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INLEIDING 
 
Voor u ligt de begroting van de Milieudienst West-Holland voor het jaar 2012.  
 
De inhoudelijke ambities van de gemeente zoals die bij het opstellen bekend waren, zijn hierin 
verwerkt.  
 
Leeswijzer 
De begroting per gemeente is steeds opgebouwd uit vijf programma’s die zijn gebaseerd op 
het Milieubeleidsplan 2003-2010: 
• Communicatie Opdrachtgever & Samenleving 
• Bedrijven 
• Prettig, Gezond & 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. Vervolgens is 
aangegeven welke ontwikkelingen niet in de begroting zijn verwerkt en welke 
mutaties in de uren zijn verwerkt. Ten slotte wordt de ontwikkeling van de begroting 2012 ten 
opzichte van 2011 toegelicht. 
 
 
Drs. D.W.M. Eskes 
Directeur 
 
Leiden, maart 2011  
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COMMUNICATIE OPDRACHTGEVER & SAMENLEVING 
Hillegom 

 

Algemeen 
 
De productgroep Communicatie Opdrachtgever & Samenleving is erop gericht om te komen 
tot een:  
• systematische milieuprogrammering 
• maximale helderheid voor de opdrachtgever 
 

Opdrachtgever 
 
De productgroep Opdrachtgever is gericht op een zorgvuldige afstemming met de gemeente 
als opdrachtgever en op afstemming met een bredere ambtelijk en bestuurlijke omgeving. 
 
Meer concreet speelt in 2012: 
• Nieuwe partners 

De feitelijke start van de toetreding en samenwerking met de provincie Zuid-Holland en 
mogelijk ook de toetreding van de gemeenten Lisse en Noordwijkerhout. 
 

• Duurzaamheidsagenda  
Omdat bij het opstellen van deze begroting (februari 2011) de Duurzaamheidsagenda nog 
in conceptstadium verkeerde kon deze hier niet in worden verwerkt. Als de 
Duurzaamheidsagenda is afgerond wordt deze alsnog als begrotingswijziging 
meegenomen. De verwachting is dat dit niet leidt tot onverwachte kostenstijgingen voor 
gemeenten. 

 

Samenleving 
 
De productgroep Samenleving is erop gericht: 
• Milieuvraagstukken, en de rol van de Milieudienst daarin, correct te presenteren naar 

burgers, pers en media. 
• Burgers en bedrijven maximaal digitale toegankelijkheid geven tot milieu-informatie over 

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

Urenraming Communicatie Opdrachtgever & Samenleving 

 

Tabel 1 Ureninzet Communicatie Opdrachtgever & Samenleving 

Communicatie                        
opdrachtgever & samenleving

Realisatie 
2010

Begroting 
2011

Begroting 
2012

Programmering & verantwoording 138 183 186
Opdrachtgever 784 429 423

Samenleving 167 134 137

Totaal 1.089 746 746 
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Toelichting wijziging in uren  
De uren voor de Duurzaamheidsagenda zijn structureel gemaakt omdat dit elk jaar aandacht 
behoeft. De externe communicatie is structureel hoger geraamd dan voorheen omdat hier 
meer vraag naar is. De benodigde uren zijn gevonden door de voorbereiding van het 
bestuurlijk overleg iets anders te organiseren. Als zodanig is het een kleine herschikking van 
middelen. 
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BEDRIJVEN 
Hillegom 

 

Bedrijven: Actuele ontwikkelingen 
 
De Milieudienst voert namens de gemeente een wettelijke taak uit met betrekking tot 
bedrijven. De afdeling Bedrijven houdt zich in dat kader bezig met de vergunningverlening, de 
advisering voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op basis van de Wet 
milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en onderliggende regelingen. 
Belangrijke regelgeving is het Activiteitenbesluit, het Besluit landbouw milieubeheer en het 
Besluit glastuinbouw.  
 
De wet- en regelgeving waar de Milieudienst haar taken op uitvoert, is sterk in beweging. 
Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen, waar de Milieudienst bij betrokken is, 
genoemd. 
 
Wabo 
De Milieudienst verzorgt het onderdeel milieu van de Omgevingsvergunning. In dat kader 
geeft de Milieudienst advies en levert stukken aan die door de gemeente worden 
toegezonden aan betrokkenen en vervolgens gepubliceerd en gearchiveerd worden. Dit is 
zowel het geval bij de enkelvoudige (aanvragen voor het onderdeel milieu) als de 
meervoudige (aanvragen voor milieu en bijvoorbeeld bouwen en slopen) 
Omgevingsvergunning. 

Waterwet 
De Milieudienst behandelt sinds eind 2009 ook meldingen in het kader van tijdelijke lozingen 
en is verantwoordelijk voor de voorschriften in de vergunning bij bedrijven die eerder voor de 
lozing op het riool een Wvo-vergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewater) hadden. Tot 
eind 2011 krijgt de Milieudienst daarbij advies van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Met 
ingang van 2012 zal de Milieudienst deze taak zelfstandig uitvoeren. 
 
De invoering van de Waterwet heeft gevolgen gehad voor de uitoefening van milieutoezicht op 
het gebied van afvalwaterlozingen. Voor de indirecte lozingen geldt dat een klein aantal 
bedrijven vergunningplichtig is. Voor de overige bedrijven worden in het Activiteitenbesluit 
eisen gesteld aan de kwaliteit van de lozingen van afvalwater op het riool. Tijdens integrale 
milieucontroles worden de lozingsaspecten meegenomen.  
 
Activiteitenbesluit 
In de afgelopen jaren zijn steeds nieuwe tranche van het Activiteitenbesluit in werking 
getreden. Eind 2010 is het ontwerp gepubliceerd waarbij het Besluit landbouw en het Besluit 
glastuinbouw worden opgenomen in het Activiteitenbesluit. Naar verwachting wordt deze in de 
loop van 2011 in definitieve vorm gepubliceerd en zal in 2012 daardoor haar uitwerking 
krijgen. Ook vallen in 2012 nog meer niet-agrarische bedrijven onder het Activiteitenbesluit. 
Dit zal echter met name het geval zijn bij bedrijven die eerder onder de provinciale 
bevoegdheid vielen. En waar de provincie per oktober 2010 een verklaring van geen 
bedenkingen bij wijzigingen binnen de inrichting aanleverde aan de gemeente. De volgende 
branches vallen op termijn ook onder het Activiteitenbesluit: betonindustrie, 
kunststofverwerking, voedingsmiddelenindustrie, schietinrichtingen, metaalindustrie en 
zorginstellingen. 
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Bedrijven: 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, dienen zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt worden. De 
Milieudienst zorgt hier namens de gemeenten voor en maakt daarbij gebruik van het milieu-
informatiesysteem Squit XO. 
 

Prestaties: Reguleren Milieuactiviteit 
 
Elk jaar worden bedrijven geselecteerd die voor een beoordeling van de 
Omgevingsvergunning in aanmerking komen. Indien nodig wordt de Omgevingsvergunning 
geactualiseerd. Daarnaast dienen bedrijven aanvragen in voor nieuwe activiteiten. Ook 
worden bedrijven bezocht om te bekijken of maatwerkvoorschriften op basis van algemene 
regels noodzakelijk zijn. Hiervan kan worden afgeweken als een bedrijf een verzoek voor 
maatwerk indient. Verder wordt op verzoek van bedrijven voorlichting gegeven en vindt 
vooroverleg plaats over vergunningaanvragen of meldingen. 
 
Tegen veel van deze werkzaamheden is het mogelijk een bezwaar- of beroepschrift in te 
dienen. In enkele gevallen maakt een bedrijf gebruik van deze mogelijkheid.  
 
Op basis van het bedrijvenbestand en de ervaringen van de afgelopen jaren wordt er rekening 
mee gehouden dat de omvang van het inrichtingenbestand bestaat uit de volgende aantallen 
inrichtingen. 
 
Tabel 2: Bedrijfstypering  
Type Omschrijving Aantal 
Type A Activiteitenbesluit niet meldingsplichtig 32 
Type B Activiteitenbesluit meldingsplichtig 335 
Type C melding Agrarisch besluit 73 
Type C vergunning Vergunningplichtig 17 
IPPC Vergunningplichtig europese regels 0 
Onbekend  2 
Totaal  459 

 
De bovenstaande bedrijfstypering is gerelateerd aan het Activiteitenbesluit. Naar verwachting 
zal het aantal Type A-bedrijven de komende jaren toenemen ten opzichte van Type B-
bedrijven. Het aantal Type C-bedrijven met vergunning neemt af op het moment dat er weer 
een wijziging van het Activiteitenbesluit wordt doorgevoerd. De verdeling tussen Type B- en 
Type C-vergunning in Hillegom is nog niet bekend. 
 
Bij de bepaling van het aantal bedrijven is nog geen rekening gehouden met de bedrijven 
waarvoor in eerste instantie de provincie bevoegd gezag was maar en waarvoor de gemeente 
bevoegd gezag is geworden  als gevolg van het in werking treden van de 
Omgevingsvergunning. 
 
In 2012 worden de volgende aantallen producten, zoals opgenomen in het productenboek van 
de Milieudienst, verwacht op basis van het bedrijvenbestand en de ervaringen van 
voorgaande jaren. 
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Tabel 3: Producten reguleren  
Product Raming aantallen Opmerkingen 
Vergunningverlening 3  
Ambtshalve beschikking 2  
Melding 8.19 Wm 4  
Melding 8.40 Wm 30  
Maatwerkvoorschriften 4  
Beoordelen BBT 3  

 
Het vergunningenbestand van Hillegom is op beheersniveau. Het aantal vergunningplichtige 
bedrijven is de afgelopen jaren verminderd. Bedrijven die in Hillegom vergunningplichtig zijn, 
zijn onder andere enkele aan de bloembollensector gelieerde bedrijven, enkele 
kunststofverwerkende bedrijven en enkele onbemenste tankstations. 
 
Naar verwachting zal het aantal meldingen voor het Activiteitenbesluit hoger liggen dan 
eerdere jaren, doordat meer bedrijven onder dit besluit vallen. Het aantal te verlenen 
vergunningen zal eerder lager liggen. Enerzijds door de afname van het aantal 
vergunningplichtige bedrijven en anderzijds doordat het vergunningenbestand inmiddels op 
adequaat niveau is gebracht. 
 
Projecten: Waterwet 
In 2012 zal de Milieudienst voor de bedrijven waarbij nog sprake is van een oude Wvo-
vergunning deze integreren in de milieuvergunning door middel van actualisatie van de 
vergunning.  
 
Voorlichting 
Voor het leveren van informatie over specifieke milieuonderwerpen aan bedrijven stelt de 
Milieudienst een nieuwsbrief en informatiebladen samen. Tweemaal per jaar worden de 
bedrijven in de regio via de nieuwsbrief Bedrijf en Milieu geïnformeerd over nieuwe 
regelgeving in het kader van de Wet Milieubeheer en andere relevante zaken. Bedrijven 
kunnen ook informatie krijgen door middel van informatiebladen die bij de Milieudienst en de 
diverse gemeentelijke balies beschikbaar zijn. Alle informatie is ook beschikbaar op 
www.mdwh.nl.  
 
Actuele informatie voor en over bedrijven wordt ook via de website beschikbaar gesteld. 
Inwoners kunnen via Mijn Leefomgeving op de website actuele informatie vinden over de 
bedrijven in de regio. Milieu-informatie toegankelijk maken is verplicht volgens het Verdrag 
van Aarhus.  
 
Incidenteel worden voorlichtingsbijeenkomsten voor specifieke bedrijfsbranches 
georganiseerd. Dit kan gebeuren als er sprake is van een ingrijpende wijziging van de 
regelgeving. In het algemeen worden voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met de 
brancheorganisatie georganiseerd. 
 

Bedrijven: 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 wettelijke taak het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarop gebaseerde regelgeving.  
 
De Milieudienst controleert de bedrijven binnen het grondgebied van de gemeente. Deze 
controle kan preventief plaatsvinden of op basis van een ontvangen klacht. Ook voert de 
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Milieudienst, als gevolg van meldingen afkomstig van nieuwe bedrijven, opleveringscontroles 
uit op grond van het Activiteitenbesluit. 
 
Het aantal bedrijven in de gemeente is onderhevig aan wijzigingen. Uit gebiedsinventarisaties, 
opleveringscontroles, meldingen en verleende vergunningen blijkt dat het bedrijvenbestand 
continu wijzigt. De Milieudienst streeft naar een meer projectmatige aanpak van controles. De 
efficiency van het toezicht zal hierdoor toenemen en bedrijven worden op een meer uniforme 
wijze benaderd. 
 
De aard en de werkzaamheden van het bedrijf bepalen de regels die op het bedrijf van 
toepassing zijn. De bedrijven zijn ingedeeld in vier categorieën. Voor elke categorie is een 
controlefrequentie vastgelegd. Deze categorie indeling wordt bepaald door middel van criteria: 
complexiteit, naleefgedrag, omgeving (klachten) en milieuwinst (bijvoorbeeld energie 
besparingspotentieel). 
 
Tabel 4: Totaal aantal inrichtingen in Hillegom 
Categorie Aantal bedrijven    Controle frequentie 
Minimum 133 1 keer per 10 jaar 
Eenvoudig 246 1 keer per 5 jaar 

Standaard 74 1 keer per 3 jaar 
Complex 6 1 keer per jaar 

Onbekend 0 1 keer per jaar 

Totaal 459  

 
Verbetering naleefgedrag 
Het naleefgedrag is een maat voor de effectiviteit van de handhaving. De doelstellingen voor 
naleefgedrag gelden voor de geldingsduur van het Handhavingsplan 2011-2014, maar 
kunnen op basis van de resultaten van voorgaande jaren bijgesteld worden.  
 
De doelstellingen zijn per bedrijfscategorie verschillend. Zo wordt voor bedrijven met een hoog 
milieurisico een hoog naleefgedrag geëist, terwijl dit voor bedrijven met een laag milieurisico 
lager kan zijn. Als een gemeente nog niet op beheersniveau is blijkt het percentage 
hercontroles hoger dan gemiddeld. In de loop van de tijd zal door eenduidig toezicht en 
handhaving het percentage hercontroles lager worden.  
 
De Milieudienst spreekt van handhaving op adequaat niveau als de handhavingstaken op een 
consistente, controleerbare en vooraf gedefinieerde wijze wordt uitgevoerd. Ook streeft de 
Milieudienst ernaar het percentage hercontroles, naar aanleiding van een reguliere controle, 
elk jaar te verminderen om uiteindelijk op een adequaat niveau te komen.  
 
De uitgangspunten en randvoorwaarden van de handhaving door de Milieudienst zijn 
vastgelegd in het Handhavingsplan. Hierbij is aangesloten bij de criteria die landelijk aan de 
kwaliteit van de handhaving en de verbetering daarvan zijn gesteld. De provincie Zuid-Holland 
toetst of de Milieudienst volgens de vastgestelde werkwijze de taken uitvoert. 
 

Prestaties: Milieutoezicht 
 
Bedrijven moeten bij hun activiteiten voldoen aan de Wet milieubeheer en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en daarop gebaseerde regelgeving. De doelstelling van de 
Milieudienst is om door efficiënte controles (consequent en volgens planning) het aantal 
overtredingen zoveel mogelijk te beperken. 
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Toezicht op bedrijven kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kunnen bedrijven 
administratief worden gecontroleerd maar ook (fysiek) in persoon worden bezocht. De 
Milieudienst streeft er naar, mede in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, controles integraal te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld in samenwerking met 
andere handhavingspartners.  
 
In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel reguliere controles de Milieudienst voor 2012 
gepland heeft. Dit aantal is gebaseerd op het totaal aantal geregistreerde bedrijven in 
Hillegom (zie tabel 4). 
 

Tabel 5: Geplande reguliere controles 2012  

Categorie Aantal Toelichting 
Minimum bedrijf: 0-13 bedrijven met gering milieurisico en een geringe milieubelasting 
Eenvoudig bedrijf: 50 

 
bedrijven met klein milieurisico en waarbij beperkte milieuwinst te 
behalen is 

Standaard bedrijf: 25 bedrijven met milieurisico en waarbij milieuwinst te behalen is 
Gecompliceerd 
bedrijf: 

6 
 

bedrijven met milieurisico en waarbij veel milieuwinst te behalen is 

Onbekend:  bedrijf in 2012 bezoeken 
Totaal 94  

 
Behalve de geplande reguliere controles (preventief toezicht) leiden opleveringscontroles tot 
extra controlebezoeken. Een opleveringscontrole is het eerste controlebezoek dat aan een 
nieuw gevestigd bedrijf wordt gebracht. Ook klachten kunnen leiden tot een extra controle. 
Deze worden meestal als deelcontrole geregistreerd, bijvoorbeeld als een geluidmeting wordt 
uitgevoerd. Verstoringen en aangepaste prioriteiten worden zoveel mogelijk opgevangen in de 
minimum categorie. 
 
In 2010 is het hercontrole percentage uitgekomen op 66%. In de begroting van 2012 is 
rekening gehouden met een groter aantal hercontroles. Naar verwachting kost het enkele 
jaren om in de beheersituatie te komen. 
 
In 2012 worden de volgende aantallen producten, zoals opgenomen in het productenboek van 
de Milieudienst, verwacht op basis van het huidige bedrijvenbestand en de ervaringen van het 
voorgaande jaar. 
 
Tabel 6: Producten toezicht. 
Product Raming aantallen Opmerkingen 
Reguliere controle 81-94  
Hercontrole 47 Percentage hercontroles 50% 
Oplevercontrole 10  
Incidentele festiviteiten  15 Op basis van gegevens 2010 
Kennisgeving mobiele 
puinbrekers 1 Op basis van gegevens 2010 

Sancties 3 Op basis van gegevens 2010 
Klachten 30 Op basis van gegevens 2010 

 
Jaarlijks wordt naar verwachting een beperkt aantal bestuurlijke sancties aan bedrijven in 
Hillegom opgelegd. In enkele gevallen gevolgd door een bezwaarprocedure of een 
beroepsprocedure bij de Rechtbank met een mogelijkheid tot hoger beroep bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Gebiedsinventarisatie 
Om ervoor te zorgen dat alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht vallen bij de Milieudienst bekend zijn, worden periodiek 
gebiedsinventarisaties gehouden. Met de komst van het Activiteitenbesluit is de noodzaak van 
inventarisatie groter geworden. Bepaalde type bedrijven hoeven zich niet meer te melden 
maar moeten wel aan milieuregels voldoen. Ook een groot aantal van de bedrijven met 
meldingsplicht blijkt in de praktijk niet aan die plicht te voldoen. Gebiedsinventarisatie vormt 
daarom een belangrijk onderdeel van de uitoefening van toezicht. De frequentie van 
inventarisatie hangt af van het type gebied. In sommige gebieden vinden veel mutaties plaats, 
in andere minder. Jaarlijks wordt een keuze gemaakt welke terreinen of gebieden binnen de 
gemeente voor inventarisatie in aanmerking komen. 
 
Afstemming met de gemeente over de Omgevingsvergunning voor bouwen vormt ook een 
belangrijke informatiebron om het bedrijvenbestand actueel te houden. De Milieudienst 
besteedt hier veel aandacht aan. 
 
Piketdienst 
Sinds januari 2011 beschikt de Milieudienst over een piketdienst die 24 uur per dag 
beschikbaar is om ondersteuning te bieden bij calamiteiten en aanhoudende klachten. Voor 
een enkele klacht over bijvoorbeeld geluid of geuroverlast zal de piketdienst niet worden 
ingezet. Bij calamiteiten en aanhouden klachten (meerdere melders) kan een beroep gedaan 
worden op de medewerkers van de piketdienst. Zij zijn opgeleid en beschikken over de 
middelen om  milieutechnische adviezen te geven. Buiten kantoortijden worden alle 
meldingen via de meldkamer van de DCMR (Milieudienst Rijnmond) afgehandeld. Ook in 
2012 zal de piketdienst worden ingezet waarbij frequentie, snelheid van handelen en kwaliteit 
belangrijke aandachtspunten blijven. 
 
Integrale handhaving 
Met de inwerkingtreding van de Wabo is een nieuwe fase voor integrale handhaving 
ingegaan. De hoofdlijnen voor integraal toezicht en integrale handhaving zijn helder, maar in 
de uitvoeringsfase moeten nog veel werkafspraken worden gemaakt. Er wordt hierbij 
uitgegaan van een groeimodel. In 2011 zijn afspraken gemaakt om op correcte wijze invulling 
te geven aan integraal toezicht en handhaving. In de loop van 2012 zal er aandacht zijn voor 
de uitvoering van de gemaakte afspraken. Overigens is het zo dat integrale handhaving in het 
kader van de Wabo betrekking heeft op bedrijven die over een voormalige milieuvergunning 
beschikken. Het overgrote deel van de bedrijven is werkzaam onder het Activiteitenbesluit.  
 
Toezicht: Europese regelgeving 
De Europese PRTR (Pollutant Release Transfer Register) verordening verplicht bepaalde 
bedrijven om gegevens te registreren en te rapporteren. Bij overschrijding van de 
drempelwaarden moeten deze bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en 
afvalafvoer rapporteren aan hun bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet deze PRTR-
rapportage beoordelen op tijdigheid, volledigheid, consistentie en geloofwaardigheid.  
 
Binnen het werkgebied van de Milieudienst bevindt zich een aantal bedrijven waarop deze 
regelgeving van toepassing is. Deze rapportage moet jaarlijks digitaal worden ingediend, 
samen met het (digitale) milieujaarverslag (e-MJV). De rapportages moeten in de periode 
tussen april en juli beoordeeld en geaccordeerd worden. Deze beoordeling wordt jaarlijks in 
de controleplanning van het bedrijf opgenomen. Binnen de gemeente Hillegom  bevinden zich 
op dit moment geen bedrijven die onder de werking van deze regelgeving vallen. 
 
Klachten 
Voor Hillegom zijn alleen voor het jaar 2010 gegevens beschikbaar.  Er wordt van uit gegaan 
dat jaarlijks ongeveer 35 klachten over bedrijven worden ingediend. Het betreft veelal klachten 
over geluid, stank, verkeer en afvalwater.  
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De klachten worden door medewerkers van de Milieudienst behandeld waarna de klager 
bericht krijgt over de afhandeling. Zo nodig vindt vervolgonderzoek plaats en kan een 
sanctietraject worden ingezet. Een deel van de klachten is tijdrovend omdat eerst bewezen 
moet worden dat een overtreding plaatsvindt (met een geuronderzoek, geluidonderzoek enz.). 
 
Tabel 7: Aantal klachten 

 
 
 
 

*) raming 
 
Aan bedrijven waarover meerdere keren per jaar wordt geklaagd, wordt door de Milieudienst 
extra aandacht besteed. 
 
Uitvoering Klimaatprogramma; energie efficiënte bedrijven 
In regionaal verband is een programma opgesteld voor de uitvoering van klimaatbeleid in de 
periode 2008 - 2012. In het Klimaatprogramma zijn voor het thema bedrijven de volgende 
doelstellingen opgenomen: 

• Alle relevante bedrijven waarvan de gemeente bevoegd gezag is op basis van de 
Wabo/Wet Milieubeheer hebben een actuele vergunning (BBT) op het gebied van 
energie. 

• Handhaving van vergunningen en Activiteitenbesluit, gericht op energie-aspecten heeft 
prioriteit, is gepland en vindt plaats. 

• Handhaving van afspraken MJA-bedrijfstakken (Meerjarenafspraak energie-efficiency) 
waarvan gemeente bevoegd gezag is, heeft prioriteit, is gepland en vindt plaats. 

 
2012 is het laatste jaar van het huidige Klimaatprogramma. Ook in 2012 worden diverse 
werkzaamheden uitgevoerd om bedrijven aan te zetten tot energiezuinig ondernemen. Er is 
een goed beeld van de grote en middelgrote energieverbruikende bedrijven binnen het 
werkgebied van de Milieudienst. Aan de hand hiervan wordt besloten welke bedrijven en 
branches specifiek gecontroleerd worden op energieaspecten. Met deze bedrijven worden 
afspraken gemaakt over de toe te passen maatregelen en de termijn waarop deze 
maatregelen worden genomen. 
 
Tijdens de reguliere werkzaamheden van de Milieudienst worden ondernemers (ook de 
kleinverbruikers) geïnformeerd over de mogelijkheden om energie te besparen. 
 
Zie verder het hoofdstuk Duurzame wereld. 
 

Urenraming Bedrijven 

 
Tabel 8 Ureninzet Bedrijven 
Bedrijven Realisatie 

2010
Begroting 

2011
Begroting 

2012

Reguleren milieuactiviteit 1.083 1.577 1.473
Milieutoezicht 2.380 2.177 2.282
Totaal 3.463 3.755 3.755 
 

Toelichting wijziging in uren  
Er vindt een kleine verschuiving van uren (104 uur) plaats van reguleren naar toezicht. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aantal klachten 
 
 - - - 34 35* 30* 
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PRETTIG, GEZOND & VEILIG 
Hillegom 

 

Prettig, Gezond & Veilig 

 
Verwacht resultaat: een goed leefbare, gezonde en veilige omgeving 
Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is: 
• De hinder als gevolg van lawaai, luchtverontreiniging, stank en de risico’s voor veiligheid 

en gezondheid voldoen overal aan de wettelijke normen. Waar mogelijk wordt gestreefd 
naar een optimale milieukwaliteit, bijvoorbeeld bij delen van de gemeente die extra 
kwetsbaar zijn, zoals sportterreinen, of die een aparte kwaliteit bezitten, zoals een rustige 
woonwijk. 

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

 
De doelstellingen hiervoor zijn gericht op:  
• 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. 

 

Prestaties Prettig, Gezond & Veilig 

 
In de praktijk gaat het realiseren van de doelstellingen voor Prettig en Gezond vaak gelijk op. 
Door te adviseren op de gebieden Lucht & Geur, Geluid & Verkeer, Schiphol, 
Omgevingskwaliteit en Externe Veiligheid, werkt de Milieudienst aan de concrete invulling van 
onderstaande doelstellingen. 
 
Om het gewenste resultaat te bereiken omvat het werk: 
• Invoering van landelijk en Europees beleid op gebied van luchtkwaliteit, geur, geluid en 

externe veiligheid. 
• Adviezen op gemeentelijke nota’s en producten. 
• Adviezen milieukwaliteit (voornamelijk geluid en lucht) aan bedrijven, inwoners en de 

gemeente. 
• Adviezen op het Schipholdossier, inclusief het bijwonen van de CROS-overleggen cluster 

Zuid-West en de rapportages vliegtuiglawaai. 
• Uitvoeren van projecten en programma’s passend binnen dit thema, zoals het regionale 

programma Externe Veiligheid en het Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit 
(NSL). 

 
Concrete resultaten die door de Milieudienst bij de projecten van deze productgroep worden 
behaald zijn:  
• Uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit Holland Rijnland. 
• Onderzoek uitgevoerd naar locaties voor aardgasvulpunten. 
• Geluidmetingen bij klachten van bedrijven en/of bij evenementen. 
• Rapportage geluidmetingen vliegtuiglawaai. 
• Uitvoering van het programma Externe Veiligheid Holland Rijnland. 
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Binnen de werkzaamheden van de productgroep Prettig, Gezond en Veilig worden de 
volgende vijf gebieden onderscheiden: Lucht & Geur, Geluid & Verkeer, Schiphol, 
Omgevingskwaliteit en Externe Veiligheid. Hieronder worden per deelgebied kort de 
werkzaamheden beschreven. 
 

Lucht & Geur  
Bij Lucht & Geur bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van vragen van 
ambtenaren en inwoners over luchtkwaliteit. Verder adviseert de Milieudienst 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. 
 

Actieplan Luchtkwaliteit Holland Rijnland   
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 Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL), dat per 1 augustus 2009 van kracht is geworden. 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 geldt voor 
fijnstof een uitstel tot 11 juni 2011 en voor stikstofdioxide 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 Milieudienst voert de NSL taken uit voor alle gemeenten in Holland Rijnland.   
De Milieudienst 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 wordt in de 
toekomst niet meer in een afzonderlijk plan opgenomen maar 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 kunnen voldoen dan 
kan dit leiden tot een wettelijke 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 dat zij 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 tijd halen van de grenswaarden 
niet in gevaar komt. De gemeenten hebben met ingang van 2010 een monitoringsplicht 
richting het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de praktijk betekent dit dat de 
Milieudienst aan het ministerie rapporteert wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
uitvoering van maatregelen. Verder rapporteert de Milieudienst over alle in het kader van 
luchtkwaliteit relevante wijzigingen die zich hebben voorgedaan of die zich gaan voordoen. 
Hierbij moet onder andere gedacht worden aan bijvoorbeeld wijzigingen in verkeerssituaties, 
verkeersintensiteiten en plannen op het gebied van Ruimtelijke Ordening. 
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Aardgas  
De provincie Zuid-Holland is in 2008 een campagne gestart om rijden op aardgas te 
stimuleren. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de CO2-uitstoot. De gemeenten 
uit de regio Holland Rijnland hebben het rijden op aardgas opgenomen als maatregel in hun 
luchtkwaliteitprogramma’s. In samenwerking met een groot aantal regio’s, waaronder Holland 
Rijnland, is een provinciale subsidieregeling opgesteld. De Milieudienst 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 
twintig aardgasvulpunten in 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 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 Milieudienst 
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 2012.  
 

Geluid & Verkeer  
Bij Geluid & Verkeer bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van 
geluidvragen van de gemeente en inwoners. Verder adviseert de Milieudienst 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 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 & Wethouders 
en is daarmee voor de aangesloten gemeenten gemandateerd aan de Milieudienst. In 2010 is 
dit beleid op een aantal kleine punten aangepast. Ook is gestart met een evaluatie van het 
beleid. Doel van deze evaluatie is om na te gaan 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 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. 
Dit zal dan in 2012 plaatsvinden. 
 
De uren voor het verzorgen van de procedures zelf (verlenen ontheffing, etc.) zijn opgenomen 
in het onderdeel Duurzame Inrichting van deze begroting. 
 

Bouwvergunningen/-toezicht 
In het kader van de hogere grenswaarde procedures moet ook worden toegezien 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 waarmee wordt aangetoond dat aan de voorschriften van het Bouwbesluit 
wordt voldaan (het geluidsniveau in de woning). In principe is dit een taak waarvoor Bouw- en 
Woningtoezicht verantwoordelijk is. 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 
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men daarvoor dan ook een beroep op de geluidsspecialisten van de Milieudienst. Ook het 
controleren van bouwakoestiek bij nieuwbouw met behulp van metingen hoort hierbij.  
 

Advisering RVMK  
De Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) vormt voor een deel van het advieswerk van 
de dienst een belangrijk uitgangspunt. 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 om over zo adequaat mogelijke (verkeers)gegevens te beschikken. Om met de RVMK 
te kunnen werken moet de kaart regelmatig geactualiseerd worden. Het beheer van de kaart 
voor Holland Rijnland ligt bij een extern adviesbureau. Voor het werk van de Milieudienst 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 één grote RVMK voor heel Holland Rijnland. Vanuit onze 
positie adviseert en tracht de Milieudienst dit te bewerkstelligen in 2011. Voor 2012 adviseert 
de Milieudienst over het milieugedeelte van de kaart.  
 

Evenementen en festiviteiten 
Vanuit diverse gemeenten is steeds meer druk op het handhaven/handhavingsbeleid bij 
evenementen. De Milieudienst adviseert de gemeente hierbij en op verzoek van de gemeente 
worden geluidmetingen bij evenementen uitgevoerd. Meer dan in de voorgaande jaren wordt 
ten aanzien van geluid onderscheid gemaakt tussen evenementen en festiviteiten.  
 
Voor inrichtingen die onder de Wet milieubeheer (en dus het Activiteitenbesluit) vallen zijn de 
geluidsnormen en eindtijden voor het draaien van muziek te regelen in de plaatselijke 
verordening (APV). De normering van evenementen (niet-Wm-inrichtingsgebonden) wordt 
doorgaans in het plaatselijke evenementenbeleid geregeld. 
 
Controle van de normen uit het evenementenbeleid of de vastgelegde normen in de APV vindt 
plaats op verzoek van de gemeente. Is de Milieudienst door de gemeente gemandateerd op 
dit onderdeel dan vindt de controle op initiatief van de Milieudienst plaats.  
 
In voorkomende gevallen worden door de Milieudienst metingen verricht bij evenementen op 
verzoek van de gemeente. 
 

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. Dit gebeurt echter pas nadat de gemeente hiervoor 
toestemming heeft gegeven. Klachtenafhandeling met betrekking tot verkeerslawaai vormt 
ook onderdeel van de werkzaamheden van de Milieudienst. 
 

Zonebeheer  
In het werkgebied van de Milieudienst liggen een aantal geluidsgezoneerde industrieterreinen. 
Sinds 1 januari 2007 is de gemeente (Milieudienst) verantwoordelijk voor het zonebeheer op 
de industrieterreinen binnen de gemeente. Als de zonering niet goed wordt geregeld in de 
ruimtelijke ordening dan vervalt het nut van zonering. Woningen worden dan niet beschermd 
tegen geluidsoverlast. Het risico op bezwaar en beroep door inwoners en bedrijven wordt 
hierdoor groter, waardoor bestemmingsplanwijzigingen gestremd of zelfs vernietigd kunnen 
worden.   
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In 2009 heeft de Raad van State bepaald dat de geluidszonering van bedrijventerreinen vaak 
niet goed geregeld is in bestemmingsplannen. In 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking 
getreden. Gemeenten met een gezoneerd terrein dat op slot zit moeten voldoen aan 
verplichte acties, zoals het opstellen van een geluidreductieplan.  
 

SWUNG  
De huidige Wet geluidhinder biedt onvoldoende bescherming tegen de gevolgen van de 
autonome groei van het verkeer en men vindt de wet te complex.  
Daarom wordt er op het ogenblik gewerkt aan een grootschalige aanpassing van de Wet 
geluidhinder. Dit gebeurt onder de noemer van SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van 
Nieuw Geluidbeleid). 
Er zijn daarin twee wetgevingtrajecten te onderscheiden: 

1. Geluidsproductieplafonds Rijksinfrastructuur (Swung-1)  
2. Provinciale/gemeentelijke wegen en industrielawaai (Swung-2)  

 
Wat betekent SWUNG voor de gemeenten en de werkzaamheden van de Milieudienst voor de 
gemeenten? 
Het cluster geluid van de Milieudienst bestaat uit circa tien personen. Het betreft hier 
hoogopgeleide en ervaren specialisten. De wet en regelgeving wijzigen regelmatig op 
onderdelen, en als gevolg van uitspraken van de rechter (jurisprudentie). Daarom is het 
noodzakelijk om deze specialisten voordurend bij te scholen zodat zij op het gewenste niveau 
kunnen blijven werken (kwaliteitsborging). De Milieudienst doet dit door middel van haar 
opleidingsplan dat is verankerd in het kwaliteitssysteem van de dienst. Het opleidingsplan 
zorgt ervoor dat de gevolgen van de reguliere wijzigingen in wet en regelgeving geen 
negatieve gevolgen hebben voor het kwaliteitsniveau.  
 
Maar, de wijzigingen die op de Milieudienst afkomen vanwege SWUNG zijn zodanig ingrijpend 
dat het reguliere opleidingplan niet toereikend is om het kwaliteitsniveau en ook de 
productiviteit te handhaven. Kort gezegd is er een tijd voor SWUNG en een geheel nieuwe tijd 
na SWUNG. De productiviteit zal door de ingrijpende wijzigingen tijdelijk fors afnemen omdat 
de specialisten met de nieuwe werkwijze ervaring moeten opdoen. Daarbij kunnen ze niet 
terugvallen op hun in het verleden opgedane ervaring (deze is niet meer bruikbaar). Dit is 
onvermijdelijk. Om de schade te beperken investeert de Milieudienst bijtijds extra in de 
benodigde theoretische kennis. 
 
De totale extra uren inzet wordt begroot op tenminste 500 uur, maar waarschjinlijk meer, voor 
de periode 2012-2013. Van deze 500 uur wordt 150 uur ingezet vanuit het opleidingsbudget, 
dus het gaat om een tijdelijke verhoging van de uren van 350 uur. Waarbij de piek voor zover 
nu kan worden overzien zich in 2012 zal voordoen.  
 
Programma Gevelsanering  
Voor de ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) periode (2010-2014) is wederom 
geld voor geluidsanering gereserveerd. Eind 2008 is er een eindmelding uitgevoerd. Het blijkt 
dat veel woningen in het werkgebied nog niet aan de geluidsnormen voldoen, op grond 
daarvan is een aanzienlijke sanering te verwachten. De eindmelding zal in de loop van 2011 
definitief worden vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarna wordt 
duidelijk welke woningen nog gesaneerd moeten worden. 
 
In 2012 zijn voor de gemeente geen nieuwe gevelisolatieprojecten voorzien. Het is mogelijk 
dat zodra er duidelijkheid is over de eindmelding, wel projecten zullen ontstaan. De 
eindmelding bepaalt welke woningen nog gesaneerd moeten worden. Op basis hiervan 
worden hieraan gekoppelde middelen van het Rijk ter beschikking gesteld. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid van die middelen zullen vervolgprojecten worden ingepland. 
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Schiphol   
De Milieudienst 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 Milieudienst bereidt overleggen van 
het bestuurlijk Schipholoverleg voor, maakt de verslagen en voert acties, die binnen het 
werkveld van de Milieudienst vallen, uit. Ook ondersteunt de Milieudienst de deelname van de 
clustergemeenten aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS). 
  
In 2011 en 2012 wordt de aandacht verder gericht op de uitvoering van de Aldersadviezen en 
de convenanten die aan de Alderstafel gesloten zijn. Met name de onderdelen die van belang 
zijn voor onze regio: de mogelijke verlegging van de Spykerboorroute, het nieuwe normen- en 
handhavingsstelsel dat in 2010 is ingevoerd en de invoering van glijvluchten overdag. Hierbij 
wordt intensief samengewerkt met de provincie Zuid-Holland.  
 
Daarnaast levert de Milieudienst jaarlijks een rapportage naar aanleiding van de 
meetresultaten van Geluidsnet. Dit bedrijf meet voor de gemeenten Hillegom, Kaag en 
Braassem, Leiden, Oegstgeest, Teylingen, Lisse en Noordwijk het vliegtuiglawaai. 
 

Omgevingskwaliteit  
De omvang van de inspanning op dit thema zal voor een belangrijk deel afhangen van de 
behoefte aan ondersteuning van de gemeenten.  

Onder de noemer Omgevingskwaliteit is zeer beperkt ruimte beschikbaar om korte vragen 
over onkruidbestrijding en stralingsrisico’s (hoogspanning, UMTS/GSM) te beantwoorden. 
Uiteraard kan voor grotere werkzaamheden in dit kader wel een offerte worden 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 Milieu 
gesubsidieerde programma Externe veiligheid.  
 

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 
Voor de periode 2011-2014 is in 2010 een nieuw Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 
opgesteld. Aan het uitvoeringsprogramma is wederom een subsidie verbonden. Het is de 
bedoeling dat de werkzaamheden steeds meer ingebed zijn in het reguliere werk van zowel 
de gemeente als de Milieudienst. Daarom is de subsidie voor de periode 2011-2014 al met 
25% afgebouwd. Na 2014 komt de subsidie geheel te vervallen. 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 zullen na 2014 vermoedelijk via het 
gemeentefonds gecompenseerd worden. 
 
De Milieudienst zal het programma voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland 
coördineren en de aanvraag en administratieve verantwoording voor de subsidieregeling 
verzorgen. Daarnaast zal de Milieudienst de reguliere advisering in dit kader uitvoeren voor 
haar deelnemende gemeenten. 
 
De taken binnen dit programma betreffen onder andere:  

• de risico’s op gebied van Externe Veiligheid voor de regio in beeld brengen,  
• hierover communiceren naar inwoners,  
• en de risico’s aan pakken en zien te voorkomen. 
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Het doel van dit programma betreft de uitvoering van taken op het gebied van Externe 
Veiligheid op een adequaat niveau te brengen en in te bedden in het reguliere werk van 
Milieudienst en gemeenten.  
 
De Milieudienst streeft ernaar om in de toekomst meer samen te werken met de Milieudienst 
Midden-Holland en de Veiligheidsregio Hollands-Midden (VHRM). De speerpunten voor de 
nieuwe programmaperiode 2011-2014 en het uitvoeringsprogramma 2011 zijn ook door de 
drie diensten gezamenlijk opgesteld. Naast de reguliere taken besteden de Milieudiensten en 
de VRHM aandacht aan het opstellen en actualiseren van gemeentelijke externe 
veiligheidsvisies en het maken van procesafspraken om Externe Veiligheid in Ruimtelijke 
Ordening-processen en bij vergunningverlening te borgen. In 2011 wordt onderzocht welke 
gemeenten behoefte hebben aan een (nieuwe) gemeentelijke externe veiligheidsvisie. De 
Externe Veiligheid visies worden in de jaren 2012-2014 per gemeente uitgewerkt, dit in 
samenwerking met de gemeente.   
 
 

Urenraming Prettig, Gezond & Veilig 

 

Tabel 9 Ureninzet Prettig, Gezond & Veilig 

Prettig, gezond & veilig Realisatie 
2010

Begroting 
2011

Begroting 
2012

Lucht & geur 100 118 118
Geluid & verkeer 147 341 354
Schiphol 31 50 46
Omgevingskwaliteit 12 43 43
Externe veiligheid 193 169 148
Totaal 484 720 708 
 

Toelichting wijziging in uren 
SWUNG            + 14 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 2012 betreft de verhoging 250 uur in 
totaal.  
 
Schiphol          - 4 uur 
De werkzaamheden voor Schiphol worden voor een groot deel voor meerdere gemeenten 
uitgevoerd. Door een wijziging in de verdeelsleutel zijn er kleine mutaties in de uren tussen 
gemeenten opgetreden.  
 
Externe Veiligheid         - 21 uur 
In de toekomst komt de Externe Veiligheid-subsidie te vervallen. Deze wordt mogelijk 
gecompenseerd door een bijdrage in het gemeentefonds. Om te anticiperen op de toekomst 
vindt er een verschuiving plaats van het Externe Veiligheid-programma naar de reguliere 
Ruimtelijke Ordening-werkzaamheden (zie ook het onderdeel Duurzame Inrichting van deze 
begroting).  
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DUURZAME INRICHTING 
Hillegom 

 

Duurzame Inrichting: Ordening en inrichting 

 
Verwacht resultaat: duurzame ruimtelijke plannen 
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 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, energie en duurzaamheid aandacht 
besteed. De achterliggende onderzoeken en rapporten worden door de Milieudienst opgesteld 
en/of beoordeeld. 
 
De milieuparagraaf kan betrekking hebben op structuurvisies, bestemmingsplannen, 
wijzigingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, schetsplannen, bouwplannen en plannen met 
een milieueffectrapportage (MER).  
 

Prestaties Ordening en inrichting  

 
Er wordt gestreefd naar een integrale planontwikkeling met kansen voor een optimale 
milieukwaliteit. Dit betekent dat de Milieudienst vroeg in het planproces wordt betrokken. 
Hierdoor is het bij grotere projecten nog mogelijk om kansen te benutten voor duurzame 
gebiedsontwikkeling, de ambitietabel uit het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw 
te gebruiken of een energievisie te maken. 
 
Ook de beslissing op het toestaan van een hogere waarde voor geluid (mits passende 
maatregelen in het ontwerp zijn voorzien) behoort daartoe. Dit is bij een aantal locaties 
noodzakelijk omdat er geen mogelijkheden zijn om het plan anders of elders vorm te geven.  
Voor het aspect externe veiligheid geldt, dat indien noodzakelijk, een Verantwoordingsplicht 
Groepsrisico wordt opgesteld. 
 
Op voorhand is nog geen volledige lijst te geven voor welke plannen een integraal 
milieuadvies gegeven wordt of een hogere waarde procedure gevoerd gaat worden. 
Vooralsnog wordt rekening gehouden met vijftien integrale milieuadviezen en twee hogere 
waarde procedures. 
 
In 2012 zal de Milieudienst adviseren over grote ruimtelijke projecten zoals het 
Ringvaartterrein en de Pastoorslaan. De definitieve lijst met RO-locaties (Ruimtelijke 
Ordening) en ruimtelijke plannen wordt later in 2011 in overleg met de gemeente bepaald. Op 
dat moment worden afspraken gemaakt over het aantal te verwachten, uit te brengen, 
adviezen van de Milieudienst.  
 
Ook bij regionale ruimtelijke projecten verzorgt de Milieudienst de milieu-inbreng. 
 

Bodem- en waterbodembeheer 

 
Verwacht resultaat: Een schonere bodem 
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. In alle gevallen waar in de bodem wordt gewerkt 
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dient aan de regels te 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. 
 
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. 
• Het up-to-date houden van een bodeminformatiesysteem. 
• Het verstrekken van informatie aan makelaars (en burgers): het Bodem Informatie Punt. 
• Uitvoering en handhaving van het bouwstoffenbesluit en besluit bodemkwaliteit. 
• Advisering over milieuaspecten bij verplaatsing en toepassing van grond. 
• Advisering bodembeschermingsmaatregelen ten behoeve van de Wet Milieubeheer. 
• Implementatie van landelijk beleid. 
 
Tabel 10 Regulier werk Bodem 
Product Raming aantallen 
Bodemadvies bouwaanvraag 10 
Bodemadvies overig 15 
Grondverzet toetsing en 
handhaving 

15 

 

Beleid en beleidsontwikkelingen Bodem- en waterbodembeheer 

 
Implementatie Besluit Bodemkwaliteit  
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) vervangt het Bouwstoffenbesluit (Bsb) en de daaraan 
verbonden regels voor toepassing van grond en bagger. Het Bbk is op twee peilers 
gebaseerd: een algemeen geldend generiek beleid dat voor heel Nederland geldt en de 
mogelijkheid van een gebiedspecifiek beleid waarin de gemeente eigen beleidskeuzes kan 
maken.  
 
Vanaf 1 juli 2008 is het nieuwe beleid van kracht voor grondverzet op land. Op deze datum is 
ook het nieuwe stoffenpakket verplicht geworden. Dit betekent dat ook de bestaande 
bodemkwaliteitskaarten, waar relevant, geactualiseerd moeten worden.  
 
Als overgangsbeleid heeft de Milieudienst de huidige Nota Regionaal bodembeheerbeleid en 
bodemkwaliteitskaart (volgens de regels van het Bsb) opnieuw vastgesteld zodat er 
voldoende tijd is om het nieuwe beleid te vertalen naar regionaal beleid. Belanghebbenden, 
met name de betrokken gemeentelijke afdelingen zijn voorgelicht. In samenwerking met 
betrokkenen is gewerkt aan het inventariseren van gebieden die in aanmerking komen voor 
een eigen beleid.  
 
Daarnaast is in 2010 gewerkt aan het opstellen van, wettelijk verplichte, 
bodemfunctieklassekaarten. De verdere uitwerking zal in 2011 plaatsvinden. Dit zal eind 
2011, begin 2012 resulteren in de vaststelling van een nieuwe regionale bodembeheernota. 
Het project is ten opzichte van de oorspronkelijke planning iets uitgetseld, onder meer omdat 
sommige maatregelen vanaf rijksniveau op zich lieten wachten. Ook hebben extra gemeenten 
zich aansloten bij de Milieudienst waarvoor de mogelijkheden van gebiedsspecifiek beleid 
moesten worden verkend. 
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Urenraming Duurzame inrichting 

 
Tabel 11 Ureninzet Duurzame inrichting 
Duurzame inrichting Realisatie 

2010
Begroting 

2011
Begroting 

2012

Ordening en inrichting 456 360 1.156
Specifieke locaties 230 767 0
Bodem- en waterbodembeheer 946 873 872
Totaal 2.000 2.000 2.028 
 

Toelichting wijziging in uren 
 
Externe Veiligheid         + 21 uur 
Er heeft een verschuiving van uren van het onderdeel Prettig, Gezond & Veilig naar het 
onderdeel Duurzame Inrichting plaatsgevonden. Deze uren worden gebruikt voor de 
uitvoering van Externe Veiligheidstaken (EV). Dit komt omdat in de toekomst de EV-subsidie 
komt te vervallen. Deze wordt mogelijk gecompenseerd door een bijdrage in het 
gemeentefonds. Om te anticiperen op de toekomst vindt er een verschuiving plaats van het 
EV-programma naar de reguliere Ruimtelijke Ordening-werkzaamheden.  
 
Vanaf 2012 komt het onderscheid Ordening en Inrichting en Specifieke Locaties van 
voorgaande jaren te vervallen. Alle ruimtelijke plannen waarover de Milieudienst adviseert 
worden geregistreerd onder Ordening en Inrichting. Inzicht in de uren die besteed zijn per 
locatie komt nu voor alle ruimtelijke plannen op verzoek beschikbaar en is dus niet meer 
alleen voorbehouden aan de specifieke locaties. Met de gemeente worden apart afspraken 
gemaakt over de te verwachten Ruimtelijke Ordening-projecten voor het betreffende jaar. De 
voortgang van de projecten wordt met de periodieke rapportages toegelicht. 
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DUURZAME WERELD 
Hillegom 

 

Duurzame wereld 

 
Verwacht resultaat: lokale bijdrage aan een duurzamere wereld  
Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is: 

• In 2030 is in de regio Holland Rijnland, als gevolg van het regionale 
Klimaatprogramma 2008-2012 en de vervolgprogramma’s de CO2 uitstoot 
gereduceerd met 600 kiloton (21%), ten opzichte van ongewijzigd beleid. 

• De gemeentelijke organisaties zijn klimaatneutraal in 2015. 
• In 2012 zijn de themaprestaties uit het Klimaatprogramma gerealiseerd, of is voor deze 

themaprestaties beleid vastgesteld en is de uitvoering structureel.  
• Het uitvoeren van Duurzaam Bouwen-beleid. 
• In 2012 wordt gebouwd volgens de Duurzaam Bouwen Plus-Richtlijn voor woningen, 

utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw. 
• In 2012 worden te (her)ontwikkelen gebieden duurzaam ingericht met behulp van het 

instrument Beleidskader Duurzame Stedenbouw of Duurzaamheidsprofiel op Locatie. 
  

Prestaties 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  
De aangesloten gemeenten en de overige Holland Rijnland gemeenten hebben ieder in de 
zomer van 2008 een collegebesluit genomen over de uitvoering van het Plan van aanpak 
Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek. Met dat besluit hebben deze 
gemeenten opdracht aan de Milieudienst gegeven om het programma samen met de 
gemeenten uit te voeren. De Milieudienst coördineert, faciliteert en stimuleert de uitvoering 
van de activiteiten die zijn opgenomen in een veertiental projecten verdeeld over zes thema’s 
en communicatie. Naast de gemeenten zijn bedrijven, woningbouwcorporaties, 
maatschappelijke instellingen en inwoners belangrijke partners bij de uitvoering van het 
Klimaatprogramma. 
 
Overzicht van de thema’s en de projecten binnen deze thema’s: 
 
Thema Project 
Bestaande woningen Energiebesparing bestaande woningen 
  Energieprestatie corporaties 

  
Energiebesparing huishoudens 
(bewonersgedrag) 

Bedrijven Energie efficiënte bedrijven 

Energie Stimuleren grootschalige energieopwekking 

Nieuwbouw Handhaving EPC 
  Regionale CO2-kansenkaart 

Verkeer en Vervoer Stimuleren elektrisch vervoer 
(mobiliteit) Stimuleren openbaar vervoer 
  Stimuleren alternatieve brandstoffen 
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Stimuleren fietsgebruik en efficiënt 
Fietspadenplan 

Gemeentelijke organisatie Energie zuinige gemeentelijke gebouwen 
(duurzame overheid) Duurzame inkoop 
  Energie efficiënte openbare verlichting 
 
Het programma kent een looptijd van vier jaar en wordt voor 50% gesubsidieerd uit de 
bijdrage van het Rijk (SLOK - Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). De uitvoering van het 
programma is gestart in oktober 2008. 
 

Duurzaam bouwen  
Het regionaal Duurzaam Bouwen Consulentschap wordt door de Milieudienst verzorgd. De bij 
de Milieudienst aangesloten gemeenten worden ondersteund bij de uitvoering van hun 
Duurzaam Bouwen (DuBo) beleid. Daarnaast worden op concrete projecten energie- en 
DuBo-adviezen uitgebracht. Het Beleidskader Duurzame Stedenbouw en Duurzaam Bouwen 
Plus-beleid (DuBoPlus-beleid) is in de hele regio van de Milieudienst vastgesteld. Bij elk 
bouwplan waarop de Milieudienst adviseert is dat het uitgangspunt. In het jaarverslag wordt 
de daadwerkelijke DuBoPlus bouwproductie gevolgd. Belangrijke aandachtspunten in 2012 
zijn: 
 

Uitvoering van het Regionaal DuBo-Consulentschap (RDC) 
Het DuBo-consulentschap voor duurzame (her)ontwikkeling van woonwijken en 
bedrijfsterreinen is bij de Milieudienst gevestigd. Er wordt een netwerk onderhouden van 
gemeentelijke ambtenaren. Twee keer per jaar vindt er een netwerkbijeenkomst plaats: 
Regionaal Duurzaam bouwen Overleg (REDO). Inmiddels doen alle gemeenten in de regio 
Holland Rijnland hieraan mee.   
 

Duurzame Stedenbouw  
In ruimtelijke projecten en gebiedsvisies in de regio wordt het Regionaal Beleidskader 
Duurzame Stedenbouw (RBDS) toegepast. De nadruk ligt hierbij op de praktijk én dat 
projectleiders het beleidskader zelf oppakken en gaan hanteren. Het RBDS wordt gekoppeld 
aan het instrument Duurzaamheidsprofiel op locatie (DPL). 
 

Duurzaam bouwen  
Alle gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben met de Regionale DuboPlus-richtlijn het 
DuBoPlus-beleid geactualiseerd. Bij alle nieuwe projecten wordt met het rekeninstrument 
GPR-gebouw (Gemeentelijke Prestatie Richtlijn) de DuBo-prestatie berekend, gecontroleerd 
en wordt een duurzaam bouwen advies opgesteld.  
 
Utiliteitsprojecten (o.a. scholen en culturele centra) die voldoen aan DuBoPlus Pakket Utiliteit 
worden gemeld in het landelijk DuBo-register. Dit digitale register is een ontmoetingsplaats 
voor gemeenten, ontwikkelaars en architecten. Vermelding in dit register is een beloning voor 
de inspanning van de bouwpartijen.   
 
Naast woningbouwprojecten wordt ook de monitor van utiliteitsbouw en Grond-, Weg- en 
Waterbouwprojecten geoptimaliseerd. Hiervoor is een betere gemeentelijke registratie van 
projecten van belang. Nu elke gemeente een nieuwbouwmonitor ontwikkelt, verbetert de 
registratie en wordt informatie over bouwprojecten op een centrale plaats bekend gemaakt.  
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Project FSC-coach 
Uitgangspunt van het regionale DuBo-beleid is, dat bij realisatie van projecten zoveel mogelijk 
hout en houtproducten uit verantwoord beheerde bossen met het FSC-keurmerk (Forest 
Stewardship Council) worden toegepast. In alle gemeenten is een convenant met FSC-
Nederland afgesloten en wordt volgens dit convenant gewerkt. De Milieudienst levert hierbij 
inhoudelijke inbreng ten aanzien van concrete advisering bij projecten waarbij gebruik kan 
worden gemaakt van hout met FSC-keurmerk. 
 

Convenant Duurzaam Bouwen West-Holland  
Op initiatief van de gemeente Leiden is gestart met het maken van afspraken met 
marktpartijen over het toepassen van de RBDS-richtlijn. Onder andere Bouwend Nederland 
en verschillende corporaties zijn - afhankelijk van een stimuleringsregeling - bereid afspraken 
te maken. Als stimuleringsregeling wordt gedacht aan een tegemoetkoming in de bouwkosten, 
indien aantoonbaar voldaan wordt aan de RBDS-richtlijn. In 2011 wordt een dergelijke 
regeling mogelijk ingevoerd. Daarmee ook het convenant. Daarna worden alle overige 
gemeenten in de regio benaderd om aan te sluiten bij het convenant.    
 

Duurzame gebiedsontwikkeling  
Duurzame gebiedsontwikkeling ondersteunt zowel de doelstellingen vanuit het milieubeleid 
als het Klimaatprogramma. Duurzame gemeentelijke structuurvisies bieden de beleidsmatige 
borging voor duurzame ruimtelijke ordening, via bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Samen 
met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland zal gewerkt worden aan deze borging, onder 
meer door de ontwikkeling van instrumenten. Hierbij ligt het accent op het concreet maken 
van duurzaamheid en kansen voor het klimaat. 
 

Urenraming Duurzame wereld 

 

Tabel 12 Ureninzet Duurzame wereld 

Duurzame wereld Realisatie 
2010

Begroting 
2011

Begroting 
2012

Energie en klimaat 198 190 190
Duurzaam bouwen 58 52 52
Duurzaam consumeren 1 0 0
Totaal 257 242 242 
 

Toelichting wijziging in uren 
Voor zowel het onderdeel energie en klimaat als duurzaam bouwen zijn er geen wijzigingen 
ten opzichte van de begroting 2011.  
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ONTWIKKELINGEN NIET IN DE BEGROTING 2012 
Hillegom 

 
Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting voor 2012. Over deze 
ontwikkelingen is nog geen overeenstemming bereikt met de gemeente of er is nog 
onvoldoende informatie over de te verwachten inzet. In een aparte notitie zullen de 
ontwikkelingen aan de gemeente worden aangeboden. De gemeente wordt verzocht 
schriftelijk te reageren op de notitie over het al dan niet instemmen met de werkzaamheden. 
 
Voor de gemeente worden de volgende ontwikkelingen verwacht: 
 

Duurzaamheidsagenda 
Omdat bij het opstellen van deze begroting (februari 2011) de Duurzaamheidsagenda nog in 
conceptstadium verkeerde kon deze hier niet in worden verwerkt. Als de 
Duurzaamheidsagenda is afgerond wordt deze alsnog als begrotingswijziging meegenomen. 
De verwachting is dat dit niet leidt tot onverwachte kostenstijgingen voor gemeenten. 



Begroting 2012 Hillegom  Milieudienst West-Holland 

28 

ONTWIKKELING BEGROTING 2012 
Hillegom 

 
In de onderstaande schema’s wordt de begroting 2012 schematisch weergegeven. Daarnaast 
wordt het meerjarenbeeld gepresenteerd. Naast de ureninzet worden hier ook alle materiële 
budgetten inzichtelijk gemaakt.  
 

Budgettair neutraal voor de gemeente 
Een aantal werkzaamheden kan de Milieudienst zonder kosten voor de gemeente uitvoeren. 
Er is dan sprake van inkomsten of van een subsidieregeling.  
 

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

2011 2012 2013 2014 2015

Prettig, gezond en veilig: externe veiligheid 169 148 148 148 148 a

Duurzame inrichting: Bodeminformatie 42 42 42 42 42

Uren t.l.v. subsidies & inkomsten 211 190 190 190 190

Uren * tarief € 16.015 € 14.809 € 14.809 € 14.809 € 14.809

Prettig gezond & veilig: externe veiligheid

Bij: materieel budget externe veiligheid € 122- € 806 806€                 806€                 806€                 a

Af: subsidie externe veiligheid € 12.708- € 12.348- 12.348-€            12.348-€            -€                  a

Duurzame inrichting: Bodem

Af: inkomsten bodeminformatie € 3.186- € 3.267- € 3.267- € 3.267- € 3.267-

Totaal subsidies & inkomsten: € 0 € 0 € 0 € 0 € 12.348

Toelich-
ting
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a. Externe Veiligheid 
Conform de officiële verdeling van de subsidie 2011-2014 bij het Rijk is de verdeling tussen 
uren en materiële kosten gewijzigd ten opzichte van de begroting van 2011. 
In de toekomst komt de Externe Veiligheid subsidie te vervallen. Deze wordt mogelijk 
gecompenseerd door een bijdrage in het gemeentefonds. Om te anticiperen op de toekomst 
vindt er een verschuiving plaats van het Externe Veiligheid programma naar de reguliere 
Ruimtelijke Ordening-werkzaamheden.  
 
In het meerjarenbeeld is er vanuit gegaan dat er in 2015 geen subsidie meer wordt 
ontvangen. De Milieudienst heeft daarom in de begroting wel de uren en materiële kosten 
opgenomen voor 2015, maar de subsidie-inkomsten op nul gezet. 
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Niet-budgettair neutraal voor de gemeente 
De onderstaande werkzaamheden komen voor rekening van uw gemeente.  
 

Uren inzet t.l.v. gemeente Begroting Begroting 

2011 2012 2013 2014 2015

Communicatie opdrachtgever & samenleving 746 746 746 746 746

Bedrijven 3.755 3.755 3.755 3.755 3.755

Prettig, gezond en veilig 551 561 603 648 648 b,c,h

Duurzame inrichting 1.957 1.986 1.986 1.986 1.986 d

Duurzame wereld 242 242 242 242 242

Uren t.l.v. gemeente: 7.251 7.289 7.331 7.376 7.376

Uren * tarief € 551.087 € 569.271 € 572.551 € 576.066 € 576.066

Overige uitgaven & inkomsten Communicatie 

Bij: Projectkosten milieubeleidsplan € 5.522 € 6.023 € 6.023 € 6.023 € 6.023 e

Bij: Milieucommunicatie € 3.171 € 3.220 € 3.220 € 3.220 € 3.220

Overige uitgaven & inkomsten Bedrijven

Bij: Indirecte lozingen € 200 € 204 € 204 € 204 € 204

Overige uitgaven & inkomsten Prettig,gezond & Veilig

Overige uitgaven & inkomsten Duurzame inrichting

Bij: Bodem/ Bodemkwaliteitskaarten € 6.060 € 6.181 € 6.181 € 6.181 € 6.181

Overige uitgaven & inkomsten Duurzame Wereld

Bij: Materiële kosten Klimaatbeleid / SLoK € 8.199 € 8.363 € 8.363 € 8.363 € 8.363

Bij: Materiële kosten Duurzaam Bouwen € 398 € 404 € 404 € 404 € 404

Totale bijdrage gemeente € 574.636 € 593.666 € 596.946 € 600.461 € 612.809f, g

Meerjarenbeeld

V
oor  rek enin g v an H

i ll egom

Toelich-
ting

 
Toelichting op de ontwikkeling in begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011 
Er zijn een aantal wijzigingen opgetreden. Per saldo komt dit neer op een mutatie van 38 uur. 
De wijzigingen in de uren worden toegelicht bij punt b t/m d. De wijzigingen in de materiële 
budgetten worden toegelicht bij punt e. Daarnaast zijn het uurtarief en de materiële budgetten 
geïndexeerd.  
 
b. SWUNG            + 14 uur 

+ € 1.100 
Het betreft een tijdelijke verhoging van de uren in verband met zeer ingrijpende wijzigingen in 
de wet en regelgeving met betrekking tot geluid. In 2012 betreft de verhoging 250 uur in 
totaal.  
 
c. Schiphol          - 4 uur 

- € 300 
De werkzaamheden voor Schiphol worden voor een groot deel voor meerdere gemeenten 
uitgevoerd. Door een wijziging in de verdeelsleutel zijn er kleine mutaties in de uren tussen 
gemeenten opgetreden.  
 
d. Externe Veiligheid in Ruimtelijke Ordening-plannen   + 21 uur 
          budgetneutraal 
Er heeft een verschuiving van uren van het onderdeel Prettig, Gezond & Veilig naar het 
onderdeel Duurzame Inrichting plaatsgevonden met betrekking tot de uitvoering van Externe 
Veiligheidstaken. Dit komt omdat in de toekomst de Externe Veiligheid-subsidie komt te 
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vervallen. Deze wordt mogelijk gecompenseerd door een bijdrage uit het gemeentefonds. Om 
te anticiperen op de toekomst vindt er een verschuiving plaats van het Externe Veiligheid-
programma naar de reguliere Ruimtelijke Ordening-werkzaamheden. 
 
e. Geluidmeetapparatuur                                                 + € 400 
Door de inzet van onbemande meetsystemen zal de kwaliteit en de efficiëntie van de 
handhaving rond klachten en evenementen verbeteren. Daarnaast zal de rapportage rond 
incidenten of normoverschrijdingen sterk worden versneld. Ook industrielawaai kan over een 
lange periode worden gemeten en met minimale arbeidsinspanning worden geanalyseerd. De 
inzet van onbemande meetsystemen zal leiden tot verhoging van de effectiviteit en de 
efficiency bij geluidsmetingen. Bovendien zal de kwaliteit van de dienstverlening naar 
inwoners en bedrijven worden verhoogd.  
 
f. Indexering          + € 15.700 
De indexering van de materiële budgetten en het uurtarief. 
 
g. Niet nader toegelicht        + € 2.100 
Als gevolg van afrondingen en wijziging in inwoneraantallen. 
 
 
Toelichting op de ontwikkeling van het meerjarenbeeld 
h. SWUNG            2013: - 8 uur 

2014: - 5 uur 
2015: 0 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 2013 betreft het 
aantal 100 uur in totaal.  
 
i. Klimaatprogramma SLOK 
Momenteel wordt het klimaatprogramma 2008-2012 uitgevoerd. De gemeente ontvangt 
hiervoor via het gemeentefonds een financiële tegemoetkoming (de zogeheten SLOK-gelden). 
De huidige subsidieregeling (SLOK) loopt tot en met 2012. Of er daarna een vervolg komt is 
op dit moment nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat er een vervolg op het 
klimaatprogramma zal komen, de reductiedoelstellingen lopen namelijk tot 2030. De 
Milieudienst heeft daarom in de begroting wel de uren en materiële kosten opgenomen voor 
de periode na 2012, maar de subsidie-inkomsten op nul gezet omdat hier nog geen 
duidelijkheid over is. 
 

Interne doorbelastingen/vergoedingen Begroting Begroting 

2011 2012 2013 2014 2015

Overige uitgaven & inkomsten Duurzame Wereld

Bij: SLoK-uitkering € 13.199- € 13.199- € 0 € 0 € 0 i

Totaal na interne doorbelasting € 561.456 € 580.467 € 596.946 € 600.461 € 612.809 
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