Zaanstad, december 2021

Hierbij bieden wij u en de provincie Noord-Holland het voorstel voor de uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2022
van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) aan. Deze UVO geeft uw college inzicht in de
voorgenomen activiteiten van de OD NZKG voor uw provincie.

In 2022 werken we met dezelfde inhoudelijke afspraken of prioriteiten als in 2021 tenzij afwijking noodzakelijk
is. Deze overeenkomst geldt dan ook als bijlage van de actualisatie 2021 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017
– 2020 en geeft alleen de afwijkingen aan ten opzichte van 2021.
De afspraak is dat het eindbedrag van UVO 2022 vastgesteld wordt op €18.787.461,00, waarbij de verwachte
extra inzet voor Tata in een apart traject doorlopen wordt, en daardoor geen onderdeel is van dit bedrag.
Daarbij melden wij wel dat zowel in 2021 als verwacht in 2022 er mogelijk in de exploitatie meer inzet en uren
aan de orde zijn dan passend in het in de meerjarenbegroting vastgestelde budget. Dit zal door OD NZKG strak
gemonitord en regelmatig met de provincie Noord-Holland besproken worden.
Sinds de validatie van de PGF-systematiek in 2018 zijn er een aantal ontwikkelingen met een (groot) effect op
de benodigde inzet op de vergunningverlening bij zowel gemeentelijke als provinciale bedrijven. Met name de
complexiteit van de vergunningaanvragen en de stijgende volumevraag is hier debet aan. De bestaande
inrichtingen dienden meer aanvragen in dan in 2017/2018.
In deze Uitvoeringsovereenkomst is er extra aandacht voor Ketentoezicht. Dit sluit aan bij de aanbevelingen uit
de diverse rapporten van de Rekenkamer en het Van Aartsenrapport waarin de onderwerpen milieucriminaliteit
en ondermijning benadrukt worden. De drie in 2021 gestarte pilots, t.w. e-waste, grondstromen en asbest,
worden als een aparte opdracht van de provincie gezien.
Dit programma vormt het instrument om onze inzet voor het jaar 2022 vast te stellen en daarbij ook te bepalen
welke capaciteit en financiële middelen daarvoor benodigd zijn. Het VTH-uitvoeringsprogramma, dat op grond
van onder meer de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor)
dient te worden vastgesteld, is in die zin te beschouwen als de leidraad bij de uitvoering van de door de
OD NZKG te verrichten activiteiten.
Voor de algemeen geldende contractuele afspraken met betrekking tot het beleggen en het uitvoeren van taken
verwijzen wij u naar het Dienstverleningshandvest Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 (DVH, waarin
de rechten en plichten van u als opdrachtgever en de OD NZKG als opdrachtnemer zijn bepaald) en naar de
meerjarige Uitvoeringsovereenkomst (UVO 2017-2020, het contract tussen u als opdrachtgever en de OD NZKG
als opdrachtnemer). De kwaliteit van de uitvoering is vastgelegd in de methodiek Uniform Uitvoeringsniveau
2016 van de OD NZKG. Ons beleid ten aanzien van uitvoering van VTH-taken is vastgelegd in de VTH-Strategie
2019-2022.
De totale omvang van onze dienstverlening bedraagt voor het jaar 2022 € 18.787.461,00.
Indien akkoord ontvangen wij graag één door u ondertekend exemplaar retour.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Aldus overeengekomen en ondertekend te Zaandam op

Aldus overeengekomen en ondertekend te Haarlem op

………………………

………………..

De voorzitter van de OD NZKG, namens deze,

Provincie Noord-Holland
Namens de commissaris van de Koning,

de directeur van de Omgevingsdienst

Gedeputeerde (Toezicht op) omgevingsdiensten

Noordzeekanaalgebied,

Noordzeekanaalgebied en IJmond

mevrouw L. de Maat

de heer J. Olthof

[evt. Inkoopordernummer : ………………………………………………………………………………]
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A.

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2017 - 2020
Actualisatie 2022
OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED

PARTIJEN
Provincie Noord-Holland, gevestigd te Haarlem aan de Dreef 3, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer J. Olthof, handelende ter uitvoering van het besluit van
Gedeputeerde Staten van 7 december 2021, met kenmerk 1728950/1728995 hierna te
noemen: 'Opdrachtgever
en
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gevestigd Ebbehout 31 te Zaandam, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, handelende ter uitvoering van het besluit van het
dagelijks bestuur van 2021, hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’;

Gezamenlijk te noemen Partijen,

OVERWEGENDE DAT

•

•
•
•

•

•

in 2017 de Uitvoeringsovereenkomst 2017-2020 (foutief genoemd UVO 2017-2021 en hierna te noemen
UVO 2017-2020) is afgesloten voor vier jaren waarbij is aangegeven dat deze overeenkomst jaarlijks
wordt geactualiseerd;
de artikelen in Deel A van de UVO 2017-2020 onverkort van kracht blijven, met uitzondering van artikel
5.1 en 5.4, zie hieronder;
de Omgevingswet naar verwachting per 1 juli 2022 in werking treedt;
de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht is vastgesteld
door Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland d.d. 27 juni 2016 en in het Omgevingsbesluit
per 1 juli 2022 de uitvoering van het basistakenpakket door omgevingsdiensten is vastgelegd;
vanwege de komst van de Omgevingswet in 2022 is besloten om deze periode van 2017-2020
stilzwijgend te verlengen met de periode van 1 jaar te verlengen totdat de Omgevingswet in werking
treedt;
voor zover de Actualisatie 2022 afwijkt van de UVO 2017-2020 de bepalingen van de Actualisatie 2022
voor gaan.
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GELET OP

•

•
•
•
•
•

§ 5.2 van de Wabo en het Besluit VTH en de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht d.d. 27 juni 2016, welke met de inwerkingtreding van de Omgevingswet
vervangen worden door Afdeling 18.3 van de Omgevingswet en afdeling 13.2 van het
Omgevingsbesluit;
de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016;
het Dienstverleningshandvest 2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
de ‘Toelichting methodiek Uniform Uitvoeringsniveau’ vastgesteld door het AB d.d. 14-12-2016;
de ‘Notitie Prestatiegericht financieren’ van november 2016 vastgesteld door het AB d.d. 14-12-2016;
het feit dat de Uitvoeringsovereenkomst 2017-2020 een Dienstverleningsovereenkomst is als bedoeld in
artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling;

Artikelen
1. De Opdrachtgever verleent aan de Opdrachtnemer de opdracht tot het uitvoeren van de taken zoals
omschreven in de UVO 2017-2020 aangevuld met de aanpassingen van deze Actualisatie 2022.
2. Deze Overeenkomst wordt aangehaald als: ‘Actualisatie 2022 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017-2020
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en provincie Noord-Holland.
3. Vanwege de komst van de Omgevingswet in 2022 is besloten om deze periode van 2017-2020 stilzwijgend
met telkens 1 jaar te verlengen totdat de Omgevingswet in werking treedt.
4. Voor zover de Actualisatie 2022 afwijkt van de UVO 2017-2020 gaan de bepalingen van de Actualisatie
2022 voor.
Artikel 5
1 Deze Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 en wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar.
2. Indien een van de Partijen tijdens de looptijd van de Overeenkomst constateert dat het voor een
behoorlijke uitvoering geboden is om wijzigingen aan te brengen in de te verlenen diensten, dan wel deze
aan te vullen, treden Partijen hierover in overleg.
3 Uiterlijk zes maanden voor afloop van deze Overeenkomst treden Partijen met elkaar in overleg over een
eventuele aanpassing van deze Overeenkomst. Indien in dit overleg niet tot overeenstemming wordt
gekomen of als het overleg niet plaatsvindt, wordt de Overeenkomst na afloop van de termijn telkens met
een periode van 1 jaar stilzwijgend verlengd totdat de Omgevingswet in werking treedt.
4 Deze Overeenkomst kan tussentijds worden gewijzigd of aangevuld indien Partijen dit schriftelijk
met elkaar zijn overeengekomen.
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B.

Afspraken 2022

Inleiding
Naar verwachting treedt de Omgevingswet 1 juli 2022 in werking. Waarschijnlijk is uiterlijk in januari 2022
duidelijk of deze datum ook haalbaar wordt geacht. De Omgevingswet heeft onder meer als gevolg dat
verschillende taken van bevoegd gezag wordt gewijzigd (decentralisatieslag) en er zal een wijziging in het
Basistakenpakket plaatsvinden.
Wijzigingen van bevoegd gezag kan plaatsvinden op de taken rondom bodem, grondwater, ontgrondingen,
gesloten bodemenergiesystemen, en reclame, inrit- en kaptaken bij provinciale inrichtingen. Op inhoud vinden
wijzigingen plaats op o.a. bouw (Wkb), mobiele puinbrekers, omgevingsveiligheid, geluid en milieubelastende
activiteiten.
Per opdrachtgever wordt uitgewerkt wat de gevolgen zijn. Omdat op dit moment nog veel onduidelijk is qua
inwerkingtredingsdatum en de gesprekken nog lopen met elke opdrachtgever over de taakwijzigingen is het
niet opportuun om de UVO 2022 te verdelen in een eerste half jaar op basis van de huidige wetgeving en PDC
en een tweede half jaar op basis van de Omgevingswet en de nieuwe PDC. Deze UVO 2022 is dan ook een
volledige actualisatie van de UVO 2021. Als in januari 2022 blijkt dat de Omgevingswet inderdaad op 1 juli 2022
in werking treedt zullen wij met een addendum de wijzigingen rondom de Omgevingswet vastleggen. In dit
addendum zal dan ook de wijze van afrekening worden opgenomen.
Het jaar 2022 zal dan worden gebruikt om de strategisch inhoudelijke prioriteiten te evalueren om vanaf 2023
een nieuwe vierjarige Uitvoeringsovereenkomst vast te stellen.
Als blijkt dat de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 januari 2023 zal direct een nieuwe vierjarige
Uitvoeringsovereenkomst worden vastgesteld op basis van de nieuwe taken onder de Omgevingswet en de
nieuwe PDC.

Benodigde uren en financiële middelen
Totaaloverzicht
Bouw output
Bouw regie
Bouw Materieel taakgebonden budgetten
Bouw totaal
Bodem output
Bodem regie
Bodem Materieel taakgebonden budgetten
Bodem totaal
Milieu / Brzo output
Milieu / Brzo regie
Milieu / Brzo Materieel taakgebonden budgetten
Milieu / Brzo totaal
Randvoorwaardelijk Kern
Randvoorwaardelijk programma overstijgend
Randvoorwaardelijk taakgebonden budgetten
Randvoorwaardelijk totaal
Totaal

Uren 2022
1.162
7.166
8.328
16.503
3.425
19.928
58.716
57.086
115.802
14.438
6.000
20.438
164.495

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag 2022
121.510
749.349
15.000
885.859
1.725.687
358.152
2.083.840
6.139.922
5.969.483
1.566.190
13.675.594
1.509.748
627.420
5.000
2.142.168
18.787.461
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Financiering Tata Steel
Voor het overzicht, in dit stuk gaan we uit van een reguliere UVO met uren voor Tata Regie, daarnaast de extra
gelden voor het uitvoeringsprogramma 2020-2022. Inmiddels is duidelijk geworden dat de feitelijke inzet op dit
dossier onverminderd veel aandacht vraagt, dit vertaald zich in meer vergunning aanvragen, meer bezwaar en
beroep en meerdere handhavingstrajecten.
We zien dat de resultaten vanuit het uitvoeringsprogramma zichtbaar worden, diverse vergunningen worden
aangescherpt.
Tata Steel heeft de ambitie om vóór 2050 CO2-neutraal staal te gaan produceren. Tata Steel zet in op de
omslag naar waterstof. Hiervoor moeten voor 2030 de eerste grote stappen worden gemaakt. Naast waterstof
als oplossing zal naar verwachting de afvang van CO2 in enige vorm ook noodzakelijk zijn voor het realiseren
van de ambities. De wet en regelgeving is nog sterk in ontwikkeling op het gebied van innovaties gericht op de
klimaatopgave.
Deze stappen zullen leiden tot een metamorfose van het Tata terrein, zoals we dat nu kennen. Naast de te
verwachte bouwvergunningen zullen de benodigde extra vergunningen scherp moeten worden opgesteld
conform de huidig ingezette koers. Maar het zal ook vragen om inzet van nieuwe gespecialiseerde kennis op
diverse terreinen. Gezien de innovatieve technologieën vraagt dit significant meer inzet van expertise bij m.e.r.procedures, vergunningverlening en toezicht op alle milieuthema’s inclusief de externe afstemming met andere
overheden en ketenpartners. De verwachting is dat rijks- en provinciale projectenprocedures voor deze extra
vergunningaanvragen zullen worden opgestart om de vergunningen gecoördineerd en versneld te kunnen
doorlopen.
In de kaderbrief van 2022 en de kaderbrief van 2023 zal hier ook melding van gemaakt worden.
De ontwikkelingen gaan effect hebben op de benodigde inzet van de OD NZKG, hiervoor lopen naast deze UVO
gesprekken met de opdrachtgever.
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1.

Jaarprogramma 2022 Milieu

In dit hoofdstuk maken wij inzichtelijk wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het programma Milieu in 2021.

1.1 Waar wijkt 2022 af van 2021
Milieu
Naar aanleiding van media-aandacht voor datacenters op verschillende momenten in 2020 en 2021 en ook de
bestuurlijke en maatschappelijke aandacht, is er in 2021 een duidelijke richting gekozen wat betreft de
bevoegdheidsverdeling op grond van de Wabo bij datacenters. Hierbij volgt de OD NZKG de landelijke Infomillijn, die sinds september 2020 bestaat. In deze Infomil-lijn staan gewijzigde inzichten over de beoordeling van
het vermogenscriterium bij datacenters en andere bedrijven met grote (stook)installaties. Conform de Infomillijn vallen grote datacenters boven een bepaald vermogen onder het provinciaal bevoegd gezag.
Naast de bevoegdheidskwestie zijn ook andere aspecten bij de datacenters milieutechnisch en maatschappelijk
relevant. Denk hierbij aan duurzaamheid, het watergebruik en opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen. Een
ander onderwerp dat relevant zou kunnen zijn is de geluidszonering rond datacenters, waarbij ook ruimtelijke
aspecten aan de bod kunnen komen.
De OD NZKG is in de zomer van 2021 gestart met een inventarisatie van het eigen bedrijvenbestand op de
Infomil-lijn. Bedrijven zijn afgelopen september aangeschreven om (milieu)relevante gegevens bij de OD NZKG
in te dienen. Hieruit kan blijken dat bedrijven vergunningplichtig worden en/of van bevoegd gezag Wabo
wisselen van gemeente naar provincie Noord-Holland. Deze bevoegdheid geldt Wabo-breed, dus zowel voor
milieu als voor bouwen, als voor andere Wabo-onderdelen.
Echter, de eerste aanschrijving heeft geresulteerd in een beperkte indiening van de gevraagde gegevens door
de datacenters. Daarom heeft de OD NZKG er nu voor gekozen om in 2022 via een controle methodiek aan de
datacenters de gevraagde gegevens in te laten dienen. De provincie Noord-Holland zal op de hoogte worden
gebracht van het resultaat van deze inventarisatie en over de vervolgstappen en consequenties. Dit zou onder
andere kunnen inhouden dat er meer vergunningprocedures dan nu gepland en begroot, opgestart zullen
moeten worden.

1.2 Kaders voor uitvoering
De kaders voor de uitvoering van de milieutaken zijn vastgelegd in de Wabo en de PGF-systematiek. Een
verbijzondering van het kader wordt beschreven in de regionale VTH-strategie OD NZKG 2019-2022.
De uitvoeringsopgave wordt gemaakt op basis van het vastgestelde uniforme uitvoeringsniveau in combinatie
met een actueel bedrijvenbestand. Het bedrijvenbestand wordt jaarlijks per 1 september herijkt. Voor het UVP
2022 is sprake van een lichte toename naar 150 bedrijven.
Het bedrijven bestand is met vier bedrijven, 2 type C en 2 Rie overig, gegroeid in vergelijking met 2021 naar
150 bedrijven. Totale extra kosten € 53.079.
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Bedrijvenbestand per 1 september 2021
Aantal inrichtingen
per 1 september 2021

Product
A

R&T Niet-meldingsplichtige bedrijven

-

B1 R&T Meldingsplichtige bedrijven beperktere milieu-impact

17

B2 R&T Meldingsplichtige bedrijven zwaardere milieu-impact

4

C

R&T Vergunningplichtige bedrijven

4

Provinciale BRZO Regulering & Toezicht

24

Rie Overig Regulering & Toezicht (M&L+M&I)

77

1.3 Analyse risicogestuurd werken als basis voor de inzet 2022
Voor PNH is er een stijging van 36 aanvragen in 2017 naar 53 in 2021 zonder dat het aantal inrichtingen
substantieel is gegroeid. Daarnaast is er een stijging voor oprichtingsvergunningen. Van 3 in de validatiejaren
naar zeker 12 in 2021, waarbij kenmerkend is dat oprichtingsvergunningen uitgebreide en tijdrovende
procedures zijn. Meerdere van deze oprichtingsvergunningen hebben een relatie met de circulaire economie of
de energietransitie.

1.4 VTH-uitvoering in het outputpakket
Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken draagt de OD NZKG bij aan het beleidsdoel “een gezond
leefklimaat”. De OD NZKG deelt deze taken op in enerzijds vergunningverlening & regulering en anderzijds
toezicht & handhaving. De volgende taken zijn gepland voor 2022.

Milieuvergunningen

Product
Meldingen/kennisgevingen Wm
Maatwerkbesluiten
Omgevingsvergunningen milieu
Waarvan actualisaties
Actualisatietoetsen
MER beoordelingstoets

Begroting
2021
11
12
71
29
1
8

Begroting
2022
1
5
100
10
2
8

Om ruimte te bieden voor maatwerk per opdrachtgever om onze aanpak thematisch in te richten en daarmee
effect per thema te verhogen hebben we vooralsnog een 70% planning opgenomen. Dit biedt ruimte voor het
opnemen van speerpunten en projectgelden voor inhoudelijke thema’s (energiebesparing, circulaire economie,
Afval (water) en ZZS, ketenbeheersing, ondermijning) maar ook voor het door ontwikkelen van ons toezicht
instrumentarium (preventief toezicht; onder andere het geven van voorlichting, het maken van
promotiemateriaal of intensief toezicht).
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Toezicht en handhaving RIE 4 en BRZO bedrijven
Milieucontroles
Begroting
2022

1e Controle

80

BRZO controles en aantal controles Rie4 bedrijven
Begroting 2022 voor
PNH

1e Wabo Controle bij Brzo bedrijven

70

1e Wabo Controle bij de RIE4 en de risicovollere
RIE-bedrijven

58

Aantallen GWBG, ontgrondingen, RBML, etc

Product

Begroting
totaal

Meldingen/kennisgevingen Wm

11

Maatwerkbesluiten

12

Omgevingsvergunningen milieu
Waarvan actualisaties
Actualisatietoetsen
MER beoordelingstoets

135
24
2
14

Voor 2022 zijn de fysieke controles aan de hand van risico analyse ingepland. Tevens heeft een bedrijf altijd
wel één of meerdere milieuverplichtingen of kunnen wij rapportages opvragen naar aanleiding van klachten of
ongewone voorvallen. Dit is moeilijk planbaar vanwege de coronabeperkingen en daardoor lastig in te schatten.
Echter, we houden hier in de capaciteitsplanning zoveel mogelijk rekening mee.
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Plustaken

Begroting
2022

Afgegeven ontheffingen aardkundige
monumenten - lichte aantasting

2

Afgegeven ontheffingen aardkundige
monumenten - zware aantasting

1

Verleende ontgrondingsvergunningen

9

MER-beoordelingsbesluiten
ontgrondingen

Niet in te
schatten

Afgegeven TUG ontheffingen

16

Afgegeven
ontbrandingstoestemmingen

52

Afgehandelde meldingen
Vuurwerkbesluit

61

Ontvangen meldingen
Vuurwerkbesluit

Niet in te
schatten

Totaal afgehandelde vergunningen
Waterwet

99

Nieuwe vergunning Waterwet
verleend

64

Bestaande vergunning Waterwet
gewijzigd

20

Bestaande vergunning Waterwet
ingetrokken

15

MER-beoordelingsbesluiten Waterwet

Niet in te
schatten

1.5 Energiebesparing
De verdeling van de inzet is gebaseerd op de procentuele bijdrage aan het totale milieupakket.
Binnen deze UVO is € 68.000 gereserveerd ten behoeve van energiebesparing bij bedrijven.
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1.6 Inzet uren en middelen
Dat leidt tot de volgende inzet van uren/ middelen.
Milieu en Brzo - output
Product niveau 1
B1 R&T Meldingspl bdrvn beperktere milieu-impact
B2 R&T Meldingspl bdrvn zwaardere milieu-impact
C R&T Vergunningplichtige bedrijven
Gem Brzo en Rie 4 Regulering & Toezicht
Provinciale Brzo Regulering & Toezicht
Rie Overig Regulering & Toezicht (M&L+M&I)
Regulering & Toezicht Grondwaterbescherming/Ontgrondingen
Regulering & Toezicht Waterwet
Regulering & Toezicht Waterwet
Regulering & Toezicht Waterwet
Vuurwerkbesl, RBML, Sportmotoren Reg & Toezicht
Vuurwerkbesl, RBML, Sportmotoren Reg & Toezicht
Totaal Milieu en Brzo output

Product niveau 2

Ontgrondingen (F3)
Waterwet actualisatie (F1)
Waterwet eindigend (F1)
Waterwet nieuw (F1)
RBML
Vuurwerkbesluit

Kengetal
2,1
9,8
55,8
453,7
892,0
198,0
60,5
74,9
74,9
74,9
22,6
22,6

Tarief
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57

Begroot aantal Begroot
2022
uren 2022
17
4
4
24
24
77
9
20
15
64
16
113
387

36
39
223
10.889
21.408
15.246
545
1.498
1.124
4.794
362
2.554
58.716

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.733
4.099
23.340
1.138.642
2.238.635
1.594.274
56.938
156.646
117.484
501.267
37.813
267.051
6.139.922

Milieu en Brzo - regie
Product niveau 1

Product niveau 2

Milieu Regie
Milieu Regie
Milieu Regie
Milieu Regie
Milieu Advies
Milieu Advies
Brzo Regie
Brzo Regie
Brzo Regie
Brzo Regie
Brzo Regie
Brzo Regie
Brzo Regie
Brzo Regie
Projecten Milieu/Brzo
Projecten Milieu/Brzo
Projecten Milieu/Brzo
Totaal Milieu en Brzo regie

Advies VTH programmering & uitvoeringsbeleid
Intensieve handhaving
Programmatisch actualiseren (extra)
Regulering & Toezicht overige
Milieuadvisering
IOV
Afvalzorg
Intensieve handhaving Brzo
Kennis en expertise
Landelijke brzo+ en samenwerken inde regio
Regulering & toezicht Tata Steel
Regulering&toezicht landelijke thema's
Risicoanalyse voor toezicht (basisbeeld)
Uitvoeringskaders Brzo
Digitalisering
Ondermijning
Uitvoeringsprogramma Tata

Kengetal

Tarief
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57

Begroot aantal Begroot
2022
uren 2022
650
750
1.150
250
9.580
1.142
2.370
6.050
570
3.304
13.300
5.785
760
1.243
500
500
9.182
57.086

650
750
1.150
250
9.580
1.142
2.370
6.050
570
3.304
13.300
5.785
760
1.243
500
500
9.182
57.086

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

67.971
78.428
120.256
26.143
1.001.781
119.419
247.831
632.649
59.605
345.499
1.390.781
604.937
79.473
129.981
52.285
52.285
960.162
5.969.483
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2.

Jaarprogramma 2022 Bouw

In dit hoofdstuk maken wij inzichtelijk hoe het programma bouw bijdraagt aan de beleidsopgaven en wat wij
daarvoor aan activiteiten leveren. In het Noordzeekanaalgebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer
mobiliteit en een forse woningbouwopgave. De klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de landelijke en
lokale overheden zijn belangrijke kaders bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

2.1 Waar wijkt 2022 af van 2021.
Regulering & Toezicht grote bouwwerken (BOM B1, B4, B5, B6)
In 2019 is besloten de inzet op dit bouw product niet op basis van een kengetal als output af te rekenen maar
op regie en de validatie van het kengetal met max. 2 jaar te verlengen (2019 en 2020). De komst van de
Omgevingswet is nog maar 1 jaar weg, voorgesteld wordt om daarop anticiperend dit product nog een jaar op
regiebasis af te rekenen in 2022; dit geeft de meeste stabiliteit in de te begrote inzet per opdrachtgever en dan
kan met de invoering van de Omgevingswet en WKB dit product opnieuw worden bezien.

Brandveiligheid
Op dit moment valt, gezien het aanscherpen van de Corona maatregelen, niet te voorspellen hoe in 2022 de
inspecties conform planning uitgevoerd kunnen worden.
Dat de VTH-taken bij bedrijven en kantoren van opdrachtgevers, niet vallend onder het BTP, alleen
voor een periode van minimaal 4 jaar door de OD NZKG worden overgenomen.
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2.2 Inzet uren en middelen
Dat leidt tot de volgende inzet van uren/ middelen.
Jaarprogramma 2022 Bouw
Bouw - output
Product niveau 1

Begroot aantal Begroot
2022
uren 2022
5,8 € 104,57
25
145
27,0 € 104,57
15
405
10,2 € 104,57
60
612
100
1.162

Kengetal

Regulering brandveiliggebruik
Regulering & Toezicht Wabo overig (sloop, kap etc
Toezicht brandveilig gebruik
Totaal Bouw output

Tarief

Bedrag
€
€
€
€

15.163
42.351
63.997
121.510

De decentralisatie van taken met het in werking treden van de Omgevingswet heeft invloed op de taken in het
werkveld bouw.

Bouw - regie
Product niveau 1

Product niveau 2

Bouw Maatwerk
Bouw Maatwerk
Bouw Maatwerk
Bouw Maatwerk
Bouw Maatwerk
Ketenmelding Sloop/Asbest
Totaal Bouw regie

Regulering & Toezicht Bouw PNH/PU
Regulering & Toezicht BOM B8 (complex)
Reguliere Handhaving
Vooroverleg
Klacht/incidentmelding Bouw
Sloop regulier

Kengetal Tarief
€
€
€
€
€
€

104,57
104,57
104,57
104,57
104,57
104,57

Begroot aantal Begroot
2022
uren 2022
2.500
3.650
400
275
12
329
7.166

2.500
3.650
400
275
12
329
7.166

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€

261.425
381.681
41.828
28.757
1.255
34.404
749.349

Op het moment van het in werking treden van de overeenkomst is er nog onvoldoende duidelijkheid over de
datum van in werking treden van de Omgevingswet. De inzet van tijd en uren op de extra taken is dan ook nog
niet op genomen in deze Uitvoeringsovereenkomst.
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3.

Jaarprogramma 2022 Bodem

De decentralisatie van taken met het in werking treden van de Omgevingswet heeft invloed op de taken in het
werkveld bodem.
Op het moment van het in werking treden van de overeenkomst is er nog onvoldoende duidelijkheid over de
datum van in werking treden van de Omgevingswet. De inzet van tijd en uren op de extra taken is dan ook nog
niet op genomen in deze Uitvoeringsovereenkomst.

3.1 Waar wijkt 2022 af van 2021
Er ligt een voorstel voor een kenniscentrum Bodem in de landelijke kennisinfrastructuur Amsterdam. Dit
kenniscentrum wordt naar verwachting ingebracht bij de OD NZKG. Er is landelijke financiering beschikbaar (via
provincie) van € 100K voor verschillende OD’s.
Vanwege de bestuurlijke fusie van de gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam eind maart 2022 zal de
provincie Noord-Holland voor het eerste kwartaal 2022 de bodemtaken uitvoeren. Vanaf het tweede kwartaal
worden deze taken overgedragen aan de gemeente Amsterdam.

3.2 Inzet uren en middelen
Dit leidt tot de volgende inzet van uren/middelen.

Bodem - regie
Product niveau 1

Product niveau 2

Bodem Regie
Bodem Regie
Bodem Advisering
IGH/Ketentoezicht/Surveillance
Totaal Bodem regie

Wbb Grote/complexe sanering (A1a)
Intensieve handhaving
BeleidsAdvies bodem

Begroot aantal Begroot
2022
uren 2022
475
400
1.400
1.150
3.425

475
400
1.400
1.150
3.425

Bedrag
€
€
€
€
€

49.671
41.828
146.398
120.256
358.152

Bodem - output
Product niveau 1

Product niveau 2

Bodemsanering beperkte impact
Bodemsanering beperkte impact
Bodemsanering gemiddelde impact
Bodemsanering grote impact
Bodemsanering grote impact
Bodemsanering grote impact
Bodemsanering lichte impact
Bodemsanering wijziging
Bodemsanering wijziging
Bodemsanering zware impact
Bodemtoepassing beperkte impact
Bodemtoepassing beperkte impact
Bodemtoepassing gemiddelde impact
Bodemtoepassing lichte impact
Toezicht bestaande WKO installaties
Totaal Bodem output

BUS tijdelijk uitplaatsing (D1)
Wbb Handeling niet ernstig verontreinigd (D1)
BUS-mobiel/immobiel (C1)
Wbb nazorg saneringslocaties (B1)
Wbb Nieuw geval bodemverontreiniging (B1)
Wbb Reguliere sanering (B1)
Wbb 10m3/KGV- melding (E1)
BUS wijziging melding (C1)
Wbb Wijziging sanering (B1)
Wbb illegale sanering (A1b)
Bbk Tijdelijke opslag (D2)
Bbk Verontreinigde grond (Industrie/Wonen)(D2)
Bbk Grootschalige bodemtoepassing (C2)
Bbk Toepassing schone grond (E2)
Waterwet bestaand (F2)

Begroot aantal Begroot
2022
uren 2022
150
4
28
10
10
60
100
70
60
8
10
20
150
2
650
1.332

1.380
37
1.019
457
441
2.695
50
189
162
272
46
92
390
3
9.100
16.332

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

144.307
3.848
106.578
47.755
46.069
281.792
5.229
19.764
16.940
28.443
4.810
9.620
40.782
272
951.587
1.707.795
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4. Programma Randvoorwaardelijk 2022
4.1 De Omgevingswet
De voorbereiding door de OD NZKG voor de Omgevingswet valt onder twee producten uit de huidige PDC, te
weten het randvoorwaardelijke product nieuwe wet- en regelgeving en het product Omgevingswet per
opdrachtgever. De uren in de UVO 2022 voor nieuwe wet- en regelgeving blijven hetzelfde. De uren voor het
product Omgevingswet per opdrachtgever zijn afhankelijk van hetgeen te verwachten is qua advisering voor
deze opdrachtgever.
De OD NZKG werkt op alle vlakke gestaag door om klaar te zijn voor de start van de Omgevingswet op 1 juli
2022. In 2022 zal de voorbereiding gericht zijn op het intern opleiden van de medewerkers zowel inhoudelijk
als op houding en gedrag. Daarnaast worden de werkprocessen aangepast en aangesloten op het Digitaal
Stelsel Omgevingswet. Ook zal geoefend worden met nieuwe instrumenten als omgevingstafels en participatie.
Tevens zal gestart worden met een intensief driejarig traject om alle inrichtingen om te zetten naar
milieubelastende activiteiten.
Met alle opdrachtgevers werkt de OD NZKG samen naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet, door onder
meer advisering op de nieuwe kerninstrumenten omgevingsvisies, omgevingsplannen, omgevingsverordening
en het oefenen met omgevingstafels. Door de samenbundeling van expertise in de OD NZKG op de thema’s
milieu, geluid, omgevingsveiligheid, bodem en bouw kunnen alle deelnemers in de OD NZKG gezamenlijk én
afzonderlijk in 2021 en volgende jaren efficiencywinst boeken in deze veelomvattende opgave.
In 2022 zal de wijziging op de Omgevingsverordening verder worden afgerond. Daarnaast werken de OD NZKG
en de provincie nauw samen als het gaat om diverse inhoudelijke onderwerpen als het gaat om grondwater,
ondergrond, bodem en omgevingsveiligheid.
Tevens zal gestart worden met een intensief driejarig traject om in ons bedrijvenbestand alle inrichtingen om te
zetten naar milieubelastende activiteiten (mba’s) De Omgevingswet verandert immers het aangrijpingspunt van
de milieuregulering van de inrichting naar de mba’s. Voor een goede uitoefening van het bevoegd gezag en
onze milieutaken is inzicht in die mba’s noodzakelijk. Omdat de systematiek nieuw is, ontbreken ervaringscijfers
en jurisprudentie. Dat maakt de omzetting ingewikkeld en de inzet ervoor moeilijk te ramen. Voor omzetting
van alle 17.667 bedrijven bij de OD NZKG lopen de kostenramingen uiteen van € 0,9 mln. tot € 3,9 mln. Dit
laatste bedrag is gebaseerd op de inschatting door ODNL. Voorlopig gaan we uit van de helft van dit bedrag en
van uitvoering in drie gelijke jaarschijven. Voor de provincie Noord-Holland heeft de omzetting van inrichting
naar de mba’s een beperkte impact en maakt geen onderdeel uit van deze UVO.

4.2 Bezwaar en beroep
De inzet hiervoor blijft toenemen, de UVO is hierop aangepast.
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4.3 Inzet uren en middelen
Dat leidt tot de volgende inzet van uren/ middelen.

Randvoorwaardelijk Kern
Product niveau 1
Account
Risicobeheersing
Risicobeheersing
Procesondersteuning
Procesondersteuning
Procesondersteuning
Nieuwe wet- en regelgeving
Totaal Randvoorwaardelijk kern

Begroot
uren 2022

Product niveau 2

3.103
778
1.113
100
6.752
441
2.150
14.438

Consignatiedienst
Risico- en Informatiegestuurd werken
Mandatenbeheer
Regieburo
Wob

Materieel taakgebonden budget
Materieel budget Bouw
Materieel budget Milieu
Materieel budget Randvoorwaardelijk
Totaal

Bedrag 2021

€
€
€

Wijziging €

€
1.477.728 €
70.000 €
1.547.728 €

15.000
88.462
-65.000
38.462

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€

324.508
81.332
116.433
10.508
706.051
46.089
224.826
1.509.748

Bedrag 2022
€
€
€
€

15.000
1.566.190
5.000
1.586.190

5. Mogelijk nieuwe onderwerpen voor 2022
Voor 2022 verwachten we een aantal nieuwe onderwerpen die in de huidige UVO niet zijn opgenomen en waar
we zeker aandacht en capaciteit voor moeten vrijmaken. Deze onderwerpen zijn o.a.:
-

Van Wob naar Woo;
Regionaal kennis-/schakelpunt Bodem;
Cybersecurity;
Strafrecht (Rekenkamer).
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