
 
 
Agendapunt : 7 
Voorstelnummer : 06-43 
Raadsvergadering : 23 juni 2009 
Naam opsteller : M. Blankendaal 
Informatie op te vragen bij : M. Blankendaal 
Portefeuillehouders : A. Plomp 
 
Onderwerp:  
Milieudienst Regio Alkmaar, Jaarverslag 2008, Concept jaarrekening 2008,  Jaarraportage 2008 
gemeente Bergen, Milieuprogramma 2009 en Concept Begroting 2010 en Vrom-Inspectie 
onderzoek juni 2008 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - In te stemmen met de concept jaarrekening 2008 van de Milieudienst Regio 

Alkmaar 
- In te stemmen met de concept begroting 2010 van de Milieudienst Regio 

Alkmaar op voorwaarde van aanpassing van de indexatie van de loonkosten 
2,25% naar 0,85%. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio 
Alkmaar (MRA). In april 2009 hebben wij van de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) de 
concept-jaarrekening 2008, het jaarverslag 2008, de jaarrapportage gemeente Bergen 2008 
en de concept-begroting 2010 ontvangen. Jaarlijks wordt door de milieudienst in overleg 
met de gemeente een werkprogramma (milieuprogramma) opgesteld waarin wordt 
vastgelegd hoeveel uren de milieudienst aan de uitvoering van de milieutaken van de 
gemeente besteedt. De Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) is een gemeenschappelijke 
regeling waaraan de gemeenten deelnemen voor een vast (minimaal) aantal uren per jaar. 
De gemeenten zijn klanten van de MRA en tevens als ‘aandeelhouders’ (financieel) 
verantwoordelijk voor de organisatie.  
 
Het milieuprogramma is gebaseerd op de wensen en ambities van onze gemeente op 
milieugebied.  In het milieuprogramma staan de producten en de uren die deze producten 
gaan kosten. Randvoorwaarde voor het uitvoeren van deze wensen en ambities is de 
financiële ruimte in onze begroting voor het uitvoeren van milieutaken. Het 
Milieuprogramma past binnen de gemeentelijke begroting. Het Milieuprogramma geeft de 
lijn aan die in 2009 wordt gevolgd. Door veranderende wetgeving, veranderende prioritering 
van taken en nieuwe aanvragen voor vergunningen kunnen inhoudelijke wijzigingen 
optreden. Deze wijzigingen vinden plaats in overleg met de milieucoördinator en de 
budgethouder milieu. 
 
Na afloop van ieder jaar worden het jaarverslag en de jaarrekening van de MRA opgesteld. 
De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld commentaar 
te leveren op de jaarrekening. Tevens is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd dat 
het Dagelijks Bestuur van de MRA de ontwerpbegroting opstelt en deze ter commentaar 
voorlegt aan de betreffende gemeenteraden. De raden hebben tot 1 juli van een lopend jaar 
de gelegenheid om hun gevoelens over de begroting te uiten. 
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Jaarrapportage 2008 gemeente Bergen 
In de jaarrapportage gemeente Bergen 2008 is een overzicht gegeven van de bestede uren 
voor de gemeente Bergen in 2007. De MRA heeft 98% van de contracturen voor de MRA 
gerealiseerd. Met name op het gebied van vergunningen is men in productie door 
veranderde wetgeving achtergebleven. Hier is op geanticipeerd door extra bedrijven te 
handhaven. Door het van kracht worden van het Activiteitenbesluit blijven minder bedrijven 
vergunningplichtig en moeten ook minder bedrijven zich melden. Eén van de projecten die 
in het kader van het van kracht worden van het Activiteitenbesluit en het Besluit Landbouw 
is gedaan is het project vergunningen ouder dan 10 jaar. Hierbij is gekeken of deze 
bedrijven nog steeds vergunningplichtig zijn. Het aantal vergunningen binnen de gemeente 
neemt sterk af. 
De MRA heeft tevens geadviseerd met betrekking tot het MER van TAQA Bergermeer 
Gasopslag en het project Eindmelding wegverkeerslawaai uitgevoerd. Ook is het 
klimaatbeleid 2004-2007 afgerond en is in overleg met de gemeentelijke coördinator een 
nieuw beleid opgesteld. 
 
Milieuprogramma 2009 
Vanwege het van kracht worden van het Activiteitenbesluit blijkt dat er minder 
werkzaamheden verricht worden binnen Regulering. Hierdoor is binnen het 
Milieuprogramma geschoven naar meer Handhaving. Het project ‘Avondronden’ waarbij 
samen met de politie wordt gehandhaafd op geluidsoverlast vanuit de horeca is wederom 
opgenomen. Ook zijn binnen het Milieuprogramma uren opgenomen voor de uitvoering van 
het klimaatbeleid. 
 
Concept Jaarrekening 2008 
Met de begroting van 2008 heeft de MRA belangrijke stappen gezet om financieel gezond te 
worden. De MRA heeft 2008 afgesloten met een positief resultaat van € 23.592. Dit wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Jaarverslag 2008 
De MRA heeft in 2008 haar 10 jarig jubileum gevierd. In 2008 heeft de MRA 4173 uur extra 
uitgezet naast de milieuprogramma’s, waar de doelstelling 2700 uur was. 
 
Begroting 2010 
De begroting van de MRA is opgesteld conform de eisen die vastgelegd zijn in de 
gemeenschappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente en de 
financiële verordening met in acht name van de regels die voortvloeien uit het Besluit 
Begroting en Verantwoording. 
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is niet geïndexeerd met het percentage 
dat regionaal wordt gehanteerd voor gemeenschappelijke regelingen. Deze is, in verband 
met de ontwikkelingen rond de kredietcrisis, voor 2010 0,85%. In de concept begroting 2010 
van de milieudienst is geïndexeerd met 2,25%. Hiermee zouden de totale kosten voor de 
gemeenschappelijke regeling MRA voor 2010 € 570.780 zijn. Dit bedrag wordt met de juiste 
indexatie € 563.000. Wij adviseren uw raad daarom om niet akkoord gaan met de ontwerp-
begroting 2010. 
 
In de begroting is 7209 uur opgenomen om te verkopen bovenop de vaste afspraken met de 
gemeenten (30.566 uur). Indien deze uren niet worden verkocht blijft een deel van de 
kosten (vaste kosten) ongedekt. Dit bedrag is maximaal € 125.000,-. 
Nieuwe beleidsontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen met betrekking tot 
omgevingsdiensten hebben mogelijk effecten op de begroting van de MRA. Dit is nu nog 
niet te overzien. Mocht dit gaan optreden, dan treedt de MRA in overleg met de gemeente. 
 
Vrom-Inspectie 
Naar aanleiding van een nacontrole van de VROM –Inspectie bij de MRA hebben wijin juni 
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2008 een brief van de VROM-Inspectie ontvangen waarin werd gesteld dat het huidige 
niveau van de vergunningstaak en de toezichtstaak Wet Milieubeheer door de MRA 
onvoldoende is. Het ging de VROM-Inspectie om de volgende onderdelen: 
• Inrichtingenbestand (onvoldoende actueel); 
• Vergunningverlening (er is een aantal bedrijven met een verouderde vergunning); 
• Activiteitenbesluit(voor de invoering van deze wetgeving zijn onvoldoende uren 

beschikbaar); 
• Handhaving (de handhaving voldoet niet aan de adequate niveaus). 

 
Naar aanleiding van deze bevindingen is er op 26 januari 2009 een bestuurlijk overleg 
geweest tussen de wethouders milieu van de gemeenten en de VROM-Inspectie. De MRA 
heeft een verbeterplan opgesteld waarbij specifiek nog aandacht is voor de volgende 
onderwerpen: handhaving en actueel bedrijvenbestand. 
Handhaving: binnen de huidige milieuprogramma’s is geen ruimte om aan deze twee eisen 
van de VROM-inspectie te voldoen. Bestuurlijk is besloten om alle categorie 3 en 4 
inrichtingen volgens de gestelde frequentie te bezoeken. Dit betreffen de zwaardere 
inrichtingen. De categorie 2 inrichtingen worden minder frequent bezocht. Dit betekent dat 
er in 2010 € 17.000 extra beschikbaar is gesteld voor de MRA om dit mogelijk te maken. 
Actueel bedrijvenbestand: er moeten quickscans in bedrijvenconcentratiegebieden worden 
gedaan. Dit kost één uur per bedrijf. Hiervoor moet € 5.000  beschikbaar worden gesteld.  
 
De totale extra kosten zijn vrijgemaakt binnen het programma Algemeen Milieubeheer. 
Omdat er nogal wat veranderingen plaatsvinden in de vergunningverlening wordt per jaar 
bekeken welke middelen noodzakelijk zijn. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

De financiële jaarstukken 2008 laten zien dat de MRA conform de ambities op weg is naar 
een stevigere zelfstandige financiële positie. De MRA moet de begroting aanpassen naar de 
indexatie die regionaal is vastgesteld. 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid 
⌧ raadsbevoegdheid 

 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Wij zijn deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling MRA.  Hieraan nemen naast de 
gemeente Bergen ook de gemeenten Alkmaar, Castricum, Heiloo, Graft-De Rijp en 
Schermer deel.  

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De gemeente zou kunnen overwegen uit de gemeenschappelijke regeling MRA te stappen 
en de milieutaken zelf op zich te nemen of aan andere diensten of bureaus uit te besteden. 
Om uit de gemeenschappelijke regeling te kunnen stappen, moet een aanzienlijke 
afkoopsom worden betaald. Dit moet worden onderzocht en behandeld door het bestuur 
van de MRA. 
Bovendien betekent dit dat de gemeente uitbestede taken weer intern gaat uitvoeren of aan 
andere partijen moeten uitbesteden. De eerste mogelijkheid is in strijd met de wens van uw 
raad ten aanzien van het uitbesteden van taken.  
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Gezien het verbetertraject waarin de MRA zich op dit moment bevindt zijn bovengenoemde 
opties niet realistisch. Dit zou tevens betekenen dat we een investering in de milieudienst 
verloren zien gaan. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
De beslissing van uw raad wordt meegedeeld aan het DB van de Milieudienst Regio 
Alkmaar via de concept-brief die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Begroting 2010 
In 2009 wordt het uurtarief geïndexeerd met 2,25%. De gemeente Bergen neemt in 2009 
7250 vaste uren af ter waarde van een bedrag van € 570.780 (berekend met indexatie  
van 2,25%. De begroting  moet worden aangepast aan de regionaal vastgestelde indexatie 
van 0,85% waardoor de gemeentelijke bijdrage € 563.000 wordt. 
 
Verder is binnen het programma Algemeen Milieubeheer  € 22.000 vrijgemaakt om te 
kunnen voldoen aan de eisen die de VROM-Inspectie stelt. 
 
Er zijn voor bovenstaande punten geen extra middelen nodig. 
Bij de begroting 2010 of de voorjaarsnota 2010, afhankelijk van het moment waarop 
definitieve indexering bekend is, worden de financiële gevolgen (klein voordeel) indien nodig  
verwerkt. 
 
Risicomanagement  

 1. open-einde regelingen 
 2. garantieverplichtingen 
 3. risico's gemeentelijke eigendommen 
 4. overige 

Onze gemeente is als één van de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor het 
financiële resultaat van de gemeenschappelijke regeling. De verrekening vindt plaats naar 
verhouding van het aantal afgenomen uren. Dit is voor de gemeente Bergen 24% van het 
totaal.  
In de begroting van 2010 is een totaal van 7209 uur aan extra uren opgenomen. Deze uren 
moeten in 2009 worden uitgezet. Dit is een maximaal risico voor onze gemeente op de uit te 
zetten uren van € 30.000. 
De voortgang in het uitzetten van uren wordt door de vertegenwoordiger van onze  
gemeente in het AB en DB van de MRA en de milieucoördinator  bewaakt. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) voert de milieutaken uit voor Bergen. De MRA is een 
gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeenten deelnemen voor een vast (minimaal) 
aantal uren per jaar. Na afloop van ieder jaar worden het jaarverslag en de jaarrekening van 
de MRA opgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid 
gesteld commentaar te leveren op de jaarrekening. Tevens is in de gemeenschappelijke 
regeling vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de MRA de ontwerpbegroting opstelt en 
deze ter commentaar voorlegt aan de betreffende gemeenteraden voor 1 juli. 
 
 



- 5 - 
 

 
Bijlagen:  
Aanbiedingsbrief Milieudienst Regio Alkmaar van 14 april 2009 
Concept jaarrekening MRA 2008 
Jaarverslag 2008 Milieudienst Regio Alkmaar 
Jaarrapportage gemeente Bergen 2008 
Milieuprogramma 2009 
Ontwerp Begroting 2010 Milieudienst Regio Alkmaar 
Concept-brief raadsbesluit jaarrekening 2008 en begroting 2010 
Brief aan de VROM-Inspectie 
 
 
 
Bergen, 23 juni 2009 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 
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