
 

Besluit tot wijziging van de Regeling Milieudienst West-Holland. 

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Alphen 
aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, 
Teylingen en Zoeterwoude, ieder voor zover bevoegd, 

Overwegende dat: 

naar verwachting de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 wordt 
ingevoerd; 

dat het dagelijks Bestuur van de Milieudienst West-Holland in verband daarmee voorstelt de 
bestuursvorm van de Regeling te wijzigen van het delegatiemodel naar een mandaatmodel; 

dat de gemeenten Hillegom en Kaag en Braassem tot de Regeling toetreden; 

dat op onderdelen van de Regeling technische aanpassingen dienen plaats te vinden; 

Gelet op: 

de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 
Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 

Besluiten 

1. in te stemmen met de toetreding tot de Regeling van de gemeenten Hillegom en Kaag en Braassem    
en 

2. de Regeling Milieudienst West-Holland als volgt te wijzigen:  

Artikel I 

de Regeling Milieudienst West-Holland wordt als volgt gewijzigd. 

A. 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid komt onderdeel b als volgt te luiden: 
b. deelnemer: de rechtspersoon achter de aan de regeling deelnemende bestuursorganen; 
 

b. In het eerste lid komt onderdeel c als volgt te luiden: 
c. een (de) gemeente(n): een (de) aan deze regeling deelnemende gemeente(n); 
 

c. In het eerste lid komt onderdeel d als volgt te luiden: 
d. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 

d. In het eerste lid komt onderdeel e als volgt te luiden: 
e. het werkgebied: het grondgebied van de deelnemende gemeenten; 
 

e. In het eerste lid komt onderdeel f als volgt te luiden: 
de Milieudienst: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 2 
van de regeling; 



 
f. In het eerste lid komt onderdeel g als volgt te luiden: 

de directeur: de functie als bedoeld in artikel 27 van de regeling; 
 

g. Het eerste lid wordt uitgebreid met: 
h. gedeputeerde staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 
 

h. In het tweede lid wordt ‘het lichaam’ vervangen door ‘de Milieudienst’; 
 

B. 

Artikel 2 komt te luiden: 

Artikel 2 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Milieudienst West-Holland; 

2. De Milieudienst is gevestigd in Leiden; 

C. 

Waar in de artikelen 3 tot en met 44 wordt gesproken van “het lichaam”, “de geëigende organen van 
het lichaam” of “het openbaar lichaam”  wordt dit telkens vervangen door: “de Milieudienst”;  

D. 

Artikel 5 komt te luiden: 

Artikel 5 

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de belangen op het gebied van omgeving en milieu, 
alsmede ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van 
omgeving en milieu en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke omgevings- en 
milieutaken in samenwerkingsverband; 

E. 
 
Artikel 6 komt te luiden: 
 
Artikel 6 
Aan de Milieudienst komen, onverminderd het bepaalde in artikel 25, ter behartiging van de belangen 
waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en bevoegdheden toe: 

1. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het 
gebied van de zorg voor het milieu en de uitvoering van programma’s en projecten op het 
gebied van milieu; 

 
2. De voorbereiding van besluiten ten aanzien van aanvragen om een omgevingsvergunning voor 

zover deze betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e., 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 
3. Het namens de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders uitvoeren van de bij of 

krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden: 
a. de Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 10.63, eerste 

lid, Wet milieubeheer; 



b. de Wet geluidhinder; 
c. de Wet bodembescherming; 
d. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover deze taken en bevoegdheden 

betrekking hebben uitsluitend op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
e., van die wet; 

e. de handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en met c genoemde 
wetten, met inachtneming van de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet 
bestuursrecht; 

 
4. Het namens de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders tevens uitvoeren van 

de milieu-, de handhavings- en de toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan 
genoemd in het derde lid, onderdeel a tot en met c, voor zover daartoe mandaat is verleend; 

 
5. Aan de Milieudienst komen voorts de volgende taken en bevoegdheden toe: 

a. het voor de gemeenten ontwikkelen en  handhaven van een gemeenschappelijk 
milieubeleid; 

b. het opstellen en vaststellen van een bedrijfsplan en beleidsplannen van de Milieudienst; 
c. het jaarlijks vaststellen van een jaarverslag en het in artikel 12, tweede lid, bedoelde 

programma; 
         

6. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de 
Milieudienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat worden verleend; 
 

7. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van het milieu, de 
uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid gaan strekken 
ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het in 
werking treden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge 
van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en 
omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de 
genoemde artikelleden aan de Milieudienst zijn opgedragen. 

 
F. 
 
Artikel 8, lid 2 komt te luiden: 

2.  De Milieudienst kan ongevraagd zijn zienswijze kenbaar maken aan het gemeentebestuur 
     omtrent onderwerpen die behoren tot de taakstelling van de Milieudienst; 

 
G. 
 
Artikel 10, lid 5 wordt als volgt gewijzigd: 
      5.  De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van tussentijds verlies van het 
           lidmaatschap van de raad welke hen heeft aangewezen of van het voorzitterschap van de raad 
           die hen heeft aangewezen; 
 
H. 
 
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het eerste lid komt te luiden: 

1.   Aan het algemeen bestuur behoren alle taken en bevoegdheden die aan de Milieudienst bij 
of krachtens deze regeling zijn opgedragen en die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen. 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet kan het algemeen bestuur, naar 
door deze te stellen regelen, het uitoefenen van deze taken en bevoegdheden opdragen aan het 
dagelijks bestuur; 
 

b. Het derde lid komt te luiden: 



3.   Het in het tweede lid bedoelde programma wordt jaarlijks vóór 15 september in ontwerp                                
door het algemeen bestuur opgesteld en vóór 1 oktober toegezonden aan de raden van 
gemeenten, die vervolgens vóór 15 november hun mening over dit ontwerp-regionaal 
milieuprogramma aan het algemeen bestuur kenbaar kunnen maken; 

 
c. In het vierde lid komt de zinsnede “en het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling  
    Holland Rijnland” te vervallen; 
 
I.  
 
Artikel 13, lid 2, wordt als volgt gewijzigd: 
 2. Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, zijn de artikelen 17, 19, 20, 22, 26, 28 
                  tot en met 33 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, 
                  dat de in artikel 19, tweede lid, bedoelde openbare kennisgeving op verzoek van de  
                  voorzitter tevens geschiedt door de burgemeesters van de gemeenten op de aldaar  
                  gebruikelijke wijze;  
 
J. 
 
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 
De eerste volzin van het eerste lid komt als volgt te luiden: Het dagelijks bestuur bestaat uit één lid per 
deelnemer, inclusief de voorzitter; 
 
K. 
 
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid vervalt het onderdeel f; 
b. In het vierde en vijfde lid wordt “Zij” telkens vervangen door: “De leden van het dagelijks bestuur”; 
 
L. 
 
Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid vervalt de zinsnede ”, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met 

de portefeuilleverdeling binnen het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland”; 

b. In het vijfde lid komt de tweede volzin als volgt te luiden: De artikelen 32a en 59a van de 
             Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in plaats komen  
             van griffier en secretaris in die artikelen, de secretaris van de Milieudienst; 
 
M.  

In artikel 24, vierde lid, wordt “artikel 105, tweede lid” vervangen door: artikel 59a, derde lid; 
 
N. 
  
Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid wordt “uitvoerende” vervangen door: voorbereidende; 
b. Het tweede lid onderdeel a. komt te luiden: 

a. wordt “het voor de gemeenten opstellen van een gemeenschappelijk milieubeleid en het in 
artikel 12, tweede lid, van deze regeling bedoelde programma;  

c. In het tweede lid vervallen de onderdelen f en j; 
 
O. 
 
Artikel 26 vervalt; 



 
 
P.  
 
Artikel 29 vervalt; 
 
Q. 
   
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het tweede lid komt te luiden: 

2.  Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van de begroting, dan wel het ontwerp van 
begrotingswijzigingen, met de daarbij behorende aanbiedingsbrief en toelichting, zes weken 
voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de gemeenten. 
Ontwerp-begrotingswijzigingen worden alleen aangeboden aan de raden van de gemeenten 
waarvan de bijdrage, als gevolg van de begrotingswijziging, verandert; 

b. Het derde lid komt te luiden: 3. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor zij dient; 

c. Het vijfde lid vervalt; 
 
R. 
 
Artikel 35 vervalt; 
 
S. 
 
Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het tweede lid komt te luiden: 

2. Het dagelijks bestuur biedt daartoe jaarlijks, zo spoedig mogelijk na beëindiging van elk 
dienstjaar, de jaarrekening aan het algemeen bestuur aan. De directeur doet de jaarrekening 
aan het dagelijks bestuur toekomen. De aanbieding aan het algemeen bestuur gaat vergezeld 
van een verantwoording en van een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de 
rekening; 

b. In het derde lid komt de zinsnede “met het bijbehorende beleidsplan” te vervallen; 
 
c. Het vijfde lid komt te vervallen; 
 
T. 
 
Artikel 38 komt te luiden: 
 
Artikel 38 
Uiterlijk binnen een maand na de vaststelling van de jaarrekening doet het dagelijks bestuur aan elke 
gemeente mededeling van het over het betreffende jaar verschuldigde aandeel; 
 
U. 
 
De tweede volzin van artikel 39 komt als volgt te luiden: 
Het algemeen bestuur stelt het verslag vast en draagt zorg voor de toezending aan de gemeenten; 
 
V. 
 
Artikel 40 komt te luiden: 
 



Artikel 40 
1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden en het toezicht op de 

vorming en het beheer van de archiefbescheiden overeenkomstig een door het algemeen 
bestuur vast te stellen regeling; deze regeling wordt medegedeeld aan de gemeentelijke 
archivaris of de streekarchivaris en aan gedeputeerde staten; 

2. Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in het vorige lid aan het dagelijks bestuur 
opgedragen zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig artikel 27 en 33 van de 
Archiefwet 1995; 

3. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden als bedoeld in 
het eerste lid, overeenkomstig de daarin genoemde regeling; 

4. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden 
van de in deze regeling genoemde organen wordt door het dagelijks bestuur gebruik gemaakt 
van de door de desbetreffende gemeente aangewezen archiefbewaarplaats. Tevens wordt er 
een archiefbewaarplaats aangewezen voor de (beleid)dossiers van de Milieudienst; 

W. 
 
Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd: 
 
a. In artikel 41, eerste lid, vervalt de zinsnede “, waaronder die als bedoeld in artikel 28 van de wet”; 
b. In het tweede lid, tweede gedachtestreepje, wordt “de Commissie voor de beroep- en bezwaar- 
    schriften” vervangen door: de Commissie voor de bezwaarschriften; 
c. In het tweede lid, derde gedachtestreepje, wordt “de commissie” vervangen door: een Commissie 
    voor de bezwaarschriften; 
 
X. 
 
Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het vierde lid vervalt “9”; 
b.  In het zesde lid wordt “eerste lid” vervangen door: “derde lid”; 
 
Artikel II 
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011. 
 
 
 
[Ondertekening College van Burgemeester en Wethouders] 
 
[Ondertekening Raad] 
 
[Ondertekening Burgemeester] 
 
 


