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Intrekken verzoek taakterugname Omgevingsdienst

Voorgesteld besluit
1. het op 24 juni 2020 aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord verstuurde verzoek tot verlaging van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Bergen in
te trekken;
2. het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord hier per brief over te
informeren.
Geheimhouding

Nee

Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
In juni 2020 heeft uw raad een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) afgegeven waarin is verzocht om de
jaarlijkse bijdrage te verlagen inzake taakterugname voor begeleiding en advisering van
opdrachten milieuonderzoeken zoals opgenomen in het jaarlijkse milieuprogramma. In
overleg met de OD NHN is gebleken dat dit voorstel was gebaseerd op onvolledige
informatie. Om deze reden wordt voorgesteld de raad voor te stellen om het verzoek tot
taakterugname in te trekken.
Eind 2019 is in de voorbereiding op het jaarlijks door de Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord (OD NHN) op te stellen milieuprogramma vanuit de werkorganisatie BUCH verzocht
om een aantal taken uit het programma te schrappen. Gebaseerd op de destijds beschikbare
informatie werd de uitvoering van deze taken inzake begeleiding en advisering opdrachten
milieuonderzoeken als ongewenst ingeschat. Het schrappen van deze taken had daarbij
tevens het doel om structureel ruimte te creëren in het reguliere gemeentelijke budget voor
milieubeheer zodat dit, zo nodig, kon worden ingezet voor actuele milieuvraagstukken zoals
bijvoorbeeld PFAS en Stikstof. De raden van Heiloo en Castricum hebben een gelijke
zienswijze afgegeven.
De zienswijze is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020 en
aangemerkt als formeel verzoek tot taakterugname. Hierop volgend hebben een aantal
gesprekken plaatsgevonden met de directeur van de OD NHN, wethouder Valkering (tevens
namens Castricum en Heiloo) en de gemeentelijk accounthouder.
Naar aanleiding van de gesprekken is door de OD NHN aanvullende informatie verstrekt
over de voor terugname bedoelde taken. Hierbij is duidelijk geworden dat in de voorbereiding
van het genoemde milieuprogramma als gevolg van onvolledige informatie een misverstand
is ontstaan waardoor er bij de werkorganisatie BUCH ten onrechte de indruk bestond dat er
ruimte gecreëerd kon worden in de uitvoering van taken en het budget. Als gevolg hiervan
wordt geconstateerd dat het terugnemen van taken niet langer als opportuun wordt gezien
en wordt aan uw raad voorgesteld het verzoek in te trekken.
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord kunnen deelnemers besluiten (keuze)taken uit het takenpakket terug te nemen door
middel van een schriftelijk verzoek aan de Omgevingsdienst. Uitgangspunt hierbij is een
opzegtermijn van een jaar.
TOELICHTING OP HET VOORSTEL
In het jaarlijks op te stellen milieuprogramma geeft de OD NHN inzicht in welke taken zij met
de beschikbaar gestelde middelen van de deelnemer(s) uit wil gaan voeren. Het gaat hierbij
in hoofdzaak om wettelijk overgedragen taken en een aantal aanvullende (keuze)taken.
In het programma zijn (keuze)taken omschreven voor de begeleiding en advisering bij
opdrachten voor milieuonderzoek(en) voor de onderwerpen bodem, water en lucht. In de
besprekingen over het programma kwam naar voren dat de hierbij ingeschatte uren niet of
nauwelijks werden benut. Dit is de basis gebleken van het misverstand waarbij werd
ingeschat dat deze uren zonder nadelig gevolg uit het programma konden worden geschrapt.
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Als gevolg van de met de directeur van de OD NHN gevoerde gesprekken is aanvullende
informatie verstrekt over de voor terugname bedoelde taken. Hierbij is aangetoond dat de
ingeschatte uren weliswaar niet of nauwelijks voor de omschreven taken zijn benut zijn maar
dat deze wel volledig zijn benut voor andere (wettelijke) taken uit het programma. Dit bleek in
meerdere voorgaande jaren tevens het geval. De Omgevingsdienst ging er ten onrechte van
uit dat dit gegeven bekend was waardoor het zoals verzocht schrappen van uren werd
gezien als verschuiving.
Het op deze wijze opvangen van verschillen in ingeschatte uren en taken is gebruikelijk en
conform de afspraken maar is niet eerder op detailniveau inzichtelijk gemaakt. Hierdoor werd
in de voorbereiding op het milieuprogramma niet duidelijk dat het terugnemen van de
bedoelde taken en uren voor een ongewenst tekort zou zorgen in de uitvoering van het
volledige programma. In de nog vast te stellen programma’s voor 2021 en verder zal
rekening worden gehouden met genoemde constateringen en een meer evenredige
verdeling worden toegepast bij de ingeschatte uren per taak.
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
Zie risico’s
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De raden van Heiloo en Castricum hebben een gelijke zienswijze ingediend.
Bovengenoemde constateringen zijn op gelijke wijze van toepassing op de
milieuprogramma’s van deze gemeenten zodat een gelijkluidend voorstel zal worden
voorgelegd.
RISICO’S
Het alsnog toepassen van de taakterugname zoals verzocht zal zorgen voor een tekort in het
totaal aantal beschikbare uren voor de uitvoering van het milieuprogramma. Hierdoor kan de
OD NHN mogelijk niet voldoen aan de uitvoering van de aan hen overgedragen wettelijke, en
gemeentelijke, milieutaken.
FINANCIËN
Dit voorstel heeft geen financieel gevolg. Het financieel gevolg zoals verbonden aan de
verzochte taakterugname werd ingeschat op ca. € 14.000,- en is niet als zodanig verwerkt in
de gemeentebegroting.
DUURZAAMHEID
n.v.t.
PARTICIPATIE
n.v.t.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na besluitvorming door uw raad wordt het Dagelijks Bestuur van de OD NHN hier over
geïnformeerd met de bij dit voorstel gevoegde brief.
BIJLAGEN
-Raadsbesluit intrekken verzoek taakterugname OD NHN;
-Brief intrekken verzoek taakterugname t.a.v. Dagelijks Bestuur OD NHN;
-Brief zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 OD NHN d.d. 24-6-2020;
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ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
n.v.t.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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