% 
• Vierde kwartaal: 20% 

Een aantal gemeenten heeft in de loop van het jaar aanvullende offertes aangevraagd. De 
voorschotten zijn hier niet op aangepast. Hierdoor wijkt het resultaat en het bedrag nog te 
betalen/ontvangen binnen diezelfde gemeente van elkaar af. 

R e n t e v i s i e 

De Omgevingsdienst heeft geen leningen lopen. 

K o e r s - e n v a l u t a r i s i c o 

Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat 
de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen, door negatieve 
koersontwikkelingen. Op dit moment bezit de Omgevingsdienst geen derivaten en is er dus 
geen sprake van koersrisico. 
Valutarisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat 
op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen 
valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslissingsmoment. Op dit moment 
bezit de Omgevingsdienst geen vreemde valuta, dus is er geen sprake van een valutarisico. 

R e n t e - e n r i s i c o n o r m 

Aangezien de Omgevingsdienst geen schulden heeft, is er geen sprake van een mogelijk 
renterisico. De rente met betrekking tot de vooruit ontvangen gelden van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn toegevoegd aan de NSL-subsidie. 

L i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g 

Gelet op de bevoorschottingsregeling met de vijftien gemeenten en de provincie in 
samenhang met het regelmatige uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning 
opgesteld. 

F i n a n c i e r i n g s r i s i c o ' s 

Omdat de deelnemende gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële 
beleid van de Omgevingsdienst en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel 
gezamenlijk te dragen, zijn er geen financieringsrisico's. 

K a s g e l d l i m i e t 

De Omgevingsdienst is gedurende de afgelopen jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. 



Overzicht Kasgeldlimiet Bedragen in euro 's 

l e kwar taa l 2 e kwar taa l 3 e kwar taa l 4 e kwar taal 

Toeaestane kasaeldlimiet 

In p rocen ten van de grondslag 

In bedrag 
8,20% 

1.060.496 

8,20% 

1.060.496 
8,20% 

1.060.496 

8,20% " 

1.060.496 

Omvana vlottende korte schuld 
Opgenomen gelden < 1 jaar 

Schuld in rekening courant 
Gestor te gelden door derden < 1 jaar-
Overige geld len ingen niet z i jnde vaste schuld 

2.724.596 
0 
0 
0 

2.660.950 
0 
0 
0 

2.429.776 
0 
0 
0 

3.668.352 

0 • 

I 
0 

Vlottende middelen 

Contante gelden in kas 

Tegoeden in rekening couran t 

Overige u i ts taande gelden < 1 jaar 

2.177.229 

702.391 

2.130.863 

860.001 

3.470.028 

650.389 

2.746.807 

1.803.826 • 

Toets kasaeldlimiet 

Totaal ne t to v l o t t ende schuld 

Toegestane kasgeldl imiet 

155.024 

1.060.496 

329.914 

1.060.496 

1.690.641 

1.060.496 

882 .281 

1.060.496 1 
Ruimte 1.215.520 1.390.410 2.751.137 1.942.777 1 

Tabel 1: Overzicht Kasgeldlimiet 

D o c u m e n t a i r e I n f o r m a t i e V o o r z i e n i n g 

Gerealiseerde doelen 2012 van het cluster Documentaire Informatie Voorziening (DIV): 
• Geleende milieuvergunningendossiers en bodemdossiers zijn bewerkt en de 

overdrachtslijsten zijn opgesteld voor teruggave aan gemeenten. 
• Overname taken van de provincie en gemeenten gereguleerd. Dat wil zeggen, 

duidelijkheid verkregen over overname en teruggave (onder voorwaarden) van fysieke 
dossiers en overname van digitale gegevens. 

• Aansluiting gemeente Lisse bij de Omgevingsdienst, de data en dossiers zijn 
beschikbaar. 

• Aansluiting provincie Zuid-Holland bij de Omgevingsdienst, gestart met het 
beschikbaar maken van data en dossiers. 

• Afspraken over dossiervorming voor en met vak afdelingen. 
• Concept archiefverordening en informatiebesluit Omgevingsdienst opgesteld. 
• Zaak type catalogus Verseon in eigen beheer opgesteld en ingericht. 

K w a l i t e i t s z o r g 

Sinds 2011 is de Omgevingsdienst ISO 9001 gecertificeerd. De veranderingen gericht op 
organisatieontwikkeling, wettelijke taken en verbetering van de dienstverlening, worden 
vertaald in het kwaliteitssysteem van de Omgevingsdienst. In 2011 hebben de 
onderstaande ontwikkelingen bijgedragen aan het wijzigen en uitbreiden van het 
kwaliteitssysteem. 
• Omvorming naar Omgevingsdienst 
• Toetreding provincie inclusief inregelen provinciale taken 
• Toetreding Lisse 
• Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek 
• Bezuinigingen 
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• Zaakgericht werken RXBO en Verseon 
• Invoering document creatie systeem MIT-Office 

V e r b e t e r a s p e c t e n 

Door de bezuinigingsdoelstelling is er in 2012 veel aandacht geweest voor het invoeren 
van (nieuwe) applicaties. Deze automatiseringsslag draagt bij aan het slimmer, eenduidiger 
en efficiënter werken. Concreet draagt de investering op middellange termijn bij aan het 
reduceren van administratieve handelingen en toekomstbestendigheid. 

A a n d a c h t s g e b i e d e n 2 0 1 3 

De verbeteraspecten uit het klanttevredenheidsonderzoek worden in 2013 concreet 
uitgewerkt in onder andere de strategienota en doorgevoerd in het kwaliteitssysteem. 

1.5 V e r b o n d e n p a r t i j e n 

Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst. 

1.6 G r o n d b e l e i d 

Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst. 



2. Jaarrekening 
2.1 B a l a n s per 31 d e c e m b e r 2 0 1 2 

(in euro's) 31 december 2012 31 december 2011 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

2.450.632 
107.228 

857.005 
55.322 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

2.557.860 2.557.860 912.327 912.327 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

1.544.749 
100.674 

63.360 

3.921.747 
40.763 
18.482 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

1.708.783 1.708.783 3.980.992 3.980.992 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

2.746.807 

180.334 

3.071.153 

131.063 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

4.635.924 7.183.208 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

7.193.784 8.095.535 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

258.658 
537.746 
376.306 
190.000 

101.914 
47.427 

0 
0 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

1.362.710 1.362.710 149.341 149.341 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

482.006 
1.920.047 

414.170 
1.482.508 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

2.402.053 2.402.053 1.896.678 1.896.678 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

3.429.021 6.049.516 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

5.831.074 7.946.194 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Immateriële vaste activa met economisch nut 
Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Uiteenzettingen (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Vorderingen op openbare lichamen 
Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat 2012 
Voorzieningen 
Totaal vaste passiva 

Vlottende passiva 
Netto vlot tende schulden (rentetypische loopti jd < één jaar) 
Crediteuren 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Totaal v lot tende passiva 

Totaal passiva 7.193.784 8.095.535 

Tabel 2: Balans per 31 december 2012 

G r o n d s l a g e n v o o r w a a r d e r i n g e n r e s u l t a a t b e p a l i n g 

Besluit Begroting en Verantwoording 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de financiële verordening en de nota 
planning en control. De toegepaste waarderingsgrondslagen voor de activa en passiva zijn 
ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd gebleven. 



M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 

De materiële vaste activa wordt gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingprijs onder 
aftrek van de, op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen, zoals bedoelt in 
artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De 
materiële vast activa wordt afgeschreven in een termijn en een wijze, zoals is vastgesteld 
door het bestuur bij autorisatie van de begroting 2012. Hierin volgt de Omgevingsdienst 
zowel het beleid van BBV en onze financiële verordening. 

I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 

De afschrijvingskosten worden lineair ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht 
op basis van de economische gebruiksduur van het immaterieel actief. 

V l o t t e n d e a c t i v a 

De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde, verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen. Zoals bedoeld 
in artikel 39, 40 en 40a van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten. 

V l o t t e n d e p a s s i v a 

De vlottende schulden en de overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. Zoals bedoeld in artikel 48 en 49 van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten. 

Eigen V e r m o g e n 

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves 
en het saldo van de rekening baten en lasten. 

V o o r z i e n i n g e n 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

2.2 T o e l i c h t i n g o p d e b a l a n s 

Materiële vaste activa 
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 

(in euro's) Verbouwing 

Schipholweg 

m.b.t. komst 

Provincie 

Verbouwing 

Schipholweg 

Inventaris, 

inrichting & 

apparatuur 

Totaal 

Aanscha fwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boek jaar 2012 

Af: des invester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

44.550 
1.738.436 

0 

887.515 
0 
0 

1.277.779 

192.686 

0 

2.209.844 

1.931.122 

0 

Aanscha fwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boek jaar 2012 

Af: des invester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

1.782.986 887.515 1.470.465 4.140.966 

Aanscha fwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boek jaar 2012 

Af: des invester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

2.971 

83.343 

474.710 

100.425 

875.160 

153.725 

1.352.841 

337.493 

Aanscha fwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boek jaar 2012 

Af: des invester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

86.314 575.135 1.028.885 1.690.334 

Aanscha fwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boek jaar 2012 

Af: des invester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

Aanscha fwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boek jaar 2012 

Af: des invester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 1.696.672 312.380 441.580 2.450.632 

Afschrijvingstermijnen 15 jaar 8-10 jaar 3 tot 10 jaar 

Tabel 3: Materiële vaste activa 
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In 2011 en 2012 heeft de Omgevingsdienst het pand aan de Schipholweg 128 verbouwd. 
Deze verbouwing vond plaats door de toetreding van de provincie. Ook zijn er nieuwe 
werkplekken gecreëerd voor de overgekomen provinciemedewerkers. 

Immateriële vaste activa 
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 

(in euro's) Immateriële vaste activa 

(bodemkwaliteitskaarten) 

Aanschafwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boekjaar 2012 

Af: desinvester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

62.170 

76.117 

0 

Aanschafwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boekjaar 2012 

Af: desinvester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

138.287 

Aanschafwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boekjaar 2012 

Af: desinvester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

6.848 

24 .211 

Aanschafwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boekjaar 2012 

Af: desinvester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

31.059 

Aanschafwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boekjaar 2012 

Af: desinvester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 

Aanschafwaarde begin 2012 

Bij: invester ingen boekjaar 2012 

Af: desinvester ing boek jaar 2012 

Aanschafwaarde einde boekjaar 

Afschr i jv ingen t / m 2 0 1 1 

Afschr i jv ingen boek jaar 2012 

Afschrijvingen t / m einde boekjaar 

Boekwaarde einde boekjaar 2012 107.228 
A fsch riivin qsterm ijnen 5 jaar 

Tabel 4: Immateriële vaste activa 
Dit betreft de bodemkwaliteitskaarten. 



Rentetypische looptijd korter dan één jaar 
Vorderingen op openbare lichamen 
(in euro's) 31-12-2012 31-12-2011 

Af reken ing gemeen te Katwi jk 10.499 0 

Af reken ing gemeen te Le iderdorp 8.771 0 

Af reken ing gemeen te Oegstgeest 0 8.800 

Af reken ing gemeen te Kaag & Braassem 0 73.853 

Af reken ing gemeen te R i jnwoude 65.179 64.933 

Af reken ing gemeen te Teyl ingen 0 995 

Af reken ing gemeen te N i e u w k o o p 34.299 0 

Af reken ing gemeen te A lphen aan den Rijn 37.137 0 

A f reken ing gemeen te Z o e t e r w o u d e 70.603 0 

A f reken ing gemeen te Lisse 89.182 6.056 

Fesgelden (NSL) gemeen te Leiden 669.123 391.919 

Gemeen te Leiden Fitness teveel betaa ld 0 17.506 

Gemeen te Leiden b i jdrage loon van de huismeester 4e kwar taa l 0 2.250 

SLOK 2 0 1 1 0 6.396 

Provincie W a b o 8.777 0 

DCMR 5.584 0 

Externe Vei l igheid 2012 3e en 4e kwar taa l 2012 157.565 0 

Gemeen te Lisse NME (na tuur & mi l ieu educat ie) 0 1.763 

Provincie Zuid-Hol land Kwal i te i ts impuls Ruimte & Mi l ieu 0 94 .081 

Gemeen te Le iderdorp 0 154.591 

Gemeen te Hi l legom 0 190.762 

Gemeen te A lphen aan den Rijn 0 578.000 

Gemeen te Katwi jk 30.626 37.649 

Gemeen te R i jnwoude 0 193.715 

Gemeen te Teyl ingen 500 220.926 

Gemeen te Z o e t e r w o u d e 0 106.121 

Gemeen te Leiden 0 945.960 

Gemeen te Noo rdw i j k 0 17.679 

Gemeen te N o o r d w i j k e r h o u t 0 10.968 

Gemeen te Voorscho ten 0 12.286 

Gemeen te Oegstgeest 0 127.110 

Gemeen te Kaag & Braassem 0 257.294 

Gemeen te Lisse 105.849 159.884 

Gemeen te N i e u w k o o p 215.774 240.250 

Provincie Zuid-Hol land 35 .281 0 

Eindsaldo boek jaar : 1.544.749 3.921.747 

Tabel 5: Vorderingen op openbare lichamen 



Debiteuren 
Er zijn in 2012 geen vorderingen, wegens oninbaarheid, afgeboekt. 

Overige vorderingen 
(in euro's) 31-12-2012 31-12-2011 

Inhoud ingen cafe tar iamodel 20.610 8.334 
RDOG af reken ing gebruik kant ine 2011 0 2.800 
Wi jk en W o u d e n 20 .661 7.348 
Restaurant Oliver 231 0 
Subsidie DZB medewerker De Wee rd 4e kwartaal 2.250 0 
Bodemin fo rma t i e makelaars 4e kwar taa l 8.666 0 
A fd rach t IZA 4.938 0 
Ne t to loon 5.774 0 
Inhoud ing over ig 230 0 

Eindsaldo boekjaar: 63.360 18.482 

T a b e l 6: O v e r i g e v o r d e r i n g e n 

Liquide middelen 
(in euro's) 31-12-2012 31-12-2011 

Kasgelden 526 413 
BNG rekening 28.50.93.444 2.741.453 3.067.804 
VISA 4.828 2.936 

Eindsaldo boekjaar: 2.746.807 3.071.153 

Tabel 7: Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Omgevingsdienst. Op de rekening
courant van de BNG Bank is een kredietfaciliteit verstrekt van € 226.890,-. 

Vanwege de uitbreiding van de Omgevingsdienst als gevolg van de toetreding van Lisse per 
1 januari 2012 en de provincie per 1 juli 2012, heeft de Omgevingsdienst begin 2012 een 
nieuwe bankgarantie afgegeven van € 176.089,- voor de huur van het pand aan de 
Schipholweg in Leiden. 

Overlopende activa 
(in euro's) 31-12-2012 31-12-2011 

Huur l e kwar taa l 150.809 98.314 
Salar isadminist rat ie kosten 50% van 2013 8.350 0 
Huur kop ieermachines l e kwar taa l 2013 927 0 
Verzeker ingen 0 6.347 
KPN Connect iv i ty januar i 799 832 
IZA januar i 2013 18.472 0 
Salar isverwerking januar i 2011 0 18.179 
A b o n n e m e n t e n / v a k l i t e r a t u u r 302 4.987 

Overige 675 2.404 

Eindsaldo boekjaar : 180.334 131.063 

Tabel 8: Overlopende activa 

De overlopende activa betreft uitgaven die betrekking hebben op 2013, maar betaald zijn 
in 2012. 



P a s s i v a 

Eigen vermogen 
(in euro's) 31-12-2012 Toevoeging Resultaaat Ont  31-12-2011 

2012 2012 t rekk ingen 

2012 

A lgemene reserve 1) 258.658 156.744 0 0 101.914 

Explo i tat ieresul taat 2012 376.306 0 376.306 0 0 

ODWH bestemmingsreserves: 537.746 520.319 0 0 47.427 

- Reserve vervanging so f tware 3) 47.427 0 0 0 47.427 

- Reserve afschr i jv ing ve rbouw ing 4) 420.000 450.000 0 30.000 0 

- Reserve Bodemkwal i te i tskaar ten 5) 70.319 70.319 0 0 0 

Eindsaldo boekjaar : 1.172.710 677.063 376.306 30.000 149.341 

Tabel 9: Eigen vermogen 

Hieronder worden toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en de 
algemene reserve voorgesteld. Deze moeten nog door het algemeen bestuur worden 
vastgesteld in juni. 
Daarna zullen deze mutaties conform besluit worden verwerkt in het boekjaar 2013. 

1. De storting in de algemene reserve betreft de bijdrage van Lisse (€ 12.614) en de 
provincie (€ 69.285) voor het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. 
Daarnaast is de algemene reserve aangevuld tot 2% van de begrote omzet (€ 74.845) 

2. Het exploitatieresultaat 2012 bedraagt € 376.306. De Omgevingsdienst stelt voor dit 
exploitatieresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. In dit exploitatieresultaat 
is het positieve resultaat op de Lump Sum van de Provincie opgenomen (€ 213.966) 

3. Dit betreft de bestemmingsreserve vervanging software. In 2012 is het nog niet nodig 
geweest deze bestemmingsreserve aan te breken. 

4. Dit betreft de bestemmingsreserve afschrijving op de verbouwing van de Schipholweg. 
Deze verbouwing is gedaan voor de komst van de provinciemedewerkers. De 
onttrekking betreft een vermindering op de afschrijvingskosten van de verbouwing van 
de Schipholweg. 

5. Dit betreft de bestemmingsreserve afschrijving bodemkwaliteitskaarten. De 
gemeenten hebben in 2011 een financiële bijdrage geleverd voor de afschrijving op 
bodemkwaliteitskaarten. Er is vorig jaar een bedrag ad. € 94.531,- door de gemeenten 
vooruitbetaald. Hier zijn nu de afschrijvingskosten op in mindering gebracht. Er 
resteert op de balans als nog een bedrag ad. € 70.319,-. Deze post is overgebracht naar 
de bestemmingsreserve. De bijdrage van de gemeenten, dient de afschrijvingskosten 
op deze immateriële activa te dekken. 

Voorzieningen 
(in euro's) 31-12-2012 Toevoeging Ont  31-12-2011 

2012 t rekk ingen 

2012 
Voorz ien ing Bedr i j fsvoer ing 190.000 190.000 0 0 

Eindsaldo boek jaar : 190.000 190.000 0 0 

De voorziening Bedrijfsvoering is ontstaan uit een afspraak met de provincie. In het 
toetredingstraject zijn er met de provincie afspraken gemaakt over het aantal 
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medewerkers (FTE) en welke disciplines (basis bedrijfsplan) overkomen. Omdat er op 
bepaalde functies geen medewerkers zijn geleverd door de provincie, is de afspraak 
gemaakt om voor drie jaar financiering mee te geven om deze functies in te kopen. Na drie 
jaar (managementopdracht) moet de Omgevingsdienst een en ander ingebed hebben in de 
staande organisatie. 

Kortlopende schulden 
Overige schulden 
fin euro's) 31-12-2012 31-12-2011 

Af reken ing gemeen te Leiden 155.721 1.895 
Af reken ing gemeen te Leiderdorp 0 11.836 
Af reken ing gemeen te Oegstgeest 45.587 0 
A f reken ing gemeen te Katwi jk 0 17.960 
Af reken ing gemeen te N ieuwkoop 0 19.277 
Af reken ing gemeen te Kaag & Braassem 3.103 0 
Af reken ing gemeen te Zoe te rwoude 0 17.015 
Af reken ing gemeen te Teyl ingen 15.146 0 
A f reken ing gemeen te A lphen aan den Rijn 0 74.102 
Af reken ing gemeen te Voorschoten 1.194 5.634 
Af reken ing gemeen te Hi l legom 33.521 10.654 
Af reken ing gemeen te Noordw i j k 439 1.049 
Af reken ing gemeen te Noo rdw i j ke rhou t 3.529 2.549 
Loonbelast ing december 2012 435.226 0 
Af reken ing subsidie ex terne vei l igheid 2011 18.519 34.038 
Reservering en opslag vakant iegeld 282.923 0 
Reservering en opslag e indejaarsu i tker ing 5.854 0 
Reservering t .b.v. reserver ing SLOK pro ject 69.934 0 
Pensioenafdracht WG en W N 1.345 0 
Te beta len aangi f te BTW 4e kwar taa l + supplet ies 341.677 621.603 
Dwangsommen 72.088 0 
Schade scherm Oegstgeest 0 40.000 
Overige schulden 434.241 624.896 
Eindsaldo boek jaar : 1.920.047 1.482.508 

Tabel 10: Overige schulden 

Het openstaande bedrag aan belastingen betreft de BTW-aangifte van het vierde kwartaal 
van 2012. De betaling van deze aangifte is begin 2013 gedaan. 

Het geschil over het geluidsscherm in Oegstgeest is behandeld. De commissie heeft de 
claim inhoudelijk en procedureel afgewezen. De reservering van € 40.000,- is naar rato van 
inwoneraantal terugbetaald aan de gemeenten. Dit is terug te vinden in het hoofdstuk 
Urenrealisatie en Financiën van de gemeentelijke delen. 



Overlopende passiva 
(in euro's) 31-12-2012 31-12-2011 

Regionaal geld wegverkeers lawaai ISV 2/3-SDB 632.506 694 012 

Regionaal geld wegverkeers lawaai ISV-2/3 SLR 828.976 522 140 

MJP commun ica t i e 2010 65.982 65 982 

MJP commun ica t i e 2 0 1 1 39.588 40 656 

MJP commun ica t i e 2012 -1.067 0 

ISV3 Bodem 78.000 0 

Spoedlocat ies PZH 158.100 0 

Teveel on tvangen voorschot van de prov inc ie 55.654 0 

DCMR BRZO inspecties 2012 18.500 0 

Voo ru i t on t vangen b i jdragen Ru imte en Mi l i eu 2010 0 33 443 

Voo ru i t on t vangen b i jdragen Ruimte en Mi l ieu 2011 0 13 360 

Voo ru i t on t vangen b i jdragen NSL 1.552.782 1.418 351 

Voo ru i t on t vangen b i jdrage prov inc ie voor toet red ingsproces 0 490 004 

Voo ru i t on t vangen b i jdrage in de kapi taal lasten 0 94 531 

bodemkwa l i te i t skaar ten 
Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 A lphen aan den Rijn 0 485 714 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 Hi l legom 0 148 417 

Vooru i ton tvangen l e voorschot 2012 Kaag en Braassem 0 216 214 

Vooru i ton tvangen l e voorschot 2012 Lisse 0 134 356 

Vooru i ton tvangen l e voorschot 2012 Leiden 0 750 072 

Vooru i ton tvangen l e voorschot 2012 Le iderdorp 0 129 908 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 N ieuwkoop 0 201 891 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 Oegstgeest 0 106 815 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 R i jnwoude 0 162 786 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 Teyl ingen 0 185 652 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 Z o e t e r w o u d e 0 89 177 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 Katwi jk 0 31 638 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 Noordw i j k 0 14 856 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 Voorscho ten 0 10 324 

Voo ru i t on t vangen l e voorschot 2012 Noo rdw i j ke rhou t 0 9 217 

Eindsaldo boekjaar 3.429.021 6.049 516 

Tabel 11: overlopende passiva 

• In het plan van aanpak Gevelisolatie SDB en SLR (d.d. 28-2-2005) is afgesproken dat de 
gevelsaneringsprojecten in regionaal verband worden uitgevoerd. Dit betekent dat 
projecten worden geselecteerd door woningen te c l u s t e r e n tot een projectomvang 
van 20-25 woningen met een eerlijke verdeling over de gemeenten. Het doel is om 
uiteindelijk in 2024 alle woningen gesaneerd te hebben op geluid. De gemeenten 
krijgen hiervoor subsidie en maken dit bedrag over naar de Omgevingsdienst waar de 
uitvoering van dit project per gemeente plaatsvindt. Een nadere beschrijving met 
betrekking tot de uitvoering van deze gelden wordt beschreven in het gemeentelijke 
jaarverslag. 

• Het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie (MJP) loopt tot en met 2013. De 
materiële kosten van het MJP worden op basis van gemiddelde jaarbedragen bij de 
gemeenten in rekening gebracht. De afwijking tussen de werkelijke kosten en de 
gemiddelde kosten is gereserveerd. Een nadere beschrijving met betrekking tot de 
uitvoering van deze subsidie wordt beschreven in het gemeentelijke jaarverslag. 



• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Holland Rijnland en het 
Rijnstreekberaad hebben de taken en bevoegdheden over het actieprogramma 
luchtkwaliteit volledig bij de Omgevingsdienst neergelegd. In 2011 en 2012 zijn er nog 
tranches ontvangen van de provincie. Een nadere beschrijving over de uitvoering van 
deze subsidie wordt beschreven in het gemeentelijke jaarverslag. De rente over 2012, 
van de vooruit ontvangen bijdrage NSL, is aan de subsidie NSL toegevoegd. 

Niet ui t d e b a l a n s b l i j kende v e r p l i c h t i n g e n 

De Omgevingsdienst is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, 
niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van 
de belangrijkste. 

Huurovereenkomst 
Er is een huurovereenkomst aangegaan voor kantoorruimte en parkeerplaatsen aan de 
Schipholweg 128 in Leiden met Stena Realty B.V. Per 1 januari 2012 huurt de 
Omgevingsdienst bijna de hele eerste verdieping van het pand en vijf units op de begane 
grond erbij door de komst van de provincie in dat jaar. Het huurcontract van deze nieuwe 
ruimten loopt tot en met 1 januari 2022. De jaarlijkse huurverplichting (inclusief de 
servicekosten) is € 592.648,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de 
consumentprijsindex (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar 
volume 
De Omgevingsdienst heeft op 31 december 2012 de verplichting van € 282.923,- aan nog 
uit te betalen vakantiegeld aan de medewerkers staan. Hiervoor is een kortlopende schuld 
opgenomen. 

In 2012 en de voorgaande jaren zijn de volgende contracten met een looptijd langer dan 
één jaar afgesloten. Hierbij is het drempelbedrag voor de totale contractwaarde 
€ 50.000,-. 

Niet u i t de balans b l i j kende verp l i ch t ingen 

Contractpartij Aard van 
het contract 

Start 
Contract 

Looptijd van het 
contract 

Bedrag per jaar Bedrag van het 
contract in totaal 

Inter Acces SLA 2011 3 jaar 220.000 
Stena Huur kantoorpand 2012 2022 ca. €593.000,-per jaar 
Roxit Software contract 2008 5 jaar €45.000,- per jaar € 217.135 
Roxit Onderhoud 2010 5 jaar €45.000,-per jaar € 220.150 
Océ Kopieerapparaat 2012 3 jaar €20.000,-per jaar € 60.000 
Multilease 3 leaseauto's 2010 4 jaar 25.000 € 100.000 
Bebouw geluidsanering wegverkeerslawaai 

l e fase 
2009 3 jaar project € 194.450 

Bebouw geluidsanering wegverkeerslawaai 
2e fase 

2010 3 jaar project € 134.951 

Bebouw geluidsanering wegverkeerslawaai 
3e fase 

2010 3 jaar project € 400.000 

Cintas archief/scanning 2003 onbepaald 65.000 -

Totaal € 1.326.686 

Tabel 12: Niet uit balans blijkende verplichtingen 
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Verder lopen er enkele kleine contracten met een looptijd langer dan één jaar. 

2.3 E x p l o i t a t i e r e k e n i n g 2 0 1 2 

E x p l o i t a t i e r e k e n i n g 2 0 1 2 

(in euro's) Begrot ing 2012 2012 2011 

Lasten 

Salarissen en sociale lasten 9.257.473 8.651.252 6.991.962 

Inhuur t i jde l i jk personeel 614.200 1.547.342 1.025.550 

Huren en pach ten 426.754 592.648 389.874 

Over ige goederen en d iens ten 2.125.123 2.625.893 2.317.762 

Afschr i jv ingen 491.379 337.493 260.762 

12.914.929 13 .754.628 10 .985.910 

B a t e n 

Bijdrage dee lnemers 12.244.038 12.310.104 9.486.174 

Niet dee lnemende g e m e e n t e n 235.505 269.476 301.208 

Overige i nkomsten 138.203 1.347.886 573.997 

Subsidies 315.130 850.531 585.003 

12 .932.876 14.777.997 10 .946.382 

Resultaat voor mu ta t ies in reserves 17.947 1.023.369 -39.528 

Toevoegingen aan reserves -17.947 -677.063 -11.887 

On t t rekk ingen aan reserves 0 30.000 51.415 

Exploitatieresultaat 2012: 0 376.306 0 

Tabel 13: Exploitatierekening 2012 

G r o n d s l a g e n v o o r d e e x p l o i t a t i e r e k e n i n g 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten, de financiële verordening en de nota planning 
en control. Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De toegepaste 
waarderingsgrondslagen voor de baten en lasten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar 
ongewijzigd gebleven. 



E x p l o i t a t i e r e s u l t a a t 

De afrekening met de deelnemende gemeenten wordt uitgevoerd conform de afspraken in 
de nota planning en control, zoals vastgesteld op 14 december 2009. De systematiek houdt 
voor de deelnemende gemeenten in, dat de kosten van dienstverlening vanuit de 
Omgevingsdienst worden doorbelast op basis van werkelijke uren maal een vooraf 
vastgesteld uurtarief. 

De Omgevingsdienst heeft een algemene reserve die dient als buffer. De Omgevingsdienst 
streeft naar een weerstandsvermogen van vijf procent, maar in de huidige 
financieringssystematiek mag deze reserve fluctueren tussen € 0,- en € 258.658,-. Mocht 
er na verrekening van een eventueel exploitatieresultaat met de algemene reserve nog 
een saldo resteren, dan wordt dit op grond van de gemeenschappelijke regeling naar rato 
van het aantal inwoners per gemeente, met de deelnemende gemeenten afgerekend. Dit 
jaar is er een positief exploitatieresultaat. Het exploitatieresultaat 2012 is niet direct 
uitgekeerd naar de deelnemers. De Omgevingsdienst stelt voor om in het licht van de 
nieuwe financieringssystematiek het exploitatieresultaat 2012 toe te voegen aan de 
algemene reserve. 

Baten en lasten 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle 
baten en lasten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van 
de jaarrekening bekend waren, zijn in het betreffende jaarverslag verwerkt. 

Onder de opbrengsten wordt verstaan: de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de 
bijdrage van de overige contractpartners, subsidies en overige inkomsten voor diensten 
die kunnen worden toegerekend aan het verslagjaar. Zij worden verantwoord in het jaar 
waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden slechts genomen wanneer ze zijn 
gerealiseerd. 

De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verwachte levensduur. Als 
startmoment van de afschrijving geldt de datum van in gebruikneming van het actief. 

2.4 T o e l i c h t i n g o p de e x p l o i t a t i e r e k e n i n g 2 0 1 2 

L a s t e n 

L a s t e n : v e r s c h i l t u s s e n B e g r o t i n g e n w e r k e l i j k h e i d 

(in euro's) Begrot ing Werke l i jk A fw i j k ing Werke l i j k 

2012 2012 V / N 2 0 1 1 
Salarissen 9.257.473 8.651.252 606.221 6.991.962 

Inhuur t i jde l i jk personeel 614.200 1.547.342 -933.142 1.025.550 

Huren en pachten 426.754 592.648 -165.894 389.874 

Overige goederen en d iensten 2.125.123 2.625.893 -500.770 2.317.762 

Afschr i jv ingen 491.379 337.493 153.886 260.762 

Stor t ing in reserves en voorz ien ingen 17.947 677.063 -659.116 11.887 

Totaal per boekjaar : 12.932.876 14.431.691 -1.498.815 10.997.796 

Tabel 14: Lasten: verschil tussen begroting en werkelijkheid 



De werkelijke uitgaven zijn hoger dan de begroting. Uit bovenstaand overzicht blijken de 
verschillen per kostencategorie. 

T o e l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g to t d e v e r s c h i l l e n t e n a a n z i e n v a n d e l a s t e n 

Salarissen personeel 
De bedragen in de kolom afwijking v/n in bovenstaande tabel die bij de rubrieken 
salarissen en inhuur tijdelijk personeel houden verband met elkaar. Daar waar sprake is 
van vacatures, en er besloten is vanwege het opbouwen van een flexibele schil deze niet in 
te vullen, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal werkzaamheden door 
externen te laten uitvoeren. 

Inhuur personeel 
De Omgevingsdienst heeft afspraken vastgelegd met alle gemeenten over de te leveren 
inzet op jaarbasis. In een aantal gevallen is bij vacatures gebruikgemaakt van de inhuur van 
tijdelijk personeel om de afspraken over de te leveren productie waar te maken. De kosten 
van inhuur zijn niet afzonderlijk begroot, maar worden gedekt uit de vacaturegelden. 
Vanaf 2013 zijn deze kosten wel afzonderlijk begoot, zodat hier ook meer inzicht in 
gegeven kan worden. 

De geaccepteerde aanvullende offertes zijn grotendeels ook uitgevoerd, op de aanvullende 
offerte van Klimaat Plus na. De uren van de aanvullende offertes zitten echter niet in de 
formatie. Voor elk uur dat extra door de gemeente is gevraagd, is een uur ingehuurd. Over 
het algemeen geldt dat de inhuur van derden duurder is dan de opbrengst die er 
tegenover staat. In de nieuwe financieringssystematiek die in 2014 zal aanvangen, wordt 
dit nadeel meegenomen. 

In een aantal gevallen wordt de vacatureruimte bewust ingevuld door tijdelijk personeel. 
Op deze manier is het mogelijk flexibel te blijven omgaan met de wisselende vraag voor 
bijvoorbeeld beleidsadvisering. 

Huren en pachten 
H u r e n e n p a c h t e n 

(in euro 's) Begrot ing Werke l i jk A fw i j k ing Werkel i jk 

2012 2012 V/N 2011 

Huur Sch ipho lweg (inclusief service 426.754 592.648 -165.894 389.874 

kosten) 

Tabel 15: Huren en pachten 

Dit is de huur van het pand aan de Schipholweg 128. De Omgevingsdienst huurt de eerste, 
de derde, de vierde verdieping en een deel van de begane grond. De huurkosten zijn hoger 
dan begroot, aangezien er in de begroting geen rekening gehouden is met de 
servicekosten die aan de Omgevingsdienst berekend worden. 

Overige goederen en diensten 
O v e r i g e g o e d e r e n e n d i e n s t e n 

(in euro 's ) Begrot ing Werke l i j k A fw i j k ing Werkel i jk 

2012 2012 V/N 2011 

Over ige goederen en d iensten 2.125.123 2.625.892 -500.769 2.317.762 

Tabel 16: Overige goederen en diensten 



Onder overige goederen en diensten wordt het merendeel van de materiële uitgaven 
verstaan die verband houden met de organisatie. Hierbij kan onder andere gedacht 
worden aan bureaukosten, energiekosten en verzekeringen. Het is ook mogelijk dat, 
binnen een subsidieregeling, sprake is van materieel budget zoals het gebruikmaken van 
adviesbureaus et cetera. 

In de begroting is de provinciale subsidieopbrengst over Ruimte en Milieu niet 
opgenomen. Er zijn advieskosten van € 76.450,- gemaakt voor 2012. In de baten wordt de 
subsidie-inkomst opgenomen. Deze subsidie is budgettair neutraal. 

In de begroting is ook de provinciale subsidieopbrengst over het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit niet opgenomen. Er zijn uitvoeringskosten ad. 
€ 366.684,- gemaakt voor 2012. In de baten wordt de subsidie-inkomst opgenomen. Deze 
subsidie is ook budgettair neutraal. 

In de begroting zijn de materiële kosten van het NME steunpunt niet opgenomen. Er zijn 
€ 23.880,- aan uitgaven gemaakt. Deze uitgaven zijn doorbelast en zijn budgettair neutraal. 
In de baten wordt de doorbelasting opgenomen. 

In 2011 heeft de Omgevingsdienst (toen nog Milieudienst) van de provincie een bedrag 
ontvangen voor de toetreding van de provincie ad. € 769.177. Het saldo eind 2011 bedroeg 
€ 490.004,-. In 2012 is er aan overige goederen en diensten € 144.720,- van dit bedrag 
besteed aan de toetreding van de provincie. Tegenover deze lasten, zijn dus ook de baten 
ad. € 144.720,- opgenomen. 

Aan het begin van 2013 is er intern een tekort geconstateerd van € 340.687. Deze 
overschrijding is teruggebracht naar een overschrijding van € 32.024,-. Door kritisch te 
kijken naar de contracten, de uitgaven en door het nemen van diverse maatregelen heeft 
de Omgevingsdienst de kosten voor 2012 (en latere jaren) kunnen beperken. Het tekort op 
de overige goederen en diensten laat echter wel zien dat ook het tarief van de dienst 
onder druk staat als gevolg van de bezuinigingen de laatste jaren. 

In de begroting van de provincie staat een som aan overige goederen en diensten van 
€ 292.000,-. In 2012 zijn de uitgaven slechts € 146.698,-. 



Afschrijvingen 
A f s c h r i j v i n g e n 

(in euro's) Begrot ing Werke l i j k A fw i j k ing Werke l i jk 

2012 2012 V / N 2011 

Meub i la i r 38.724 28.937 9.787 50.395 

Ve rbouw ing Sch ipho lweg 134.102 100.425 33.677 100.425 

Ve rbouw ing Sch ipho lweg t .b.v. komst 60.000 83.343 -23.343 2.971 

provincie 
Au tomat i se r ing divers 155.920 124.788 31.132 94.791 

Bodemkwal i te i tskaar ten 102.633 0 102.633 6.090 

Totaal per boekjaar : 491.379 337.493 153.886 254.672 

Tabel 17: Afschrijvingen 

De afschrijvingskosten zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, maar er wordt 
achtergebleven bij de begroting. In 2011 en 2012 is het pand aan de Schipholweg 128 
verbouwd, vanwege de toetreding van de provincie. Ook zijn er werkplekken gecreëerd 
voor de nieuwe medewerkers. Op elke verdieping is de pantry verbouwd en vernieuwd en 
zijn er stiltekamers en stilte treincoupés op elke verdieping gerealiseerd. De belangrijkste 
onderuitputting is het achterblijven van de geraamde lasten van de afschrijving op de 
bodemkwaliteitskaarten. 

Toevoegingen aan reserves 
T o e v o e g i n g e n a a n r e s e r v e s 

(in euro's) Werke l i jk Werke l i j k 

2012 2011 

Toevoeging t o t de 2% van begro te 74.845 0 

omze t 

Bi jdrage Lisse i .v.m. t oe t r ed ing 12.614 0 

Bijdrage Provincie i .v.m. t oe t r ed ing 69.285 0 

Bodemkwa l i te i t skaar ten 70.319 

Huurkor t ing Stena (bes temming 450.000 0 

afschr i jv ing ve rbouw ing ) 

Toet red ing Hi l legom 0 11887 

Totaal per boekjaar : 677.063 11.887 

Tabel 18: Toevoegingen aan in reserves 

• De algemene reserve is aangevuld tot 2% van de begrote omzet. 
• Nieuwe toetredende gemeenten doen een eenmalige storting naar rato van het 

inwonersaantal vermenigvuldigd met een vast tarief. Per 1 januari 2012 is de 
gemeente Lisse formeel toegetreden tot de Omgevingsdienst. Per 1 juli is de provincie 
formeel toegetreden tot de Omgevingsdienst. 

• Toevoeging van het vorig jaar vooruit ontvangen bedrag over de 
bodemkwaliteitskaarten. De komende circa 2,5 jaar worden de afschrijvingskosten ten 
laste van deze bestemmingsreserve genomen. 

• Toevoeging huurbijdrage. In 2012 hebben we een huurkorting ontvangen ad. 
€ 450.000,-. Deze korting wordt toegevoegd als bestemmingsreserve. Met de provincie 
is afgesproken de afschrijvingen voor de verbouwing jaarlijks te verminderen met een 



bedrag uit deze bestemmingsreserve, zodat de afschrijvingskosten per jaar lager zijn. 
Het bestuur wordt verzocht goedkeuring te geven aan deze bestemmingsreserve. 

B a t e n 

Ba ten : verschi l tussen raming e n werke l i j khe id 

(in euro's) Begroting 

2012 

Werkeli jk 

2012 

Afwi jk ing 

V/N 

Werkel i jk 

2011 
Bijdrage deelnemers 

Niet deelnemende gemeenten 

Overige inkomsten 

Subsidie inkomsten 

Onttrekking uit reserves 

12.244.038 

235.505 

138.203 

315.130 

0 

12.310.104 

269.476 

1.347.886 

850.531 

30.000 

-66.066 

-33.971 

-1.209.683 

-535.401 

-30.000 

9.486.174 

301.208 

573.997 

585.003 

0 

Totaal per boekjaar: 12 932.876 14.807.997 -1.875.122 10.946.382 

Tabel 19: Baten: verschil tussen raming en werkelijkheid 

In 2012 zijn de werkelijke baten hoger dan de geraamde baten. In de afzonderlijke delen 
van de jaarrekening over de gemeenten wordt hier nader op ingegaan. In het hoofdstuk 
Toelichting resultaten per gemeente wordt de afrekening naar de verschillende 
gemeenten toegelicht. 

T o e l i c h t i n g e n o v e r d e b a t e n 

Deelnemende gemeenten en provincie 
B i j d r a g e d e e l n e m e r s 

(in euro 's) Werke l i jk 

2012 

A lphen aan den Rijn 1.979.992 

Hi l legom 560.146 

Leiden 2.844.566 

Leiderdorp 528.403 

Lisse 639.219 

N ieuwkoop 841.863 

Oegstgeest 381.673 

Zoe te rwoude 427 .311 

Ri jnwoude 716.323 

Teyl ingen 727.462 

Kaag & Braassem 861.753 

Provincie 1.801.393 

Totaal per boekjaar: 12,310,104 

Tabel 20: Deelnemende gemeenten en provincie 

De bijdrage van de gemeenten wordt grotendeels bepaald door de realisatie van de uren. 
Er kan, naast de uren, ook sprake zijn van lasten die rechtstreeks voor rekening van één of 
meerdere gemeenten worden gemaakt. 

De biidraee van de nrnvinrip is opliik aan H P I nmn ^nm biidrase V o o r een overzicht o e r 

gemeente zie de delen van de jaarrekening van 2012 per gemeente en het deel met 
betrekking tot de provincie. Daar wordt uitgebreid inzage gegeven in de geraamde uren en 
kosten en de werkelijke uren en kosten. Het saldo vormt de afrekening van meer- en 
minderwerk per gemeente. 



De afwijking tussen de begroting en de werkelijkheid bedraagt € 66.066. Hierin zitten 
echter ook de opbrengsten met betrekking tot de toetredingskosten voor de Provincie(€ 
69.285,-) en de gemeente Lisse (€ 12.614,-)verwerkt. Wanneer deze bedragen er vanaf 
getrokken worden is de afwijking € 15.833 negatief. Voor de deelnemende gemeenten 
heeft de Omgevingsdienst dus minder uren gemaakt dan geraamd. 

Voor de provincie heeft de Omgevingsdienst minder uren gemaakt dan geraamd. Maar 
door de Lump Sum bijdrage en minder gerealiseerde kosten heeft de Omgevingsdienst een 
positief resultaat behaald. 

Niet-deelnemende gemeenten 
N i e t - d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n 

(in euro 's) Werke l i j k 

2012 

Voorscho ten 40.102 

Katwi jk 137.051 

Noordw i j k 58.985 

Noo rdw i j ke rhou t 33.338 

Totaal per boekjaar : 269.476 

Tabel 21: Niet-deelnemende gemeenten 

Voor een overzicht per gemeente wordt verwezen naar de delen van de jaarrekening van 
2012 per gemeente. Daar wordt uitgebreid inzage gegeven in de geraamde uren en kosten 
en de werkelijke uren en kosten. Het saldo vormt de afrekening van meer- en minderwerk 
per gemeente. 

Overige inkomsten 
O v e r i g e i n k o m s t e n 

(in euro 's) Werke l i j k 

2012 

Bodemin fo rma t i e 25.794 

Dwangsommen 6.000 

Diverse inkomsten 73.846 

USZO vergoed ingen 1) 47.462 

NME (na tuu r & mi l ieu educat ie) 76.363 
Wi jk en W o u d e n 34.323 
Rente 2) 3.775 

Huurko r t i ng 3) 450.000 
Bodemkwa l i te i t skaar ten 70.319 

Provincie Z-H Vei l igheidsregio 70.000 
Provincie t o e t r e d i n g 4) 490.004 

Totaal per boek jaar : 1.347.886 

Tabel 22: Overige inkomsten 

1. In 2012 zijn er drie medewerkers met zwangerschapsverlof gegaan. Hiervoor ontvangt 
de Omgevingsdienst een uitkering van het UWV . 

2. De rente die de dienst heeft ontvangen over de ontvangen gelden Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is overgeboekt naar de subsidie 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 



3. In de onderhandeling met de verhuurder van het pand is met de uitbreiding van het 
huurcontract een huurkorting afgesproken. Deze huurkorting is inmiddels ontvangen. 

4. In 2011 heeft de Omgevingsdienst een bedrag van de provincie ontvangen voor de 
toetreding van de provincie ad. € 769.177,-. Het saldo eind 2011 bedroeg € 490.004,-. 
In 2012 is dit bedrag geheel aan de toetreding van de provincie besteed. Tegenover 
deze lasten, zijn dus ook de baten ad. € 490.004,- opgenomen. 

Alle bovengenoemde inkomsten zijn incidenteel. 

Subsidies 
Subsidies 
(in euro 's) Werkel i jk 

2012 

Externe Vei l igheid 1) 296.611 

NSL 365.570 

Spoedlocat ies PZH 51.900 

W a b o 60.000 

Ruimte en Mi l ieu 76.450 

Totaal per boekjaar: 850.531 

Tabel 23: Subsidies 

Per subsidie wordt hieronder een korte toelichting gegeven: 
• Subsidie-inkomsten voor Externe Veiligheid op Holland Rijnland en Rijnstreekberaad 

niveau: deze worden jaarlijks verstrekt. De programmaperiode loopt van 2011 tot en 
met 2014. 

• Subsidie-inkomsten uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In de 
begroting is deze opbrengst niet opgenomen. In de baten wordt de subsidie-inkomst 
opgenomen. Deze subsidie is ook budgettair neutraal. Er zijn uitvoeringskosten ad. € 
365.570,- gemaakt voor 2012. Deze zijn opgenomen in de lasten onder de post overige 
goederen en diensten. 

• Samenwerkingsovereenkomst Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu tussen de provincie 
Zuid-Holland en de Omgevingsdienst, de activiteiten zijn afgerond in 2012. In de 
begroting is de provinciale subsidieopbrengst met betrekking tot Ruimte en Milieu 
niet opgenomen. In de baten wordt de subsidie-inkomst opgenomen. Deze subsidie is 
budgettair neutraal. Er zijn advieskosten van €76.450,- gemaakt over 2012. Deze zijn 
opgenomen in de lasten onder de post overige goederen en diensten. 

Onttrekking aan reserves 
Onttrekking aan reserves 
(in euro 's) Werkel i jk 

2012 

Ont t rekk ing aan reserves 30.000 

Een onttrekking uit de bestemmingsreserve afschrijving op de verbouwing van de 
Schipholweg. Deze verbouwing heeft plaats gevonden vanwege de komst van de 
provinciemedewerkers. 



2.5 P r o g r a m m a r e k e n i n g o v e r b e g r o t i n g s r e k e n i n g 2 0 1 2 

Raming begrotingsjaar 2012 Begrotingswijziging 1 juli 2012 Realisatie begrotingsjaar 2012 

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Programma 1 Milieu 14.704.376 14.686.429 12.932.876 12.914.929 14.777.997 13.754.628 1.023.369 

Sub-totaal programma's 14.704.376 14.686.429 17.947 12.932.876 12.914.929 17.947 14.777.997 13.754.628 1.023.369 

Omschrijving algemene 
dekkingsmidelen: 
Lokale heffingen 

Algemene uitkeringen 

Dividend 

Saldo financieringsfunctie 

Saldo compensabele BTW en uitkering 

BTW-compensatiefonds 

Overige algemene dekkingsmiddelen 

Sub-totaal algemene 
dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onvoorzien 

Resultaat voor bestemming 14.704.376 14.686.429 17.947 12.932.876 12.914.929 17.948 14.777.997 13.754.628 1.023.369 

Toevoeging/onttrekking reserves: 0 -17.948 17.948 -17.948 17.948 30.000 -677.063 707.063 
Sub-totaal mutaties reserves 0 -17.948 17.948 0 -17.948 17.948 30.000 -677.063 -647.063 

Resultaat na bestemming 14.704.376 14.704.377 -1 12.932.876 12.932.877 0 14.807.997 14.431.691 376.306 

Tabel 25: Programmarekening over begrotingsrekening 2012 
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3. Toelichting resultaten per 
opdrachtgever 

3.1 A l g e m e e n 

De Omgevingsdienst baseert de bijdrage van de gemeenten met name op de urenraming 
en een vooraf overeengekomen uurtarief. Zie hiervoor de jaarverslagen van 2012 per 
individuele gemeente. De bijdrage van de provincie wordt gebaseerd op de Lump Sum 
bijdrage. 

Door deze systematiek ontstaat een tweetal resultaten die hierna worden toegelicht, te 
weten: 
• een resultaat per gemeenten en provincie als gevolg van meer- of minderwerk 
• een exploitatieresultaat. 

Het resultaat per gemeente, het zogenaamde meer- of minderwerk, wordt uitgebreid 
behandeld in de afzonderlijke delen van de jaarrekening van 2012 per gemeente. Hierin 
wordt toegeiicht weike verschillen zich tussen de geraamde en de werkelijke uren hebben 
voorgedaan. 

Het exploitatieresultaat is het verschil tussen het vooraf voor-calculatorisch en het 
na-calculatorisch uurtarief. 

3.2 M e e r - e n m i n d e r w e r k d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n e n p r o v i n c i e 

Zoals eerder gezegd wordt per deelnemende gemeente en voor de provincie een 
afzonderlijk jaarverslag opgesteld. Dit afzonderlijke jaarverslag behandeld welke 
verschillen zich hebben voorgedaan tussen de geraamde en de werkelijke ureninzet en 
materiële kosten. 

Met name deze verschillen bepalen de afrekening per deelnemer, het zogenaamde meer-
en minderwerk. Deze gemeentelijke jaarverslagen eindigen met een totaal financieel 
plaatje van de desbetreffende gemeente/provincie. Het betreft dan niet alleen de uren, 
maar tevens het meer- en minderwerk over de materiële kosten. 



M e e r / M i n d e r w e r k U r e n M e e r / M i n d e r w e r k 

( inc l . a a n v u l l e n d e F i n a n c i e e l ( inc l . 

G e m e e n t e o f f e r t e s ) a a n v u l l e n d e o f fe r tes ) 

Alpen aan de Rijn -808 -107.760 
Hillegom -364 -33.525 
Kaag & Braassem 208 -4.371 

Leiden -1.681 -186.960 
Leiderdorp 104 5.588 
Lisse 126 6.360 
Nieuwkoop 155 9.699 
Oegstgeest -591 -45.587 
Rijnwoude 688 56.590 
Teylingen -269 -26.857 
Zoeterwoude 284 -28.076 
Katwijk -355 -24.510 
Noordwijk -45 -1.298 

Noordwijkerhout -59 -3.528 
Voorschoten -63 -4.912 
T o t a a l e f fec t t .o .v . u r e n r a m i n g -2 .670 - 3 8 9 . 1 4 8 

Provincie -3.899 -323.627 
Tabel 26: Meer- en minderwerk 

Het bedrag van het meer-, en minderwerk wordt in elk jaarverslag per individuele 
gemeente nader toegelicht. 



Bijlagen: 
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O n d e r t e k e n i n g 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het rechtspersoonlijk 
bezittend lichaam Omgevingsdienst West-Holland d.d 

De secretaris, De voorzitter, 

Dhr. D.W.M. Eskes 



C o n t r o l e v e r k l a r i n g 



B A K E R T I L L Y 
B E R K 

Accountants 

Omgev ingsd ienst West -Hol land 

Baker Tilly Berk N.V. 
Delftse Jaagpad la 
Postbus 624 
2300 AP Leiden 
T: +31 (0)71 305 00 00 
F: +31 (0)71 305 00 50 
E: leiden@bakertillyberk.nl 
KvK: 24425560 
www.bakertlllyberk.nl 

T . a . v . A lgemeen B e s t u u r 
Postbus 159 
2 3 0 0 AD L E I D E N 

R e f e r e n t i e 
A R \ E N \ L B \ 0 0 4 2 6 6 5 \ 0 0 0 0 0 3 \ 0 0 1 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 opgenomen in het j a a r v e r s l a g van de 
G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regel ing Omgevingsdienst West-Hol land te Leiden gecontro leerd . 
Deze j aa r reken ing bestaat uit de ba lans per 31 d e c e m b e r 2 0 1 2 en de exploi tat ierekening 
over 2 0 1 2 met de toel icht ing, waar in zi jn opgenomen een overz icht v a n de g e h a n t e e r d e 
grondslagen voor f inanciële vers laggeving en andere toelichtingen en de op pagina 31 
opgenomen S i S a - b i j l a g e . 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling Omgev ingsd iens t West -Hol land is 
verantwoordel i jk voor het o p m a k e n v a n de jaar reken ing die het v e r m o g e n en het 
resultaat getrouw dient w e e r te g e v e n , a l s m e d e voor het opstel len v a n het j a a r v e r s l a g , 
beide in o v e r e e n s t e m m i n g met het Beslui t begroting en verantwoording provincies e n 
g e m e e n t e n . 

Deze verantwoordel i jkheid houdt onder meer in dat de jaar reken ing zowel de baten en 
lasten a ls de act iva en pass iva getrouw dient weer te g e v e n , en dat de in de 
jaar reken ing verantwoorde baten, lasten en ba lansmutat ies rechtmat ig tot s tand z i jn 
g e k o m e n . Rechtmat ige totstandkoming betekent in overeens temming met de begrot ing, 
en met de van toepass ing z i jnde wettel i jke regel ingen waaronder de door het bes tuur 
vas tgeste lde verorden ingen . 

Het bestuur v a n de G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling Omgev ingsd iens t West -Hol land is 
t e v e n s verantwoordel i jk voor een zodanige interne beheers ing a ls het noodzakel i jk ach t 
ö m het o p m a k e n v a n de jaar reken ing mogeli jk te m a k e n zonder afwi jk ingen v a n 
mater ieel belang a ls gevolg van f raude of fouten. 

B A K E R T I L L Y 
I N T E R N A T I O N A L 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de 
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 



B A K E R T I L L Y 
B E R K 

Accountants 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
O n z e verantwoordel i jkheid is het g e v e n v a n e e n oordeel over de j aa r reken ing op bas is 
v a n onze controle , a ls bedoeld in artikel 2 1 3 , tweede lid v a n de G e m e e n t e w e t . Wij 
hebben onze controle verr icht in o v e r e e n s t e m m i n g met Neder lands recht , waaronder de 
Neder landse cont ro les tandaarden , het Beslui t accountantscontro le decent ra le overheden 
en het door het bestuur op 15 m a a r t 2 0 0 7 (vers ie 11 d e c e m b e r 2 0 0 6 ) vastgeste lde 
controleprotocol . Dit ve re is t dat wij voldoen a a n de voor ons geldende e th ische 
voorschri f ten en dat wij o n z e controle zodanig p lannen en ui tvoeren dat een redeli jke 
mate v a n zekerhe id wordt ve rk regen dat de j aa r reken ing geen afwi jk ingen van materieel 
belang bevat . 

E e n controle o m v a t het ui tvoeren v a n w e r k z a a m h e d e n ter verkri jging v a n controle
informatie over de bedragen en de toel icht ingen in de j a a r r e k e n i n g . De gese lec teerde 
w e r k z a a m h e d e n zi jn afhankel i jk v a n de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip v a n het inschat ten v a n de r isico's dat de jaa r reken ing e e n afwijking van 
mater iee l belang bevat a ls gevolg v a n f raude of fouten. 

Bij het m a k e n v a n deze r is ico- inschat t ingen n e e m t de accountant de interne beheersing 
in a a n m e r k i n g die re levant is voor het o p m a k e n v a n de j aa r reken ing en voor het 
getrouwe beeld v a n zowel de baten en lasten a ls de act iva en p a s s i v a , a l s m e d e het voor 
de naleving v a n de wet - en rege lgev ing, ger icht op het opzet ten v a n 
con t ro lewerkzaamheden die p a s s e n d zi jn in de omstand igheden . Deze r is ico
inschatt ingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit v a n de interne beheers ing v a n de G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regel ing. E e n 
controle o m v a t t e v e n s het eva lueren v a n de geschikthe id van de gebruikte grondslagen 
voor f inanciële vers laggev ing en v a n de redel i jkheid v a n de door het bestuur van de 
instelling g e m a a k t e schat t ingen , a l s m e d e een evaluat ie v a n het a lgehele beeld v a n de 
j a a r r e k e n i n g . 

De bij onze controle toegepaste goedkeur ingstolerant ie bedraagt voor fouten 1% en voor 
o n z e k e r h e d e n 3 % v a n de totale l as ten . D e z e goedkeuringstolerant ie is door het bestuur 
bij a l g e m e e n besluit v a n 15 maar t 2 0 0 7 (vers ie 11 d e c e m b e r 2 0 0 6 ) vas tges te ld . 

Wij zi jn v a n mening dat de door o n s v e r k r e g e n controle- informatie voldoende en 
geschik t is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

- 4 * B A K E R T I L L Y 
I N T E R N A T I O N A L 

an independent member of 
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B A K E R T I L L Y 
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Accountants 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de groot te en de 
samenstel l ing van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva van 
per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten. 

Voorts zi jn wi j van oordeel dat de in deze jaarrekening opgenomen baten en lasten 
alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met 
de begroting en met de van toepassing zijnde wettel i jke regelingen zoals vermeld in 
door het bestuur op 15 maart 2007 (versie 11 december 2006) vastgestelde 
controleprotocol. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge art ikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wi j dat ons geen 
tekor tkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarvers lag, voor 
zover wi j dat kunnen beoordelen, overeenkomstig het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten is opgesteld. 

Leiden, 24 april 2013 

Baker Tilly Berk N.V. 

was getekend 
drs. A. Ruigendijk 
Registeraccountant 

B A K E R T I L L Y 
I N T E R N A T I O N A L 

an independent memoer of 
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1 Medewerkers in beeld 
1.1 Personeelsbestand 
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Figuur 1: Personeelsbestand 

Door de toetreding van de gemeente Lisse per 1 januari 2012 en de toetreding van de 
provincie Zuid-Holland is het personeelsbestand fors toegenomen. In totaal had de 
Omgevingsdienst op 31 december 2012 150 medewerkers in dienst, waarvan 63 vrouwen 
en 87 mannen. Het personeelsbestand is hiermee ten opzichte van eind 2011 met bijna 
dertig procent gestegen. Het aantal fte bedroeg in totaal 135,64. 

Verdeling bezetting 
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Figuur 2: Verdeling bezetting 

Parttimers 

Van de 61 fulltimers is zeventig procent man en dertig procent vrouw. Het verschil tussen 
het aantal mannen en vrouwen dat in deeltijd werkt is redelijk constant gebleven. 



1.2 F o r m a t i e e n leef t i jd 

Formatie en leeftijd 
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Figuur 3: Formatie en leeftijd 

De sterke toename van 105,5 fte in 2011 naar 135,64 fte in 2012 heeft ook een stijging 
van de gemiddelde leeftijd van onze dienst teweeggebracht. De gemiddelde leeftijd steeg 
van 44,9 jaar in 2011 naar 47,2 jaar in 2012. 

L e e f t i j d s o p b o u w 

Leeftijdsopbouw 
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Figuur 4: Leeftijdsopbouw 

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, is vooral het aantal medewerkers in de 
leeftijdscategorie 35-44, 45-54 en >55 sterk gestegen ten opzichte van 2011 en mag 
gesproken worden van een verdergaande vergrijzing van de dienst. Alleen in de 
leeftijdscategorie <35 is het aantal medewerkers aanzienlijk gedaald. Het valt op dit 
moment niet aan te geven of en in welke mate er, door de verdere toetreding van 
gemeenten, wijziging komt in de leeftijdsopbouw van de dienst. 



1.4 Verhouding mannen/vrouwen 

Verhouding mannen/v rouwen 
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Figuur 5: Verhouding mannen/vrouwen 

De verhouding tussen mannen en vrouwen is vrijwel gelijk gebleven aan de opbouw van 
de afgelopen jaren. De verhouding bedroeg in 2012 59% mannen en 41% vrouwen. 



2 Welzijn 

Het welzijn van de medewerkers stond ook in 2012 hoog op de agenda. Van de 150 
medewerkers maakten in 2012 51 medewerkers gebruik van de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het fitnessprogramma bij een sportschool. Om het onderlinge contact te 
bevorderen is ervoor gekozen om gezamenlijk te sporten. Hiervoor zijn twee 
mogelijkheden per week. Daarnaast mogen alle deelnemers in eigen tijd onbeperkt 
gebruik maken van de sportfaciliteiten. 

In 2012 hebben negen medewerkers (drie mannen en zes vrouwen) gebruik gemaakt van 
de regeling ouderschapsverlof. Dit zijn drie medewerkers minder dan in 2011. De regeling 
ouderschapsverlof maakt het voor medewerkers mogelijk tijdelijk minder te werken en 
meer aandacht te besteden aan de opvoeding van kinderen tot acht jaar. 

Door de feestcommissie van de Omgevingsdienst is in 2012 weer een afwisselend aantal 
activiteiten georganiseerd voor het personeel. Voor het kerstdiner waren naast de eigen 
medewerkers ook de acht toekomstige medewerkers van de gemeente Noordwijk 
uitgenodigd. Het enthousiasme voor de activiteiten is altijd groot. 



3 Mobiliteit 
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Figuur 6: Mobiliteit 

Zoals eerder aangegeven is de toetreding van de gemeente Lisse en de provincie Zuid-
Holland de oorzaak van de hoge instroom in 2012. Daarnaast zijn een aantal medewerkers 
met een (tijdelijk) dienstverband voor bepaalde tijd ingestroomd. Twaalf medewerkers zijn 
uitgestroomd en zeven medewerkers zijn doorgestroomd. 



4 Personeelsbeheer 
4.1 F u n c t i o n e r i n g s g e s p r e k k e n 
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Figuur 7: Gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken 

Het streven van de Omgevingsdienst om jaarlijks met iedere medewerker één 
functionerings- beoordelingsgesprek te voeren is niet gehaald. Slechts met 43% van de 
medewerkers is een dergelijk gesprek gehouden en vastgelegd. 

Het percentage van 43% is gebaseerd op de gespreksformulieren die het cluster Personeel 
& Organisatie heeft ontvangen. Het lage percentage wordt ook veroorzaakt door de 
afspraak geen beoordelingsgesprekken te voeren in het kalenderjaar 2012 met ex-
provinciale medewerkers die op 1 juli 2012 in dienst zijn getreden. Daarnaast heeft een 
aantal leidinggevenden door omstandigheden niet alle gesprekken gevoerd. 

Voor 2013 is de noodzaak tot het houden en vastleggen van jaargesprekken nadrukkelijk 
onder de aandacht van het management. En wordt een norm vastgesteld, die moet leiden 
tot een forse toename van het aantal gesprekken. 



5 Diverse onderwerpen 
5.1 Opleidingen 

Vanaf 2009 is het opleidingsbudget vastgesteld op drie procent van de salarislasten. Het 
beschikbare budget was voor 2012 hiermee vastgesteld op € 238.949, -. Van dit bedrag is 
in 2012 bijna drieënzeventig procent aan opleidingen gerealiseerd. 

5.2 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim binnen de Omgevingsdienst is ten opzichte van 2010 exact gelijk 
gebleven, namelijk 4,77%. Een ziekteverzuimpercentage van 4,6% is voor een 100.000+ 
gemeente de norm. De Omgevingsdienst is vergelijkbaar met een gemeente tussen de 
10.000 en 20.000 inwoners. Hiervoor is de norm op 3,9% gesteld. Dit betekent dat het 
ziekteverzuimpercentage van de Omgevingsdienst nog steeds te hoog is. Over het 
algemeen is drie procent niet beïnvloedbaar verzuim. De rest wei. 

De gemiddelde ziektemeldingsfrequentie is licht gedaald van 1,73 naar 1,62 in 2012. Als 
een medewerker in een halfjaar drie maal ziek is geweest, wordt er conform het 
verzuimprotocol een frequent verzuimgesprek gevoerd. 
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Figuur 8: Ziektecijfers 

5.3 Arbo 

Alle werkplekken zijn conform de Arbo-normen ingericht. 

In 2012 hebben meerdere werkplekonderzoeken plaatsgevonden. De reden hiervoor zijn 
vaak klachten en/of ziekteverzuim. 

Om de twee jaar vindt er een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) plaats. In verband 
met de in 2012 gerealiseerde verbouwing heeft er in september 2012 een aanvullend 
Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Zodat ook na de in juli 2012 
gerealiseerde verbouwing er een rapportage kon worden opgesteld aan de hand van de 
nieuwe situatie. Op basis van de aanbevelingen van dit aanvullende onderzoek zijn een 
aantal aanpassingen gerealiseerd. 



5.4 O r g a n i s a t i e e n f u n c t i e h u i s 

In 2012 heeft de Omgevingsdienst elf functies toegevoegd aan het functiehuis. Het gaat 
hier de volgende functies: 

• Adviseur P&O 
• Adviseur Planning en Control 
• Inkoopadviseur 
• Sr. Milieutechnisch medewerker toezicht 
• Mileutechnisch medewerker toezicht B 
• Sr. Milieutechnisch medewerker vergunningen 
• Hoofd Omgevingsmanagement 
• Teamleider ROM-advies 
• Teamleider Specialismen 
• Teamleider vergunningen en reguleren 
• Medewerker P&O 

Verder zijn een aantal functies geactualiseerd en opnieuw gewaardeerd door 
adviesbureau Leeuwendaal. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de nieuwe 
functiewaardering. 

5.5 O n d e r n e m i n g s r a a d 

De volgende onderwerpen zijn ter instemming en advisering aan de Ondernemingsraad 
voorgelegd in 2012. 

Instemming: 
• Brugdagen 2013 
• Opleidingsplan 2012 
• Opleidingsplan 2013 (instemming komt in 2013) 
• Vervanging verzuimprotocol 

Advies: 
• Taakstelling 
• Spelregels vacaturevervulling (advies komt in 2013) 

5.6 T h u i s w e r k e n 

Met toestemming van het afdelingshoofd is het mogelijk thuis te werken. Medewerkers in 
vaste dienst hebben beschikking over een thuiswerkapplicatie. Verder kan iedereen 
zonder toestemming thuis via webmail zijn e-mail inzien. Webmail wordt op de website 
van de Omgevingsdienst aangeboden. 




