Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-134912

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

R. Manshanden

Fractie

GroenLinks

Onderwerp

Commissievragen GroenLinks cie. ruimte agendapunt 8 Dialoog
GR RUD

Datum waarop de vraag is gesteld

4 maart 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling
Inleiding
Zowel bij de oorspronkelijke motie als bij de bijlage “Dialoog GR’en” stonden een reeks vragen.
Graag zouden wij antwoord willen hebben op de onderstaande vragen.
1.

Wat is, volgens u, het meest relevant voor ons om te weten over de ontwikkelingen van
afgelopen en komend jaar binnen de GR?

Antwoord

Algemeen: De opbouwfase van de RUD NHN is beëindigd en de organisatie voldoet aan
de landelijke kwaliteitscriteria voor de uitvoering van omgevingstaken. Met behulp van
vier masterplannen (Humanresourcesmanagement, ICT, communicatie en financiën)
wordt sinds 2018 gewerkt aan het verder versterken van de bedrijfsvoering binnen de
organisatie.
Sinds de oprichting is de omvang van de begroting gegroeid van ca. 11 miljoen euro naar
bijna 19 miljoen euro, het aantal medewerkers toegenomen van 110 naar ca. 220
medewerkers.
De ambitie van het algemeen bestuur is het om door te ontwikkelen tot een
gezaghebbende leefomgevingsautoriteit, waarbij de focus vooral ligt op de complexe
milieu-, duurzaamheids- en natuurtaken, het bevorderen van veiligheid in de regio,
incidentpreventie en het bieden van meerwaarde voor de opdrachtgevers vanuit
bundeling van specialistische kennis.
De RUD NHN voert o.a. de volgende taken uit:
Vergunningverlening en afhandelen meldingen bij bedrijven, advisering bouwen en
ruimte, uitvoeren controles bedrijven/bodem/asbest, toepassen handhaving (bestuursen strafrechtelijk), behandelen klachten, calamiteitendienst 24/7, geluidcontroles
evenementen, stimuleren energiebesparende maatregelen, ketentoezicht, bodemtaken,
geluidtaken, externe veiligheid, advisering natuur, klimaat en duurzaamheid.

De organisatiedoelen zijn; een moderne, wendbare en flexibele organisatie die
deskundig en innovatief is. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn het versterken van
de governance en de transparantie en het garanderen van kwaliteit en continuïteit voor
de 18 deelnemers.
2.

Wat heeft de belangrijkste prioriteit op het beleidsveld van de GR? Zowel van afgelopen
jaar, als voor komend jaar.

Antwoord

De prioriteiten, doelstellingen, omvang en de aard van de uit te voeren taken zijn
vastgelegd in de VTH-Strategie 2016-2019 die door alle raden is vastgesteld en het
jaarlijks vast te stellen VTH-uitvoeringsprogramma per deelnemer. VTH staat voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving. De Strategie is opgebouwd uit landelijke,
provinciale, regionale en lokale prioriteiten waarbij een level playing field een
belangrijk uitgangspunt is.
Belangrijke prioriteiten zijn:
-

uitvoeren wettelijke basistaken zoals vergunningverlening/afhandelen
meldingen, controle en handhaving, behandelen klachten en calamiteiten

-

duurzaamheid

3.

Welke keuzes zijn er voor deze GR gemaakt?

Antwoord

Het VTH-uitvoeringsprogramma wordt o.a. in samenwerking met de gemeente en de
RUD NHN opgesteld. In het programma worden prioriteiten gesteld (zie antwoord vraag
2) maar ook voor een belangrijk onderdeel ingezet op adviezen bouw en ruimte en
natuur.

4.

Wat heeft, volgens u, de GR afgelopen jaar specifiek voor Medemblik bereikt?

Antwoord

Sinds de oprichting van de RUD NHN in 2014 is een financiële taakstelling van ongeveer
23% gerealiseerd. Het ingebrachte budget is bij aanvang met 10% gekort. De
oprichtingskosten zijn aan de deelnemers terugbetaald en er is een financiële
taakstelling van 5% vanaf 2018 gerealiseerd.
Elk jaar stelt de RUD NHN, in samenwerking met ons, een uitvoeringsprogramma op. Dit
wordt voorgelegd aan ons college.
De RUD NHN geeft via diverse kanalen informatie. U ontvangt van de RUD NHN
nieuwsbrieven, de begroting en de jaarrekening, de kadernota en de AB-stukken.
Voor bijna alle producten/ diensten die wij van de RUD NHN afnemen zien we een
stijgende trend. Dit wordt deels veroorzaakt door de toenemende vraag uit de markt
(meer aanvragen en ontwikkelingen). Verder is er verscherpte wet- en regelgeving
(asbestdaken) en een grotere vraag vanuit onze organisatie.

5.

Wat wilt u met de GR komend jaar voor Medemblik specifiek gaan bereiken?

Antwoord

De maatschappelijke meerwaarde en de bijdrage van de RUD NHN aan de realisatie van
het Pact van Westfriesland bestaat er uit dat zij bijdragen aan het schoon, veilig en
duurzaam wonen, werken en recreëren in onze regio· Dit sluit aan bij de visie van de
RUD NHN.

6.

Welke kansen ziet u komend jaar om te gaan benutten?

Antwoord

Algemeen: In de Kadernota 2020 beschrijft het dagelijks bestuur de volgende
belangrijke ontwikkelingen:


Implementatie van de Omgevingswet;



Verduurzaming en



Energietransitie.

Op het gebied van verduurzaming worden door de RUD NHN al jarenlang taken
uitgevoerd. Voor de onderwerpen Omgevingswet en energietransitie geldt dat er – door
u zelf – eerst de nodige politieke keuzes gemaakt moeten worden en dat de RUD NHN
hieraan een bijdrage levert.
7.

Welke voor ons als raad relevante risico’s ziet u in het beleidsveld van de GR?

Antwoord

We zien op dit moment geen risico’s. De samenwerking gaat goed. Er is specialistische
kennis en ervaring aanwezig bij de RUD NHN om mogelijke risico’s te voorkomen.

8.

Tegen welke dilemma’s loopt u als vertegenwoordiger van Medemblik op en welke
keuzes maakt u hierbij, of gaat u maken?

Antwoord

Het budget (lumpsum) staat door de toename van de omvang van taken en soort taken
onder druk.

9.

Zijn er dilemma’s bij, waarbij het u helpt als wij als raad uitspraken over
denk/oplossingsrichtingen gaan doen?

Antwoord

Op dit moment zijn er nog geen dilemma’s. Wanneer deze er wel zijn, zullen we u
informeren en het dilemma voorleggen.

10.

Blz. 1 “Dialoog Gemeenschappelijke regelingen” Bij het doel van deze GR staat de
handhaving van de natuurbeschermingswetten niet genoemd, terwijl wij uit eerdere
vragen hebben begrepen dat dit wel een taak is van de RUD. Waarom staat dit er niet
bij?
Moeten wij de conclusie trekken dat de RUD dit voor onze gemeente niet doet?

Antwoord

De RUD NHN adviseert ons bij omgevingsvergunningen bouwen en/of ruimte
(bestemmingsplannen) voor onder andere het onderdeel natuur
(Natuurbeschermingswet). In 2018 zijn door de RUD NHN ca. 100 adviezen aan ons
verstrekt. Dit is bijna een verdubbeling t.o.v. 2017.
Een Wabo-omgevingsvergunning moet worden aangevraagd bij verschillende
handelingen, zoals het kappen van bomen, bouwen of handelen in strijd met de regels
ruimtelijke ordening. Een dergelijke handeling mag:

-

Geen negatief effect hebben op soorten habitattypen in Natura 2000-gebieden
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd, anders is vergunning nodig;

-

Niet leiden tot het overtreden van de verbodsbepalingen van beschermende
dier- en plantensoorten, anders is een ontheffing nodig.

Als dergelijke negatieve of schadelijke effecten niet voorkomen kunnen worden en dus
een vergunning of ontheffing onder de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig is, is er
sprake van een aanhaakplicht aan de Wabo-omgevingsvergunning. Zolang er geen Waboomgevingsvergunning is aangevraagd kan optioneel gekozen worden voor een aparte
ontheffing of vergunning onder de Wnb te verkrijgen.
Er zijn dus twee mogelijkheden voor een initiatiefnemer om een
omgevingsvergunningsplichtige handeling met effecten op beschermde natuur vergund
te krijgen:
1. Separaat: ontheffing soortenbescherming en/of vergunning gebiedsbescherming
onder de Wnb aanvragen bij de RUD NHN. Het bevoegd gezag is de provincie NH
en uitvoering ligt bij de RUD NHN. Toezicht en handhaving is een taak van de
RUD NHN
2. Aanhaken: direct een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeenten,
waarbij de natuurtoestemming als zelfstandig onderdeel deel uitmaakt van de
omgevingsvergunning. Bevoegd gezag gemeente. Toezicht en handhaving is een
taak van de gemeente.
De RUD voert dus de werkzaamheden onder 1 (separaat) uit voor de provincie NH en
verantwoordt haar inzet en resultaten aan de provincie NH en niet aan de gemeente.
11.

Op blz. 1 van dezelfde bijlage staat dat als het om de VTH-taken gaat, het gaat om de
verplichte landelijke basistaken milieu. M.b.t. de uitbreiding van het bedrijf Mol
freesia, zijn t.a.v. de lichtuitstoot gemeentelijke regels opgesteld. Worden deze
gemeentelijke regels ook gehandhaafd door het RUD?

Antwoord

Toezicht vindt plaats door de RUD NHN en indien handhaving van deze regels
noodzakelijk is dan zal de RUD NHN dit samen met ons oppakken.

