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Samenvatting 
Met deze nota nemen wij kennis van de eerste resultaten van de verrichtingen van de 
kwartiermaker voor het oprichten van een Regionale Uitvoeringsdienst 
Noordzeekanaalgebied (RUD-NZKG) in de vorm van een zogenoemd startbesluit. 
Wij stemmen in met de verdere uitwerking hiervan, zodat wij in september 2012 een 
voorgenomen besluit kunnen nemen over een gemeenschappelijke regeling, bedrijfsplan, 
organisatieplan en Sociaal Plan. 

Onze primaire doelstelling van deelname aan de RUD is verbetering van de dienstverlening 
en wij zijn van mening dat daar schaalvergroting voor nodig is. Tenslotte besluiten wij welke 
taken wij - naast het basistakenpakket - inbrengen. Ten aanzien van het basistakenpakket 
is de vorming van een RUD een verplichting. 

Inleiding 
Op 13 december 201 1 (nr. 201 1.0047227) hebben wij, gezamenlijk met de colleges van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam en Zaanstad en het college van gedeputeerde 
staten van Noord-Holland (de kopgroeppartners) besloten opdracht te geven aan de 
kwartiermaker tot het maken van een voorstel voor het instellen van een RUD NZKG per 1 
januari 201 3. 

Intenfieverk/aring en verkenningsonderzoek 
Voorafgaand aan bovengenoemde bestuursopdracht hebben de gemeenten Amsterdam, 
Haarlemmermeer, Velsen en Zaanstad en de provincie Noord-Holland in juni 2010 het 
belang van de vorming van een RUD erkend. Zij hebben gezamenlijk de intentie 
uitgesproken om concrete stappen te zetten in de voorbereiding van een RUD in het 
Noordzeekanaalgebied en de Schipholregio. Op 5 oktober 2010 (nr. 2010.0044552) hebben 
wij de intentieverklaring vastgesteld. 
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Het naar aanleiding van de intentieverklaring uitgevoerde Verkenningsonderzoek leidde tot 
de conclusie dat de vorming van één RUD voor het hele Noordzeekanaalgebied en de 
Schipholregio wenselijk en op termijn haalbaar is. Tijdens het breed Bestuurlijk Overleg van 
4 november 201 1' zijn over dit eindbeeld afspraken gemaakt. Ambitie is het verwezenlijken 
van één RUD binnen het gebied van de drie veiligheidregio's Zaanstreek-Waterland, 
Kennemerland en Amsterdam-Amstelland per l januari 201 5. Deze RUD voert zowel 
complexe taken uit   BR ZO^ en I PPC~) als reguliere taken. Reguliere taken omvatten het 
Basistakenpakket (met name milieutaken) en eventueel andere taken uit de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de zogenoemde plustaken. 

Omdat de fysieke oprichting van deze RUD voor het hele gebied van de drie 
veiligheidsregio's per 1 januari 2013 voor met name de IJmondgemeenten niet haalbaar is 
gebleken, is gekozen voor een tussenoplossing. In de periode 201 3-201 5 zal in 
tussenstappen aan de realisatie van dit eindbeeld worden gewerkt. Daarnaast zal de RUD 
Noordzeekanaalgebied (RUD NZKG), bestaande uit de eerder genoemde kopgroeppartners, 
opgericht worden. De Amstel- en Meerland-gemeenten, alsmede de gemeenten Purmerend 
en Beemster, hebben aangegeven zich te willen aansluiten bij de RUD NZKG. Zowel de 
RUD IJmond als de RUD NZKG zullen per 1 januari 2013 operationeel zijn. 

Bovenstaande afspraken zijn in het breed Bestuurlijk Overleg van 4 november 201 1 verder 
uitgewerkt. Daar zijn ook afspraken gemaakt over de bestuurlijke en ambtelijke 
samenwerking tussen beide RUD's en de overkoepelende bestuurlijke samenwerking tot 1 
januari 201 5. Deze afspraken zijn vastgelegd in een bestuurlijk akkoord waar wij op 7 
februari 2012 (nr. 2012.0003764) mee hebben ingestemd en dat op 23 februari 2012 mede 
door ons is ondertekend. 

Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 12 januari 2012 hebben wij de raad een 
voortgangsrapportage over de totstandkoming van de RUD toegezegd. Deze nota omvat de 
voortgangsrapportage om in september 2012 te komen tot besluitvorming. 

Context van het Startbesluit RUD NZKG 
Het Startbesluit RUD NZKG gaat in op richtinggevende hoofdzaken die bepalend zijn voor 
het op te stellen voorgenomen oprichtingsbesluit, dat na het zomerreces aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. In het startbesluit worden de contouren weergegeven van 
de RUD NZKG. Het startbesluit is opgebouwd uit een samenvatting met 17 besluitpunten en 
vervolgens een toelichting met daarbij enkele bijlagen. Het startbesluit gaat in op het 
takenpakket, de besturing, de financiële en personele aspecten. Wij nemen kennis van dit 
startbesluit en stemmen in met de verdere uitwerking hiervan, zodat wij in september 2012 
een voorgenomen besluit kunnen nemen over een gemeenschappelijke regeling, 
bedrijfsplan, een organisatieplan en een Sociaal Plan. Met deze nota besluiten wij welke 
taken wij inbrengen. Tevens gaan we kort in op de besturing. 

1 
Bestaande uit bestuurders van de IJmond-gemeenten (Velsen, Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk), de wethouder 

van Purmerend, de wethouder van Wormerland namens de Waterland-gemeenten, de wethouder van Diemen 

namens de Amstel- en Meerlandgemeenten en de bestuurders van Haarlemmermeer, Zaanstad en Amsterdam 

onder voorzitterschap van de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. 

Besluit Risico's Zware Ongevallen 

De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) richtlijn 
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Inbreng Taken 
Landelijk wordt gewerkt aan de invoering van regionale uitvoeringsdiensten in heel 
Nederland. Hiervoor zijn afspraken gemaakt door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) 
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de zogenaamde Packagedeal. 

De meerwaarde van de fysieke samenvoeging van de uitvoeringstaken is de 
kwaliteitssprong die gemaakt wordt. De door de commissie Mans genoemde problemen 
worden in de RUD opgelost. De kritische massa en kwaliteit die nodig zijn voor een 
adequate uitvoering worden verhoogd en de voor het Noordzeekanaalgebied zo 
kenmerkende ketenhandhaving en grensoverschrijdende problematiek worden in de RUD 
effectief aangepakt. De strategische samenhang van de drie veiligheidsregio's wordt 
versterkt in de uitvoering door het creëren van een voor de bedrijven belangrijk 'level playing 
field' en door standaardisatie van de uitvoeringspraktijk in het gehele gebied. De RUD levert 
daarmee een meerwaarde niet alleen voor de partners, maar voor het gehele 
Noordzeekanaalgebied. Een meerwaarde die niet bereikt kan worden door louter het 
aangaan van samenwerkingsverbanden. 

Wij hebben ten tijde van het verkenningsonderzoek aangegeven een meerwaarde te zien in 
de inbreng van alle taken rondom de uitvoering van de Wabo. Dit betreft alle taken rondom 
vergunningverlening en toezicht en handhaving. Het zou dan gaan om zowel particulieren 
als bedrijven. Een belangrijke randvoorwaarde voor het overgaan van taken naar de RUD is 
altijd geweest dat de kwaliteit van de dienstverlening aan particulieren en bedrijven in ieder 
gelijk moet blijven zo niet hoger moet worden. Wij kunnen op dit moment voor wat betreft het 
landelijke basistakenpakket (versie 2.3,  d.d. 25 mei 201 14) en de later te noemen plustaken 
garanderen dat de kwaliteit van de dienstverlening gelijk blijft. Andere plustaken zullen wij nu 
niet inbrengen. Dat kan op grond van de formulering in het startbesluit op een later moment. 
Overigens sluit deze keuze aan bij de keuze van inbreng van taken door de gemeente 
Amsterdam. Dit geeft ons nog meer vertrouwen in het garanderen van de kwaliteit van de 
dienstverlening van deze taken omdat we de kennis en kunde op het zelfde takenpakket 
kunnen bundelen. 

Wabo taken inbrengen 
Het takenpakket dat wij inbrengen bestaat in ieder geval uit het landelijke basistakenpakket 
(versie 2.3 ,  d.d. 25 mei 201 14). Ook zullen wij de met het basistakenpakket verbonden Wabo 
taken voor bedrijven inbrengen. De inbreng bestaat uit de overige milieutaken op het gebied 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de complexe inrichtingen. Concreet 
betreft het de taken uit de Wabo omgevingsrecht voor de aspecten (utiliteits)bouw, aanleg, 
sloop, uitrit en reclame voor bedrijven. Tot slot brengen wij de handhaving voor het afwijken 
van het bestemmingsplan in voor wat betreft de complexe inrichtingen. 

Daarnaast brengen wij de juridische ondersteuning, inclusief bezwaar- en beroep op het 
gebied van de hierboven genoemde taken, in. Ook brengen wij het uitvoeringsbeleid voor 
milieu in. 

4 
Zie bijlage 1 van het startbesluit 
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Wabo faken die we niet inbrengen 
Het toezicht op de niet-complexe inrichtingen brengen wij niet in. Dit betreffen met name 
inrichtingen in de minder milieurelevante branches zoals scholen, verpleeghuizen, 
sportscholen en de zogenaamde categorie A bedrijven. Deze branches zijn vooral bedrijven 
en instellingen die wel een hoge prioriteit hebben voor de brandweer. Hiervoor heeft de 
brandweer een aparte opdracht van ons voor d e  handhaving van de brandveiligheidsregeic; 
deze worden dan ook niet ingebracht. 

De Wabo taken bouw, aanleg, sloop, uitrit, en reclame voor particulieren brengen wij niet in. 
Zoals eerder opgemerkt kan op dit moment niet gegarandeerd worden dat de kwaliteit van 
de dienstverlening gelijk zal blijven. 

De Wabo taken kap, gebruik (toezicht en handhaving), afwijking bestemmingsplannen 
(behoudens handhaving afwijken bestemmingsplan complexe inrichtingen) en monumenten 
voor zowel bedrijven als particulieren brengen wij vooralsnog ook niet in. Voor een aantal 
van deze taken kunnen de besluiten op de aanvragen snel worden afgedaan binnen de 
gemeente. Het overbrengen van de taken naar de RUD kan ertoe leiden dat de 
besluitvorming vertraagt, hetgeen de kwaliteit van de dienstverlening niet optimaal maakt. 
Daarbij is er voor een aantal van deze taken advies nodig van andere clusters binnen de 
gemeenten. Door deze taken bij de gemeenten te laten zal de dienstverlening niet in het 
geding komen. Ook geeft het achterlaten van taken aanleiding om een balie te behouden 
waar zowel particulieren als bedrijven terecht kunnen voor alle gewenste informatie. 

Bodem faken inbreng 
Bodemtaken die gerelateerd zijn aan de Wabo-taken die samenhangen met 
vergunningverlening, toezicht en handhaving zoals hierboven omschreven worden 
ingebracht. Deze taken zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden en het achterlaten 
van de bodemtaken zal de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede komen. Ook 
brengen wij de taken gegevensbeheer van de bodemkwaliteit, de informatie verstrekking 
naar derden en het beheren van het bodeminformatiesysteem in. 

Bodemfaken die we niet inbrengen 
De taken financiering en budgetbeheer bij bodem- en waterbodemsaneringen, de nazorg 
van bodemsaneringen .en het opdrachtgeverschap bodem- en grondwatersanering en 
nazorg worden niet ingebracht. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel formatieplaatsen op 
dit moment betrokken zijn bij bovengenoemde overdracht van taken. 
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Behalve de uitvoerende taken zal ook overhead overgebracht moeten worden naar de RUD 
NZKG. Uitgangspunt is dat de kosten van deze overhead leiden tot vermindering van de 
kosten in de gemeentelijke organisatie. Het gaat daarbij om de taken op de gebieden HRM, 
ICT, huisvesting, financiën en archivering maar ook management. Met de uitwerking en 
besluitvorming van het startbesluit in september 2012 zal ook de overhead aan de orde 
komen, zodat in september 2012 een besluit kan worden genomen. Op basis van het 
startbesluit zal de formatie van de op te zetten RUD circa 385 formatieplaatsen (inclusief 
overhead) omvatten. Naar onze mening ontstaat hiermee een RUD die een robuuste en 
klantgerichte taakopvatting naar bedrijven kan waarmaken. 

Besturing 
In het startbesluit wordt aangegeven dat de RUD NZKG de vorm krijgt van een Openbaar 
Lichaam, gestoeld op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Wij kunnen 
instemmen met dit uitgangspunt. Aangezien het hier gaat om uitvoering van bevoegdheden 
die bij het college berusten, wordt de Gemeenschappelijke Regeling (GR) aangegaan door 
ons college. Voor de oprichting van een GR is de toestemming van de gemeenteraad 
vereist. Basis van de GR ligt in de behartiging van een of meer bepaalde belangen van 
gemeenten en provincies. De Wgr gaat er van uit dat in het geval een GR met een openbaar 
lichaam wordt ingesteld, ook bevoegdheden van de besturen van de deelnemers aan het 
bestuur van het openbaar lichaam worden overgedragen. 

Wij vinden het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden over een goede 
bestuurlijke sturing door een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB 
en DB dienen - in ieder geval via regelmatige (financiële) voortgangsrapportages - 
voldoende te worden geïnformeerd om te kunnen (bij)sturen. 

Alle eigenaren van de GR nemen deel aan het Algemeen Bestuur (AB). Het AB beslist over 
de bestuurlijke hoofdlijnen en komt minimaal 2 keer per jaar bijeen. De stemverhouding in 
het AB wordt gebaseerd op de feitelijke inbreng van taken en het belang vanuit de 
deelnemende gemeente. Een belangrijke taak van het AB is het neerzetten van de RUD 
NZKG en het borgen van de continui'teit van de organisatie. Het AB ziet op tariefstelling en 
de te leveren professionele kwaliteit vanuit de gedeelde binding aan de RUD NZKG. Het AB 
ziet tevens toe op de continuïteit en dienstverleningskwaliteit van de RUD als geheel. 

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd uit het midden van het Algemeen Bestuur. In de 
GR ligt vast dat het DB bestaat uit 5 leden en dat daarin in ieder geval de eerste intredende 
partijen plaatsnemen alsmede een lid namens de kleine gemeenten. Dit betekent dat 
Haarlemmermeer verzekerd is van een plaats in het DB. Het DB bereidt de besluitvorming in 
het AB voor en komt 8-12 keer per jaar bijeen. 

Middelen 
In de bestuursopdracht is besloten dat de oprichtingskosten geschat worden op 10% van de 
toekomstige begroting van de RUD en dat deze kosten naar rato van inbreng verdeeld 
worden over de partners. In de Voorjaarsrapportage 2012 wordt aan de raad gevraagd in 
totaal E 658.000 beschikbaar te stellen voor de oprichtingskosten, verdeeld over 2012 
(E 358.000) en 2013 (f: 300.000). Dit bedrag is gebaseerd op de taken, die volgens het 
verkennend onderzoek ingebracht zouden worden. Zoals hierboven vermeld brengen wij 
minder taken in. Hierdoor zal de begroting van de RUD, alsook de oprichtingskosten, lager 
zijn. In het startbesluit wordt aangegeven dat de begroting voor de oprichtingskosten binnen 
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de kaders past. De oprichtingskosten hebben voornamelijk betrekking op de kosten voor het 
kwartiermakersteam en inhuur (E 1,2 miljoen). Daarnaast zijn ook bedragen gereserveerd 
voor investeringen in ICT, informatievoorziening en huisvesting (totaal E 1,8 miljoen). 
Zodra er meer bekend is over de werkelijke kosten van de inbreng van taken, leggen wij 
besluitvorming ten aanzien van de financiën voor aan de gemeenteraad. 

De deelnemende gemeenten zien de bijdrage in de oprichtingskosten als een eenmalige 
bijdrage a fonds perdu, waarbij de provincie besloten heeft de bijdrage in deze kosten te zien 
als lening. Indien de provincie vasthoudt aan een lening zal de RUD de extra kosten daarvan 
na de tariefstelling op de provincie verhalen. 

De over te dragen budgetten worden momenteel in kaart gebracht, waarbij het uiteindelijke 
over te dragen takenpakket en daaraan gekoppelde overhead leidend zijn. De budgetten die 
momenteel beschikbaar zijn in de gemeentelijke begroting voor de uitvoering van de 
desbetreffende taken zullen worden overgedragen. Met betrekking tot de overhead kan het 
zijn dat bepaalde budgetten in een later stadium overgedragen worden. De overgedragen 
budgetten zullen voor de RUD een financieel kader vormen, van waaruit een 
exploitatiebegroting opgesteld kan gaan worden. Deze begroting zal afhankelijk zijn van de 
uiteindelijke taken, maar ook van bepaalde keuzes die gemaakt zullen worden met 
betrekking tot huisvesting, ICT en dergelijke. 

Van Rijkswege wordt overigens een korting van 100 miljoen euro op het Gemeentefonds 
overwogen vanwege de efficiëntieverbetering die ontstaat door de vorming van RUD's. De 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzet zich tegen deze korting, die niet in het 
bestuursakkoord is opgenomen. 

Beseft moet worden dat dit soort grote operaties altijd leidt tot frictiekosten. Frictiekosten zijn 
alle kosten die te maken hebben met de overgang van de oude naar de nieuwe situatie en 
hebben per definitie een eenmalig of tijdelijk karakter. Het uitgangspunt is dat iedere latende 
partij zelf de frictiekosten betaalt. De reden achter dit uitgangspunt is, dat partijen zelf 
maatregelen kunnen treffen om de hoogte van de kosten te beïnvloeden, bijvoorbeeld door 
het opzeggen van contracten. De verwachting is dat er op korte termijn enige frictiekosten 
zullen ontstaan bij de latende partijen voor huisvesting en ICT. 

Personele aspecten 
In het startbesluit wordt nog geen keuze gemaakt voor een rechtspositieregeling. In de 
achterliggende tekst staat nog genoemd de rechtspositieregeling van de gemeente 
Amsterdam, omdat Amsterdam de meeste ambtenaren zal inbrengen. 
De uitgangspunten en uitwerking voor de overgang en plaatsing van de medewerkers naar 
de RUD NZKG zal geregeld worden met een vast te stellen Sociaal Plan dat aansluit bij het 
Landelijk Sociaal Beleidskader. 
Wij zijn van mening dat het principe 'mens volgt functie' gevolgd moet worden in plaats van 
'mens volgt werk'. In het concept sociaal plan is er nu voor gekozen om "mens volgt taak" te 
hanteren. Vervolgens is bij de definitie opgenomen dat taak de definitie heeft van functie. Dit 
komt overeen met onze visie. 
Het oprichten van de RUD is een wettelijke verplichting als het gaat om de basistaken. Wij 
kiezen er voor om met het basistakenpakket samenhangende taken ook in te brengen om de 
dienstverlening aan particulieren en bedrijven te kunnen garanderen. Het overbrengen van 
deze taken, en daarmee fte's, naar de RUD heeft tot gevolg dat de gemeentelijke organisatie 
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slinkt. Ook voor de gemeentelijke begroting zal dit gevolgen hebben. Er zal immers een deel 
van de budgetten worden overgeheveld. Wat d e  exacte gevolgen van het overhevelen van 
de taken voor de gemeentelijke organisatie en de begroting zijn, wordt helder in het nog op 
te stellen "ontvlechtingsplan". In september 2012 zal hier definitieve besluitvorming over 
plaatsvinden. 
Er is een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgericht, waar ook onze 
Ondernemingsraad is vertegenwoordigd. Wij besluiten separaat (nota van B&W 
2012.0024698) over het instellen van een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) en de 
vertegenwoordiging van ons college in het BGO. 

Opdrachtgeverschap en eigenaarschap 
De gemeenten Amsterdam, Zaanstad, en Haarlemmermeer en de provincie Noord Holland 
hebben als latende organisaties samen een eenduidig begrippenkader gemaakt over het 
opdrachtgeverschap aan de RUD. Daarbij is een indicatie gegeven van taken, rollen, 
functieafbakening en positionering binnen eigen organisaties. Dit eenduidige begrippenkader 
is van groot belang om het opdrachtgeverschap aan de RUD goed te kunnen vervullen. In 
de rol van inhoudelijk opdrachtgever heeft de gemeente belangen waar het gaat om een 
kwalitatief goede uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. In de rol van deelnemer aan de RUD heeft de gemeente belangen met name 
op financieel en bedrijfsvoeringsgebied. Die verschillende belangen staan, zoals we 
inmiddels uit ervaring weten met de Veiligheidsregio Kennemerland, soms haaks op elkaar. 
Gekozen is daarom voor het in de voorbereiding ambtelijk en (in principe) ook bestuurlijk 
scheiden van de rol van inhoudelijk opdrachtgever en de rol van eigenaar. De gemeente 
wordt wel door één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur van de Gemeenschappelijke 
regeling. Dit sluit aan op ons beleid inzake verbonden partijen. Thans werken wij dit 
begrippenkader voor onze eigen organisatie uit. 

In- en externe communicatie 
Dit startbesluit zal ter kennis worden gebracht aan de betrokken medewerkers door middel 
van een presentatie en door plaatsing op intranet. Ook de BOR en het BG0 zullen van het 
startbesluit in kennis worden gesteld. 
Externe communicatie vindt plaats door de RUD op basis van het door de kwartiermaker - in 
samenwerking met het cluster Communicatie en Externe Betrekkingen - opgestelde 
communicatieplan. 

Vervolg proces 
Het startbesluit zal nader worden uitgewerkt - onder verantwoordelijkheid van de 
kwartiermaker - in een gemeenschappelijke regeling, een bedrijfsplan (inclusief formatie en 
begroting), een organisatieplan en een sociaal plan. Een en ander zal na het zomerreces in 
de vorm van een voorgenomen besluit worden voorgelegd aan de gemeenteraad, de raden 
van de andere deelnemende partijen en provinciale staten van de provincie Noord-Holland. 
In dit voorgenomen besluit wordt aangegeven waar de achterblijvende taken worden 
gepositioneerd en hoe wij het opdrachtgeverschap gaan invullen. 
Dit voorgenomen besluit zal voor advies worden gestuurd naar de BOR en OR en voor 
instemming worden voorgelegd aan het BG0 en GO. Vervolgens zullen wij het definitieve 
besluit tot deelname aan een GR nemen. 
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Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. kennis te nemen van het Startbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaal- 

gebied, versie 6, 16 mei 2012, waarin de structuur van de RUD NZKG is uitgewerkt en 
dat de hoofdlijnen en kaders aangeeft voor de uitwerking van een oprichtingsbesluit; 

2. in te stemmen met de inbreng van de volgende taken: 
het basistakenpakket versie 2.3 d.d. 25 mei 201 1; 

* de met het basistakenpakket verbonden Wabo taken voor bedrijven; 
* de bodemtaken die benodigd zijn voor de ondersteuning van vergunningverlening en 

toezicht en handhaving en de daarbij ondersteunende taken als gegevensbeheer van 
de bodemkwaliteit, het beheren van het bodeminformatiesysteem en 
informatieverstrekking aan derden; 

e juridische ondersteuning inclusief bezwaar- en beroep van deze taken; 
uitvoeringsbeleid voor de milieutaken, inclusief bodem. 

3. in te stemmen met de uitwerking van een oprichtingsbesluit conform de richtlijnen van de 
nota Startbesluit RUD NZKG, dat tenminste voorstellen bevat voor een 
gemeenschappelijke regeling, een bedrijfsplan, een organisatieplan en een Sociaal Plan, 
en dat in september 2012 ter besluitvorming aan het college en de raad zal worden 
voorgelegd; 

4. deze nota ter informatie te zenden aan de (bijzondere) Ondernemingsraad (OR), het 
(bijzonder) georganiseerd overleg (BGO) en de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

Bijlage(n) 
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Inleiding 
 

In 2008 heeft de Commissie Herziening Handhavingstelsel VROM-regelgeving (milieu, bouwen), 

onder leiding van Jan Mans, in opdracht van de ministers Cramer en Hirsch Ballin de Nederlandse 

handhavingspraktijk tegen het licht gehouden om helderheid te verschaffen in een discussie over de 

kwaliteit en organisatie van het omgevingsrecht. In haar eindrapport “De tijd is rijp” (juni 2008) pleit de 

commissie voor een reorganisatie van de handhaving van het omgevingsrecht.  

 

Volgens de commissie is er sprake van een aantal problemen: 

§ De handhaving is te gefragmenteerd.  

§ Gemeenten zijn geneigd niet verder te gaan dan waarschuwen.  

§ De schaal van gemeenten is meestal te klein.  

§ De samenwerking tussen bestuurslagen is te vrijblijvend.  

 

Het Rijk heeft naar aanleiding van het rapport in samenspraak met het Interprovinciaal Overleg (IPO) 

en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ingezet op versterking van de 

vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht. De bestuurlijke afspraken hieromtrent 

zijn in juni 2009 vastgelegd in de zogenoemde ‘Package deal’. Hierin staan onder andere afspraken 

over een verplichte oprichting van Regionale Uitvoeringsorganisaties (RUD’s) per 1 januari 2013, 

waarin minimaal een landelijk afgesproken basistakenpakket moet worden uitgevoerd dat minimaal 

moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De verplichting om tot RUD’s te komen, is omgezet naar 

een bottom-up proces. 

 

Intentiebesluit Noordzeekanaalgebied en Schipholregio 

Op 28 juni 2010 hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Amsterdam, 

Haarlemmermeer, Velsen en Zaanstad en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (de eerste 

intredende partijen) in een bestuurlijk overleg van Provincie en gemeenten van Noord-Holland de 

intentie uitgesproken om te starten met de voorbereiding van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 

voor het Noordzeekanaalgebied en de Schipholregio. Deze intentie is in het najaar van 2010 door de 

colleges van deze vijf partijen geformaliseerd. De ambitie van de eerste intredende partijen is steeds 

geweest om de overige gemeenten uit de gebieden van de drie veiligheidsregio’s op termijn uit te 

nodigen deel te nemen aan deze RUD.  

 

Om de haalbaarheid van een RUD te onderzoeken is een Verkenningsonderzoek uitgevoerd, dat in 

maart 2011 ambtelijk is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat een RUD voor het Noordzeekanaalgebied 

en de Schipholregio haalbaar wordt geacht en een meerwaarde zou zijn voor de huidige praktijk. Na 

afronding van het onderzoek hebben zich in de regio diverse ontwikkelingen rond de RUD-vorming 

voorgedaan, die een koerswijziging impliceren ten opzichte van de keuzes in het 

Verkenningsonderzoek.  

 

De bestuurders van de Milieudienst IJmond en van de vier eerste intredende partijen van de RUD 

NZKG
1 hebben in het breed Bestuurlijk Overleg van 4 november 2011 uitgesproken dat zij 

gezamenlijk streven naar de realisatie van één Regionale Uitvoeringsdienst voor het gebied van de 

drie veiligheidsregio’s per 1 januari 2015. Dit gebied beslaat de veiligheidsregio’s Kennemerland, 

Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een 

Bestuurlijk Akkoord op 23 februari 2012.  

 

De gebieden van de drie veiligheidsregio’s kennen een gelijksoortige milieuproblematiek en een 

sterke ruimtelijke, economische en veiligheidsverbondenheid. Deze verbondenheid en de strategische 

                                                             
1 Velsen heeft na afronding van het Verkenningsonderzoek vanwege praktische redenen besloten aansluiting te 
houden bij de Milieudienst IJmond. 
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samenhang van de gebieden van de drie veiligheidsregio’s zijn bij uitstek gebaat bij één RUD waarin 

de verschillende partijen de krachten bundelen en hun taken gezamenlijk onderbrengen. 

 

In de periode 2013 tot 2015 zal in tussenstappen aan de realisatie van het streefbeeld 2015 worden 

gewerkt. De huidige milieudienst IJmond zal in 2012 worden omgevormd tot een zelfstandige RUD 

IJmond met filialen in Kennemerland en Waterland en deelname van de gemeente Haarlem. 

Daarnaast zal de RUD NZKG opgericht worden. De Amstel- en Meerlanden-gemeenten, alsmede de 

gemeenten Purmerend en Beemster, hebben aangegeven zich onder voorwaarden te willen 

aansluiten bij de RUD NZKG. Zowel de RUD IJmond als de RUD NZKG zal uiterlijk per 1 januari 2013 

operationeel zijn. De voortgang van deze samenwerking wordt frequent besproken in het Bestuurlijk 

Kernteam, waarin de Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en afgevaardigden van het 

Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond en het Bestuurlijk Team van de RUD NZKG i.o. 

deelnemen. 

 

Kwartiermaker 

Voor de voorbereiding van de totstandkoming van de RUD NZKG en het uitwerken van voorstellen 

hoe de samenwerking met andere partijen vorm moet krijgen, is een kwartiermaker (tevens beoogd 

directeur van de RUD NZKG) aangesteld. Aan de hand van een bestuursopdracht (die eind 2011 door 

de Colleges en Gedeputeerde Staten van de eerste intredende partijen is vastgesteld) voert de 

kwartiermaker, samen met zijn team, een onderzoek uit naar de opties en mogelijkheden van de RUD 

NZKG. Bij dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met de Milieudienst IJmond.  

 

De eerste resultaten van dit onderzoek worden in dit startbesluit op hoofdlijnen aan uw Colleges 

voorgelegd met het uitdrukkelijk verzoek op basis van deze aanzet uw Raden en Staten een 

startbesluit tot oprichting van de RUD NZKG per 1 januari 2013 voor te leggen. Bij een positief besluit 

zal de kwartiermaker formeel de opdracht krijgen tot het bouwen van de RUD NZKG met startdatum 1 

januari 2013. Daarbij rekening houdend dat deze RUD NZKG een tussenstap is op weg naar één 

Regionale Uitvoeringsdienst voor het gebied van de drie veiligheidsregio’s per 1 januari 2015. 

 

Hierbij zal tevens de besluitvorming rondom de nieuwe Omgevingswet, die op dit moment wordt 

voorbereid, nauwgezet worden gevolgd. Deze beoogt immers een integratie en vereenvoudiging van 

wetgeving op het gebied van ruimte, bodem, water, lucht, natuur, gebouwde omgeving, 

monumentenzorg en infrastructuur, waardoor een verdere verruiming en verbreding van het 

takenpakket niet uit valt te sluiten. 

 

Startbesluit 

Dit startbesluit beschrijft de keuzes die gemaakt moeten worden om de Regionale Uitvoeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied (RUD NZKG) te bouwen en geeft toelichting op de besluiten die in mei en juni 

2012 moeten worden genomen door de bestuurders van Provincie en deelnemende gemeenten zodat 

de RUD NZKG op 1 januari 2013 formeel en feitelijk aan de slag kan gaan als Openbaar Lichaam op 

basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.  

 

Voor de verdere inrichting van de RUD geeft het de denkrichting aan voor de verdere uitwerking 

waarvoor in september 2012 een besluit wordt gevraagd. Het gaat daarbij om besluitvorming over de 

Gemeenschappelijke Regeling, het bedrijfsplan (inclusief formatie en begroting), organisatieplan en 

sociaal plan. Tot slot wordt een doorkijk gegeven op het traject tot ontwikkeling van een RUD NZKG+ 

van 2013 tot 2015. 
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Samenvatting gevraagde besluiten 
 

Takenpakket 

1. Het takenpakket van de RUD NZKG bestaat uit het landelijk basistakenpakket (versie 2.3.), dus 

inclusief de BRZO-taken en de daarmee verbonden Wabo-taken, waarmee de RUD aanvangt per 

1 januari 2013. 

2. De RUD NZKG voert met ingang van 1 januari 2013, al dan niet via gefaseerde aanname, op 

verzoek van de aangesloten overheden een plustakenpakket uit voor zover deze takenpakketten:  

a) behoren tot het domein van de fysieke leefomgeving  

b) kwantitatief en kwalitatief zodanig zijn dat de RUD NZKG deze taken duurzaam, robuust en 

professioneel kan uitvoeren.  

c) uitvoerend van karakter zijn en vergunningverlening, toezicht en handhaving betreffen. 

 

3. De RUD NZKG is de landsdelige BRZO RUD, en werkend voor de provincies Noord-Holland, 

Flevoland en Utrecht. De RUD NZKG wordt daarmee namens het bevoegd gezag van de 

provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en inliggende gemeenten verantwoordelijk voor 

vergunningverlening aan en toezicht op en handhaving van de bedrijven vallend onder het Besluit 

Risico’s en Zware Ongevallen (BRZO). De uitvoering hiervan wordt functioneel en formeel op 1 

januari 2013 aangestuurd door de directeur RUD NZKG. 

4. De RUD NZKG voert het loket (zowel digitaal als fysiek) voor BRZO-inrichtingen en -activiteiten en 

voor de provincie Noord-Holland voor alle taken. 

 

Besturing 

5. De RUD NZKG krijgt de vorm van een Openbaar Lichaam, gestoeld op de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen. Alle aangesloten overheden met uitzondering van provincie 

Utrecht en Flevoland en inliggende gemeenten nemen, in beginsel, deel als eigenaar aan het 

Algemeen Bestuur van het Openbare Lichaam. Het AB ziet namens de eigenaren op hoofdlijnen 

toe op de kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering en op de continuïteit van de RUD 

NZKG. 

6. Voor de stemverhouding van het Algemeen Bestuur geldt dat 50% van de stemmen aan de 

Provincie en Amsterdam toekomen en 50% aan de overige gemeenten
2
. Bij gevoelige besluiten

3
 

is een gekwalificeerde meerderheid vereist
4
. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd uit het 

Algemeen Bestuur en kent 5 zetels waarvan 4 voor de eerst intredende partijen
5
 en 1 voor de 

overige gemeenten. Indien andere partijen in een later stadium te kennen geven deel te willen 

nemen, zal de stemverhouding naar rato van de inbreng worden herzien binnen de 50% van de 

overige gemeenten. 

7. De RUD hanteert een meerjarig Dienstverleningshandvest ten behoeve van de deelnemende 

partijen. Dit Dienstverleningshandvest zal in drie jaar gebouwd worden en legt o.a. de meerjarige 

uitvoering van de basistaken en de kwaliteit van de dienstverlening. Voor deze kwaliteit zullen 

landelijke kaders als de ondergrens gelden. Met alle deelnemende partijen worden meerjarige 

Dienstverleningsovereenkomsten gesloten (DVO’s), die jaarlijks worden geactualiseerd. Met deze 

DVO’s kan naast de standaardpakketten per deelnemer ook in maatwerk worden voorzien. Het 

AB spreekt zich uit over het geheel van de DVO’s. 

8. Per deelnemende partij wordt voorzien in een zo veel mogelijk gelijksoortig mandaat aan de 

directeur RUD NZKG. De directeur van de RUD NZKG heeft voor zover aan hem verleend het 

                                                             
2 Voor zover zij als eigenaar deelnemen in de GR 
3
 Te denken valt aan besluiten over de begroting en over de wijziging van de GR 

4 De onderliggende procedure wordt in de zomer uitgewerkt en toegevoegd aan de GR 
5 Te weten: de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad en de provincie Noord-Holland 



 

7 

 

mandaat voor de uitvoering van de taken van de RUD NZKG binnen de vastgestelde landelijke, 

provinciale en gemeentelijke beleidskaders. De directeur RUD NZKG informeert en voert overleg 

met bevoegd gezag, indien naar verwachting grote/indringende politieke of maatschappelijke 

gevolgen of aansprakelijkheid aan de orde kan zijn bij het uitoefenen van de gemandateerde 

bevoegdheid. 

 

Financieel 

9. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling worden de algemene financiële risico’s voor de 

deelnemers ingeperkt naar rato van hun beoogde inbreng per 1 januari 2013.  

10. Deelnemer-gerelateerde financiële risico’s voortvloeiend uit het mandaat van het bevoegd gezag 

worden (in redelijkheid) naar de oorspronkelijke inbrenger teruggelegd. Per deelnemende partij 

worden in de DVO’s afspraken gemaakt waarmee de financiële consequenties per 

opdrachtenpakket helder aan de voorkant worden bepaald.  

11. De voor de tweede helft van 2012 begrote oprichtingskosten
6
 à € 1,22mln. worden direct 

beschikbaar gesteld. Voor de investeringen op het gebied van ICT, DIV en huisvesting zijn 

stelposten begroot op € 2,28mln. Deze investeringsmiddelen worden ter beschikking gesteld bij de 

bestuurlijke besluitvorming over het uitgewerkte bedrijfsplan. In dit bedrijfsplan zal rekening 

worden gehouden met de gefaseerde opbouw van deze investeringen, mede in relatie tot het 

streefbeeld 2015. De basisoprichtingskosten passen binnen het totale budget van 3 à 3,5mln. (i.c. 

niet meer dan 10% van de geschatte jaarexploitatie van de RUD). De eerst intredende partijen 

hebben dit budget voor 2012 vrijgemaakt en verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel. Op een 

later moment zal nacalculatie plaatsvinden. 

12. Voor de RUD NZKG begroting 2013 en 2014 wordt uitgegaan van vastgestelde pakketten op 

basis van een meerjarig commitment. De inbreng van taken en mensen van de deelnemende 

partijen in 2013 is bepalend voor de levering van diensten in 2013 en 2014. Uitgangspunt bij de 

start op 1 januari 2013 is “inbreng is afname”. De RUD NZKG zal de eerste 2 jaar geen 

kostenstijging doorvoeren met betrekking tot overgedragen taken en budgetten anders dan 

inflatiecorrectie. De directeur realiseert na twee jaar een nader in het bedrijfsplan uit te werken 

efficiencytaakstelling ten gevolge van de samenvoeging en de investeringen in ICT en DIV. 

13. De RUD NZKG kan een (weerstands)reserve opbouwen van ten hoogste 7,5% van de 

jaarexploitatie. 

14. Voor de eerst intredende partijen geldt dat ze de oprichtingskosten van de RUD NZKG naar keuze 

als eenmalige bijdrage dan wel als lening aan de RUD NZKG beschouwen. Van nieuwe 

intredende partijen wordt een bijdrage aan de dekking van de oprichtingskosten gevraagd. 

15. Iedere latende partij betaalt zelf de eigen frictiekosten. Dat geldt ook voor frictiekosten die na de 

oprichting van de RUD NZKG op weg naar 2015 aan de orde zijn. 

 

Personeel  

16. Voor de arbeidsvoorwaarden volgt de RUD NZKG een nader vast te stellen rechtspositieregeling. 

Overleg en overeenstemming over het Sociaal Plan zal (bij voorkeur) plaatsvinden met een 

Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Na bestuurlijke goedkeuring van dit startbesluit wordt de 

BOR gevraagd om advies uit te brengen over de personele consequenties van de overgang. 

 

17. De uitgangspunten en uitwerking voor de overgang en plaatsing van de medewerkers naar de 

RUD NZKG zal geregeld worden middels een vast te stellen Sociaal Plan dat aansluit bij het 

Landelijk Sociaal Beleidskader. Hierbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten zoals benoemd in 

                                                             
6 Kosten kwartiermakersteam, inhuur en overige kosten 
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hoofdstuk 4, paragraaf 4. Personeel, zowel primair als secundair binnen de landelijk gehanteerde 

kaders van de 27,3% overhead, heeft recht op overgang naar de RUD NZKG. 
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1. Takenpakket RUD 
 

1.1 Basistakenpakket  

Bij de bepaling van het takenpakket van de RUD NZKG is de kerngedachte van de visie op de 

vorming van RUD’s leidend. Die kerngedachte is de maatschappelijke urgentie om die taken en 

activiteiten te concentreren en te professionaliseren die nodig zijn voor een adequaat toezicht op 

complexe, risicovolle industriële bedrijven/inrichtingen en activiteiten. De bedoeling is dat deze 

inrichtingen integraal, volgens de uitgangspunten van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo), worden benaderd.  

 

Om die integrale benadering mogelijk te maken worden de basistaken aangevuld met alle op 

inrichtingsniveau verbonden en daarvan afgeleide taken, zoals Wabo-taken en plustaken. De RUD 

NZKG moet een robuust takenpakket hebben met toereikende expertise en volume om met 

slagkracht en gezag te kunnen optreden.  

 

Voor de toekomst valt een verdere verruiming en verbreding niet uit te sluiten. De Omgevingswet, die 

op dit moment wordt voorbereid, beoogt immers een integratie en vereenvoudiging van wetgeving op 

het gebied van ruimte, bodem, water, lucht, natuur, gebouwde omgeving, monumentenzorg en 

infrastructuur. 

 

Dat levert het volgende takenpakket van de RUD NZKG op:  

1. Het landelijke Basistakenpakket versie 2.3.  

2. Alle met het basistakenpakket verbonden Wabo-taken. 

3. Taken om een gezaghebbend landsdelig expertisecentrum te kunnen zijn
7
 

 

De kwaliteitscriteria van KPMG zijn van toepassing op dit takenpakket.  

 

Ad 1. Basistakenpakket versie 2.3 (zie bijlage 1)
8
  

Bij het basistakenpakket gaat het in grote lijnen om: 

§ Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en BRIKS-taken voor alle provinciale 

inrichtingen, waaronder complexe risicovolle industriële inrichtingen en voor de zogenaamde 

VVGB inrichtingen. 

§ Toezicht en handhaving milieu voor de complexe/risicovolle gemeentelijke inrichtingen. 

§ Voorbereiding van de vergunningverlening milieu en van de omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets bij meldingen voor deze gemeentelijke bedrijven 

§ Ketentoezicht en vergunningverlening, toezicht en handhaving voor projecten van provinciaal 

belang 

§ Toezicht en handhaving inrichtinggebonden bodemtaken. 

 

Ad 2. De met het basistakenpakket verbonden Wabo-taken (zie bijlage 2) 

Om de gewenste Wabo-brede benadering mogelijk te maken van de bedrijven behorend tot het 

basistakenpakket worden ook alle overige inrichting gebonden Wabo-taken voor die bedrijven 

ingebracht in de RUD NZKG. Zo worden vanuit het mandaat alle taken over de volle breedte van de 

Wabo-vergunning in één hand samengebracht bij de directeur RUD NZKG. 

Dat houdt in dat de gemeenten ook vergunningverlening voor bouwtaken en toezicht- en 

handhavingstaken op bouwtaken voor de genoemde complexe en risicovolle inrichtingen binnen de 

gemeente inbrengen.  

                                                             
7
 Landsdelig betekent: uitvoering van de VTH-taken voor alle provinciale en gemeentelijke BRZO-bedrijven in de 

provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 
8
 Het Verkenningsonderzoek RUD NZKG+ van 18 maart 2011 ging nog uit van het basistakenpakket versie 2.2. 

Op 25 mei 2011 is de tekst redactioneel aangepast in verband met wijzigingen van de Wabo en het 
Activiteitenbesluit (versie 2.3). Hier wordt daarom uitgegaan van deze geactualiseerde versie. 
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Andere in het oog springende voorbeelden van de hier bedoelde taken zijn het milieudeel voor de 

zwaardere meldingsplichtige inrichtingen conform het Activiteitenbesluit en de hiermee verbonden 

zijnde vergunningverlening bodem. Ten slotte gaat het in een aantal gevallen ook om de 

vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouw, reclame, inritten, kap en sloop (BRIKS-taken) 

bij de melding plichtige gemeentelijke bedrijven uit het basistakenpakket zit. 

 

Ad 3. Taken om een gezaghebbend landsdelig expertisecentrum te kunnen zijn (zie bijlage 3). 

Gezien de zwaarte en complexiteit van het type inrichtingen en activiteiten uit het basistakenpakket en 

de daarmee verbonden Wabo-taken moet de RUD NZKG beschikken over voldoende hoogwaardige 

kennis en expertise. Bovendien zal de RUD NZKG een landsdelige RUD worden voor de BRZO- en 

de IPPC4- bedrijven (zie paragraaf 1.3). Bij de taken die voortvloeien uit deze noodzaak en de ambitie 

van de RUD NZKG om een gezaghebbend expertisecentrum te zijn gaat het in elk geval om diverse 

technische specialisten (geluid, energie, externe veiligheid, juristen bezwaar en beroep, implementatie 

van wet- en regelgeving, uitvoeringsbeleid en kennismanagement). 

 

1.2 Plustakenpakket 

Naast het basistakenpakket en de op inrichtingsniveau verbonden en daarvan afgeleide taken voert 

de RUD NZKG op verzoek van de betrokken overheden, al dan niet via gefaseerde aanname, ook 

andere aanvullende takenpakketten uit, voor zover deze:  

 

§ Behoren tot het domein van de fysieke leefomgeving (vergunningverlening, toezicht en 

handhaving) 

§ Kwantitatief en kwalitatief (kwaliteitscriteria KPMG) van een zodanig niveau zijn dat de RUD 

NZKG deze taken duurzaam, robuust en professioneel kan uitvoeren.  

 

Zo wordt aangesloten bij het oorspronkelijke doel van het Verkenningsonderzoek NZKG en de 

Intentieverklaring om een zo robuust mogelijke start te maken met een zo breed mogelijk takenpakket. 

 

In het bijzonder betekent dit dat gemeenten Wabo-breed alle milieu- en bouwtaken (vergunningen, 

toezicht en handhaving) voor bedrijven en particulieren, inclusief horecatoezicht voor bouwkundige 

zaken en toezicht op gebruik volgens het bestemmingsplan, gedifferentieerd en gefaseerd, kunnen 

inbrengen. Aldus kan worden voorkomen dat er bij latende partijen efficiency- en kwaliteitsverlies 

optreedt door splitsing van afdelingen en doordat er een te weinig robuuste organisatie achterblijft. 

Deze aanpak laat bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam de vrijheid om dergelijke overeenkomstige 

taken die nu door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht worden verricht bij het bevoegd gezag van de 

stadsdelen te laten. 

 

Ten slotte moet worden vermeden dat de RUD NZKG dergelijke aanvullende taken door 

schaalproblemen niet op voldoende niveau en tegen een redelijk tarief kan uitvoeren. Dat is niet alleen 

een risico voor de RUD NZKG zelf, maar zou ook in het nadeel zijn van de latende partij(en). In elk 

geval moet de uitvoering van het basistakenpakket en de direct daarmee verbonden taken niet in 

gevaar komen. 

 

1.3 Besluit Risico’s en Zware Ongevallen (BRZO) en IPPC categorie 4 

De vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken voor de bedrijven die vallen onder het Besluit 

Risico’s en Zware Ongevallen (BRZO-bedrijven) en de IPPC categorie 4 bedrijven van de provincie 

Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Zaanstad vormen onderdeel van het 

basistakenpakket 2.3. en worden vanzelfsprekend door deze partijen ingebracht in de RUD NZKG. 

 

Bovendien moet conform de landelijke lijn van de staatssecretaris van het ministerie Infrastructuur en 

Milieu en het IPO de RUD NZKG per 1 januari 2013 daadwerkelijk functioneren als landsdelige BRZO- 
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RUD 9. Dat betekent dat de RUD NZKG vanaf dat moment alle taken rondom vergunningverlening-, 

toezicht- en handhaving uitvoert voor de bedrijven die vallen onder het Besluit Risico en Zware 

Ongevallen (BRZO) en IPPC categorie 4 bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en 

Flevoland. De landsdelige BRZO-RUD NZKG functioneert feitelijk en formeel op 1 januari 2013 onder 

aansturing van de directeur RUD NZKG. 

 

Taken 

Het uitgangspunt is dat alle taken bij BRZO-en IPPC categorie 4 bedrijven door de BRZO-RUD 

worden uitgevoerd, dus:  

§ Wabo-taken 

§ Vergunningverlening, toezicht en handhaving volgens de nog landelijk vast te stellen 

handhavingstrategie voor BRZO-en IPPC categorie 4 bedrijven 

§ BRZO- en IPPC categorie 4 inspecties 

§ Coördinatie (landsdelig en met BRZO-partners zoals Inspectie SZW en Veiligheidsregio) 

§ Beoordelingen van veiligheidsrapporten 

§ Optreden als 1 loket voor alle BRZO-bedrijven in de 3 provincies. 

§ Actieve deelname in de landelijke BRZO-overlegstructuur (bestuurlijk, directieniveau, 

werkgroepen). 

 

Kwaliteitscriteria 

§ In de ‘Maatlat BRZO’ liggen landelijke afgesproken kwaliteitscriteria vast. Voor de zomer van 2012 
komt er een nieuw pakket met landelijke kwaliteitscriteria voor de BRZO, die waarschijnlijk een 
aanzienlijke verzwaring inhouden. Deze nieuwe kwaliteitscriteria zullen dan leidend zijn voor de 
inrichting van de BRZO-RUD NZKG. 

§ KPMG-criteria. 

§ Uniformiteit in de uitvoering (level playing field). 

§ Communicatie met de bevoegde gezagen. 

§ Een heldere invulling van de front office- en back office-organisatie. 

§ Adequate wijze van registreren en monitoring en transparante rapportage over de taakuitvoering 

en de prestaties van de BRZO-en IPPC bedrijven 

 

In bijlage 4 wordt nog nader ingegaan op de taken en kwaliteitscriteria. In deze bijlage bevindt zich 

ook een lijst van alle hier bedoelde bedrijven (drie provincies en betrokken gemeenten). 

 

Twee kanttekeningen 

§ Op dit moment (medio april 2012) is de landelijke lijn van de staatssecretaris en het IPO nog niet 

definitief. Voor de zomer van 2012 wordt meer duidelijkheid verwacht, onder meer over het 

Programma van Eisen dat zal gaan gelden voor alle landsdelige BRZO-RUD’s. Vooruitlopend op 

de landelijke kaders doen wij voorlopige voorstellen voor inrichting van de BRZO-RUD-NZKG. 

 

§ Met onderhavige GR (bijlage 6) is de uitvoering van BRZO- en IPPC categorie 4 taken door de 

RUD NZKG voor de provincie Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en inliggende gemeenten op 

grofweg 3 manieren mogelijk, waarbij recht wordt gedaan aan de landelijke afspraken voor BRZO-

RUD’s. De nadere uitwerking hiervan volgt in het najaar:  

o Er kunnen Bestuurscommissies komen, van waaruit het bevoegd gezag betrokken wordt 

(artikel 30). 

o Er kunnen aparte GR’s worden afgesloten, van waaruit de uitvoering van taken plaatsvindt 

(artikel 34).  

o Er worden dienstverleningshandvest en overeenkomsten afgesloten en mandaatregelingen 

vastgesteld tussen partijen onderling, tussen RUD’s onderling, of tussen partij (bevoegd 

gezag) en RUD (mogelijk getrapt (‘doormandateren’) of direct (artikel 35 en 36). 

                                                             
9 De RUD NZKG wordt daarmee 1 van de 6 landsdelige RUD’s met taken voor de BRZO. 
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1.4 Beleids- en realisatietaken  

Beleid en kaderstelling blijft bij de bevoegde gezagen van gemeenten en provincie. Beleidsbepaling 

blijft een kerntaak blijft van de partnerorganisaties. Wel kan er vanuit de uitvoeringspraktijk en de 

kennis over de regio geadviseerd worden aan de beleidsmakers van gemeenten en provincie. 

Uitvoeringsbeleid hoort wel bij de RUD, dat wil zeggen de implementatie en doorvertaling van beleid, 

wet- en regelgeving naar producten en diensten van de RUD. 
 

Realisatietaken – zoals uitvoering van bodemsaneringen – behoren niet tot het takenpakket van de 

RUD (want is geen vergunningverlening of toezicht en handhaving) en blijven dus een 

verantwoordelijkheid van de bevoegde gezagen van de latende organisaties. 

 

 
Gevraagde besluiten 

1. Het takenpakket van de RUD NZKG bestaat uit het landelijk basistakenpakket (versie 2.3.), dus 

inclusief de BRZO-taken en de daarmee verbonden Wabo-taken, waarmee de RUD aanvangt 

per 1 januari 2013. 

2. De RUD NZKG voert met ingang van 1 januari 2013, al dan niet via gefaseerde aanname, op 

verzoek van de aangesloten overheden een plustakenpakket uit voor zover deze 

takenpakketten:  

a) behoren tot het domein van de fysieke leefomgeving  

b) kwantitatief en kwalitatief zodanig zijn dat de RUD NZKG deze taken duurzaam, robuust 

en professioneel kan uitvoeren.  

c) uitvoerend van karakter zijn en vergunningverlening, toezicht en handhaving betreffen. 

 

3. De RUD NZKG is de landsdelige BRZO RUD, en werkend voor de provincies Noord-Holland, 

Flevoland en Utrecht. De RUD NZKG wordt daarmee namens het bevoegd gezag van de 

provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en inliggende gemeenten verantwoordelijk voor 

vergunningverlening aan en toezicht op en handhaving van de bedrijven vallend onder het 

Besluit Risico’s en Zware Ongevallen (BRZO). De uitvoering hiervan wordt functioneel en 

formeel op 1 januari 2013 aangestuurd door de directeur RUD NZKG. 

4. De RUD NZKG voert het loket (zowel digitaal als fysiek) voor BRZO-inrichtingen en -activiteiten 

en voor de provincie Noord-Holland voor alle taken. 
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2. Besturing 
 

De RUD NZKG wordt een Openbaar Lichaam met rechtspersoonlijkheid waarbij de bestuurlijke 

organisatie wordt vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De GR wordt gevormd door 

de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en de gemeente 

Zaanstad en naar verwachting de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Diemen, 

Uithoorn, Purmerend en Beemster. De concept-GR in opmaak is bijgevoegd in bijlage 6. 

 

2.1 Algemeen bestuur 

Alle eigenaren van de GR nemen deel aan het Algemeen Bestuur (AB). Mandatering van deze taak is 

juridisch niet mogelijk, behoudens de optie van deelname van een andere GR aan de GR RUD NZKG. 

 

Het AB beslist over de bestuurlijke hoofdlijnen en komt 1-2 keer per jaar bijeen. Een belangrijke taak 

van het AB is het neerzetten van de RUD NZKG en het borgen van de continuïteit van de organisatie. 

Het AB ziet toe op de tariefstelling en de te leveren professionele kwaliteit vanuit de gedeelde binding 

aan de RUD NZKG. Het AB ziet toe op de continuïteit en dienstverleningskwaliteit van de RUD als 

geheel. 

  

De stemverhouding voor het AB is gewoonlijk gebaseerd op de inbreng van taken en middelen van de 

partijen. Hier wordt voorgesteld uit te gaan van 50% voor de Provincie en Amsterdam (naar rato van 

beoogde inbreng) en 50% voor de overige gemeenten. Indien andere partijen in een later stadium te 

kennen geven deel te willen nemen, zal de stemverhouding naar rato van de inbreng worden herzien 

binnen de 50% van de overige gemeenten. 

 

Bij besluiten over de begroting en de wijziging van de GR (zogenoemde gevoelige besluiten) is een 

gekwalificeerde meerderheid vereist
10

.  

De stemverhouding wordt dusdanig ingericht dat het gezamenlijk belang vertrouwenwekkend geborgd 

wordt. Door de vast te stellen spelregels worden kleinere en grotere deelnemers uitgenodigd om tot 

gezamenlijke besluitvorming te komen. 

 

Voor het geval het bij belangrijke beslissingen als het vaststellen van de begroting, de tarieven, de 

basiskwaliteit, de toe- en uittreding van partijen en de opheffing van de GR, tot stemming komt, dan is 

met de voorgestelde procedure geborgd dat de leden met elkaars belangen rekening houden. 

 

2.2 Dagelijks bestuur 

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd uit het midden van het Algemeen Bestuur. Voorgesteld 

wordt een bestuur van 5 leden op te richten waarin in ieder geval de eerste intredende partijen 

plaatsnemen alsmede een lid namens de kleine gemeenten. Het DB bereidt de besluitvorming in het 

AB voor en komt 8-12 keer per jaar bijeen. Ieder lid heeft één stem. 

 

2.3 Dienstverleningsovereenkomsten 

Productie- en kwaliteitsafspraken over de gewenste opdracht worden in langlopende 

Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) per deelnemende partij vastgelegd. Jaarlijks worden deze 

met iedere deelnemende partij geactualiseerd, waarbij invulling wordt gegeven aan de meegegeven 

kaders en wensen ten aanzien van beleidsaccenten, kwantitatieve invulling en beschikbare middelen. 

Een model-DVO in opmaak is als bijlage 7 bijgevoegd. Algemene Voorwaarden die in de DVO’s 

worden toegepast worden in een Dienstverleningshandvest opgenomen. Dit handvest wordt 

vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 

 

De BRZO-taken voor de RUD’s uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden 

                                                             
10 De onderliggende procedure wordt in de zomer uitgewerkt en toegevoegd aan de GR 
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uitgevoerd op basis van Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met een rechtstreeks dan wel 

getrapt mandaat aan de RUD NZKG. De landelijke afspraken over BRZO-RUD’s zijn hier leidend. De 

bestuurlijke betrokkenheid van het Bevoegd Gezag van de provincies Utrecht en Flevoland kan vorm 

krijgen in een Bestuurscommissie. De concepttekst van de GR biedt hiertoe de mogelijkheid. 

 

De Basistaken die thans worden uitgevoerd in opdracht van het bevoegd gezag van de stadsdelen 

van Amsterdam worden eveneens in rechtstreeks mandaat aan de RUD NZKG opgedragen. 

Een model-mandaatregeling in ruw concept voor de mandatering van bevoegdheden van het bevoegd 

gezag aan de RUD is als bijlage 8 bijgevoegd. 

 

Het streefbeeld is om in deze DVO’s de te leveren diensten, leveringsvoorwaarden, prestatie-

indicatoren en prijzen per dienst transparant en eenduidig vast te leggen. Om zo ver te komen is 

helderheid nodig over bijvoorbeeld de reële kosten, leveringsrisico’s en mogelijke efficiencywinst die 

met de vorming van de RUD NZKG gerealiseerd kan worden. Die helderheid kan pas werkenderwijs 

worden opgedaan. 

 

In 2013 zal daarom voor de DVO’s uitgegaan worden van schattingen van de reële integrale kosten 

(inclusief overheadkosten) op basis van lumpsum bedragen. In de loop van 2013 en 2014 zal de RUD 

NZKG ervaring opdoen met de feitelijke kosten, capaciteitsinzet en bedrijfsrisico’s. Deze ervaring biedt 

aan het Bestuur van de GR de basis voor een besluit over toepassing van het wensbeeld van een 

transparante vastlegging van de te leveren diensten, leveringsvoorwaarden, prestatie-indicatoren en 

prijzen per dienst vanaf 2015. In de initiële lumpsum financiering wordt uitgegaan van een realistische 

inschatting van de bedrijfsrisico’s. 

 

2.4 Mandaat directeur RUD NZKG 

De directeur van de RUD NZKG heeft het mandaat voor de uitvoering van de taken van de RUD 

NZKG binnen de vastgestelde landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidskaders. De directeur 

RUD NZKG informeert en voert overleg met bestuurders indien naar verwachting grote/indringende 

politieke of maatschappelijke gevolgen of aansprakelijkheid aan de orde kan zijn bij het uitoefenen van 

de gemandateerde bevoegdheid. 

 

2.5 Opdrachtnemerschap 

De RUD NZKG wil graag een goede opdrachtnemer zijn.  

 

Voor goed opdrachtnemerschap worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. De RUD NZKG i.o.: 

§ Is betrouwbaar bij het maken en nakomen van afspraken; 

§ Legt verantwoording af; 

§ Is aanspreekbaar en toegankelijk; 

§ Is omgevingsbewust: zoekt contact met de opdrachtgever als zaken gevoelig liggen en bij 

calamiteiten; 

§ Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan opdrachtgevers waar dat vanuit de aanwezige 

expertise verwacht mag worden. 
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De goede opdrachtnemer verwacht van de opdrachtgever het volgende. De opdrachtgever: 

§ Maakt onderscheid tussen inhoudelijk opdrachtgeverschap en eigenaarschap; 

§ Positioneert deze functies op verschillende plaatsen in de organisatie; 

§ Zorgt dat er voldoende (inhoudelijke- en beleidsmatige) capaciteit beschikbaar is om een goed 

opdrachtgever te kunnen zijn. Deze capaciteit werkt twee kanten op: het gewenste beleid intern 

vertalen in opdrachten en het dienen als sparringpartner en controleur voor de RUD. 

§ Zorgt voor balans in de zwaarte van de RUD taken en de zwaarte van de aansturing door de 

opdrachtgever; 

§ Vervult de opdrachtgevende rol met voldoende gezag en mandaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gevraagde besluiten 

5. De RUD NZKG krijgt de vorm van een Openbaar Lichaam, gestoeld op de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen. Alle aangesloten overheden met uitzondering van provincie 

Utrecht en Flevoland en inliggende gemeenten nemen, in beginsel, deel als eigenaar aan het 

Algemeen Bestuur van het Openbare Lichaam. Het AB ziet namens de eigenaren op hoofdlijnen toe 

op de kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering en op de continuïteit van de RUD NZKG. 

6. Voor de stemverhouding van het Algemeen Bestuur geldt dat 50% van de stemmen aan de 

Provincie en Amsterdam toekomen en 50% aan de overige gemeenten. Bij gevoelige besluiten is 

een gekwalificeerde meerderheid vereist. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd uit het Algemeen 

Bestuur en kent 5 zetels waarvan 4 voor de eerst intredende partijen en 1 voor de overige 

gemeenten. Indien andere partijen in een later stadium te kennen geven deel te willen nemen, zal 

de stemverhouding naar rato van de inbreng worden herzien binnen de 50% van de overige 

gemeenten. 

7. De RUD hanteert een meerjarig Dienstverleningshandvest ten behoeve van de deelnemende 

partijen. Dit Dienstverleningshandvest zal in drie jaar gebouwd worden en legt o.a. de meerjarige 

uitvoering van de basistaken en de kwaliteit van de dienstverlening. Voor deze kwaliteit zullen 

landelijke kaders als de ondergrens gelden. Met alle deelnemende partijen worden meerjarige 

Dienstverleningsovereenkomsten gesloten (DVO’s), die jaarlijks worden geactualiseerd. Met deze 

DVO’s kan naast de standaardpakketten per deelnemer ook in maatwerk worden voorzien. Het AB 

spreekt zich uit over het geheel van de DVO’s. 

8. Per deelnemende partij wordt voorzien in een zo veel mogelijk gelijksoortig mandaat aan de 

directeur RUD NZKG. De directeur van de RUD NZKG heeft voor zover aan hem verleend het 

mandaat voor de uitvoering van de taken van de RUD NZKG binnen de vastgestelde landelijke, 

provinciale en gemeentelijke beleidskaders. De directeur RUD NZKG informeert en voert overleg 

met bevoegd gezag, indien naar verwachting grote/indringende politieke of maatschappelijke 

gevolgen of aansprakelijkheid aan de orde kan zijn bij het uitoefenen van de gemandateerde 

bevoegdheid. 
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3. Financieel 
 

3.1 Uitgangspunten begroting 

1. Elke deelnemende partij krijgt producten en diensten geleverd door de RUD NZKG op basis van 

het budget dat de betreffende partij heeft overgedragen aan de RUD NZKG met aanpassing naar 

gewenste dienstenomvang voor 2013. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het laten uitvoeren 

van additionele opdrachten door de RUD tegen extra betaling. 

2. Het budget is gebaseerd op de kosten die de RUD NZKG maakt; voor de RUD NZKG is het niet 

van belang waar het budget vandaan komt, dus of het bijvoorbeeld uit leges of algemene 

middelen komt. Het risico dat er minder leges door de deelnemende partijen worden ontvangen 

dan de kosten die de RUD NZKG maakt ligt bij de deelnemende partijen. 

3. Elke deelnemende partij draagt niet meer budget over aan de RUD NZKG dan zij in 2012 

besteedt aan de toekomstige RUD-taken. Indien een deelnemende partij een bezuiniging 

doorvoert, en dus minder budget overdraagt, dan wordt dat vertaald in een afname van het 

opdrachtenpakket en dan zal de betreffende partij de bij de bezuiniging behorende producten en 

diensten niet geleverd krijgen door de RUD NZKG. De deelnemende partijen zullen periodiek een 

rapportage ontvangen over de geleverde producten/diensten en de gemaakte kosten. 

4. In 2013 en 2014 zal er budget worden overgedragen op basis van punt 1 en 3 als een lumpsum 

financiering. 

5. De RUD NZKG zal in 2013 werken volgens het principe van lumpsum financiering (zie paragraaf 

2.3). In de loop van 2013 en 2014 zal ervaring worden opgebouwd om te komen tot een 

productencatalogus (PDC) met een prijs per product of dienst. Extra projecten worden op basis 

van offertes uitgevoerd.  

6. Aangezien de RUD NZKG risicodrager wordt voor het personeel, is er een exploitatiereserve/ 

weerstandsvermogen/ risicoreserve nodig van ten hoogste 7,5% van de jaarexploitatie. In eerste 

instantie wordt uitgegaan van deze exploitatiereserve van 7,5%; op basis van een risicoanalyse 

kan op termijn een optimale exploitatiereserve bepaald worden. Voorgesteld wordt dat de kosten 

van eventuele onvoorziene risico’s in 2013 en 2014 door de partijen naar rato worden gedekt. 

Om een reserve op te kunnen bouwen, is het voorstel om de volgende richtlijn te volgen: 50% 

van het resultaat (tot een maximum van 7,5% van de omzet) mag bij de RUD NZKG blijven en 

50% van het resultaat vloeit terug naar de deelnemende partijen als de reserve van 5% van de 

totale begroting is bereikt. 

7. Bijzondere financiële risico’s worden in redelijkheid naar de oorspronkelijke inbrenger 

teruggelegd. Per partij worden vervolgens in de DVO’s afspraken gemaakt waarmee de financiële  

consequenties per opdrachtenpakket helder aan de voorkant worden bepaald. Bijzondere 

financiële risico’s voor de deelnemers aan de GR worden voorts afgegrendeld in een 

directiestatuut. Dit uitgangspunt wordt bevestigd in besluit 10. 

8. In de hier gepresenteerde uitgangspunten is nog geen rekening gehouden met het Streefbeeld 

2015. Het bedrijfsplan zal nader ingaan op mogelijke ontwikkelingen vanwege het Streefbeeld 

2015. 

 

3.2 Oprichtingsbegroting RUD NZKG 2012 

Het uitgangspunt voor de begroting van de oprichtingskosten is 10% van de jaarlijkse exploitatie van 

de basistaken van de RUD NZKG. Deze exploitatie wordt geschat op 35 mln. euro (zie bijlage 10). 

 

In het vervolgtraject zullen de besluiten verder worden uitgewerkt, zodat de RUD NZKG met ingang 

van 1 januari 2013 daadwerkelijk van start kan gaan. Grote onzekerheden zijn daarbij de 

inrichtingskosten van de ICT- en DIV-voorzieningen en de kosten van de centrale huisvesting. 

Vooralsnog wordt in de begroting uitgegaan van stelposten..De stelposten voor ICT, DIV en 
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huisvesting à € 2.280.000 worden op basis van uit te werken plannen, zoals het businessplan, 

beschikbaar gesteld na afstemming met het Directeuren Team. (Zie bijlage 11, Huisvesting, ICT en 

DIV.) 

 

Ten behoeve van het startbesluit is tot dusverre door de deelnemende partijen en via het Programma 

Uitvoering Ambitie (PumA, gezamenlijk programma van VNG, IPO, UvW en Rijk) € 470.000 

vrijgemaakt. Voor de oprichtingskosten vragen wij het resterende bedrag beschikbaar te stellen.  

Aangezien veel oprichtingskosten in 2013 zullen worden gemaakt, zal het saldo van dit budget op 31-

12-2012 naar 2013 worden doorgezet.  

 
  Prognose 

kosten voor 

Startbesluit 

Begroting 

overige 

inrichtings-

kosten 

Totale 

inrichtings-

kosten 

Opmerking 

Kosten kwartiermakersteam € 285.000  € 390.000  € 675.000    

Inhuur € 135.000  € 225.000  € 360.000    

Overige kosten (o.a. voor faciliteiten, 

communicatie en tegenspraak) 

€ 64.000  € 121.000  € 185.000   

Subtotaal oprichtingskosten  € 484.000  € 736.000  € 1.220.000   

 

ICT € 30.000  € 500.000  € 530.000  Stelpost 

DIV   € 750.000  € 750.000  Stelpost 

Huisvesting   € 500.000  € 500.000  Stelpost 

Subtotaal stelposten investeringen € 30.000  € 1.750.000  € 1.780.000   

  

Totaal € 514.000  € 2.486.000  € 3.000.000 

€    500.000 

€ 3.500.000  

Basis inrichtingskosten 

Stelpost DIV, ICT,HV 

 

3.3 Exploitatiebegroting 2013 (en 2014) 

De kosten van de exploitatiebegroting bestaan uit: 

 

a) personele budget primair proces (zie paragraaf 4.1) 

b) personele budget overhead: management en ondersteuning (zie paragraaf 4.1) 

c) Overig budget primair proces (zoals budget voor opleidingen, advertenties, contributies/bijdragen, 

reiskosten, onderzoekskosten, representatie, inhuur specialistische kennis, etcetera. 

d) Overig budget overhead (zoals budgetten voor huur, energie en onderhoud gebouwen, vervoer 

(leasekosten), archiefkosten bij externe opslag, ICT kosten (rente en afschrijvingen hard- en 

software, licenties KA, eventuele ontwikkelkosten en/of licenties van primaire bedrijfsapplicaties, 

telecommunicatie), gezondheidszorg (bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, 

vertrouwenspersoon ongewenst gedrag), belastingen, kantoorartikelen, bedrijfskleding, porti, 

kantoorapparatuur, meubilair). 

 

Op basis van de eerste inventarisatie van de taken, komt het exploitatiebudget van de RUD NZKG 

rond de 35 miljoen euro te liggen (zie bijlage 10). 

   
3.4 Frictiekosten 

De frictiekosten zijn alle kosten die te maken hebben met de overgang van de oude naar de nieuwe 

situatie en hebben per definitie een eenmalig of tijdelijk karakter. Frictiekosten kunnen zich zowel op 

gemeentelijk en provinciaal niveau als bij de RUD NZKG voor doen, waarbij gesproken wordt over 

kosten voor ontvlechting respectievelijk oprichting. 
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Voor de latende partijen kunnen de frictiekosten bestaan uit personele frictiekosten. Bijvoorbeeld 

binnen de overhead, als er minder functies ter beschikking komen bij de RUD dan medewerkers die 

de partijen nu aan de RUD taken toerekenen. 

 

Als een partij op voorhand al bezuinigt vanwege bijvoorbeeld de RUD-korting op het gemeentefonds 

en dus minder personeel overdraagt aan de RUD NZKG, ontstaan er ook frictiekosten voor de latende 

partij. Daarnaast krijgen partijen nieuwe kosten, omdat zij het opdrachtgeverschap goed moeten 

invullen. 

 

Ook kunnen frictiekosten ontstaan als gevolg van keuzes van de RUD NZKG op het gebied van 

bijvoorbeeld huisvesting, ICT en DIV. Het gemeenschappelijke belang is dat er een efficiënte en 

doelmatige RUD NZKG komt. Als daarvoor een bepaalde keuze gemaakt moet worden - die 

uiteindelijk gunstig is voor de RUD NZKG als geheel - kan dat leiden tot ontvlechtingskosten bij een 

van de latende partijen.  

 

Het uitgangspunt is dat iedere latende partij zelf deze frictiekosten betaalt. De reden achter dit 

uitgangspunt is, dat partijen zelf maatregelen kunnen treffen om de hoogte van de kosten te 

beïnvloeden, bijvoorbeeld door het opzeggen van contracten.  

De verwachting is dat er op korte termijn enige frictiekosten zullen ontstaan bij de latende partijen voor 

huisvesting en ICT. Omdat de RUD NZKG plaats- en tijd onafhankelijk moet gaan werken, betekent dit 

wel dat de latende organisaties digitaliseringskosten krijgen voor zover zij de bedrijvendossiers (bouw, 

milieu, bodem) nog in analoge vorm hebben. Deze kosten zullen oplopen naarmate verdere 

digitalisering aan de orde is.  

 

Voor de RUD NZKG kan er sprake zijn van oprichtingskosten door bv. de keuze voor de 

rechtspositieregeling. Inhoudelijk wordt aangesloten bij het Landelijk Sociaal Beleids Kader (LBSK) 

waarin aangegeven wordt dat de de CAO van de grootste inbrengende partij (qua fte personeel) van 

kracht wordt. Het geringe financiële ophogende effect van de totale salariskosten dat plaatsvindt door 

deze keuze zal naar rato van inbreng op weg naar 2015 worden verhaald op de latende partijen.  
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Gevraagde besluiten 

9. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling worden de algemene financiële risico’s voor de 

deelnemers ingeperkt naar rato van hun beoogde inbreng per 1 januari 2013.  

10. Deelnemer-gerelateerde financiële risico’s voortvloeiend uit het mandaat van het bevoegd 

gezag worden (in redelijkheid) naar de oorspronkelijke inbrenger teruggelegd. Per 

deelnemende partij worden in de DVO’s afspraken gemaakt waarmee de financiële 

consequenties per opdrachtenpakket helder aan de voorkant worden bepaald.  

11. De voor de tweede helft van 2012 begrote oprichtingskosten à € 1,22mln. worden direct 

beschikbaar gesteld. Voor de investeringen op het gebied van ICT, DIV en huisvesting zijn 

stelposten begroot op € 2,28mln. Deze investeringsmiddelen worden ter beschikking gesteld bij 

de bestuurlijke besluitvorming over het uitgewerkte bedrijfsplan. In dit bedrijfsplan zal rekening 

worden gehouden met de gefaseerde opbouw van deze investeringen, mede in relatie tot het 

streefbeeld 2015. De basisoprichtingskosten passen binnen het totale budget van 3 à 3,5mln. 

(i.c. niet meer dan 10% van de geschatte jaarexploitatie van de RUD). De eerst intredende 

partijen hebben dit budget voor 2012 vrijgemaakt en verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel. 

Op een later moment zal nacalculatie plaatsvinden. 

12. Voor de RUD NZKG begroting 2013 en 2014 wordt uitgegaan van vastgestelde pakketten op 

basis van een meerjarig commitment. De inbreng van taken en mensen van de deelnemende 

partijen in 2013 is bepalend voor de levering van diensten in 2013 en 2014. Uitgangspunt bij de 

start op 1 januari 2013 is “inbreng is afname”. De RUD NZKG zal de eerste 2 jaar geen 

kostenstijging doorvoeren met betrekking tot overgedragen taken en budgetten anders dan 

inflatiecorrectie. De directeur realiseert na twee jaar een nader in het bedrijfsplan uit te werken 

efficiencytaakstelling ten gevolge van de samenvoeging en de investeringen in ICT en DIV. 

13. De RUD NZKG kan een (weerstands)reserve opbouwen van ten hoogste 7,5% van de 

jaarexploitatie. 

14. Voor de eerst intredende partijen geldt dat ze de oprichtingskosten van de RUD NZKG naar 

keuze als eenmalige bijdrage dan wel als lening aan de RUD NZKG beschouwen. Van nieuwe 

intredende partijen wordt een bijdrage aan de dekking van de oprichtingskosten gevraagd. 

15. Iedere latende partij betaalt zelf de eigen frictiekosten. Dat geldt ook voor frictiekosten die na de 

oprichting van de RUD NZKG op weg naar 2015 aan de orde zijn. 
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4. Personeel & Organisatie 

 
Allereerst wordt verduidelijkt hoe omgegaan wordt met diverse functies die betrokken zijn bij het tot 

stand komen van de RUD NZKG. Vervolgens zal de keuze omtrent de arbeidsvoorwaarden worden 

toegelicht en als laatste zullen de uitgangspunten omtrent het Sociaal Plan benoemd worden. 

 
4.1 Formatie 

FTE’s Primaire proces 

Voor het primaire proces wordt het uitgangspunt “mens volgt werk” gevolgd. Dit betekent dat deze 

medewerkers die de taken vervullen die worden overgedragen aan de RUD NZKG, in dienst komen 

van de RUD NZKG. Ten aanzien van medewerkers die in het primaire proces deels taken verrichten 

die bij de RUD NZKG worden ondergebracht dienen de latende organisaties te bezien of het 

samenstel van taken bij de latende organisatie vervalt en te bepalen of er bij de latende organisaties 

nieuwe combinaties van taken komen. 

 

De RUD NZKG is er voor verantwoordelijk om de taken, processen en menskracht goed op elkaar af 

te stemmen, wat kan betekenen dat er in de (nabije) toekomst wijzigingen komen in het benodigde 

personeel voor het primaire proces. De formatie verbonden aan het takenpakket zoals omschreven in 

paragraaf 1 is op basis van de eerste inventarisatie berekend op 280 fte in het primaire proces. De 

partijen zullen het bijbehorende budget van hun medewerkers aan de RUD NZKG overdragen. 

 

Management en Ondersteuning 

Voor het management en de ondersteuning volgt de RUD NZKG de definitie van Berenschot voor 

overhead: 

 

“Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in 

het primaire proces. Tot de overhead behoren alle functies die dit doel dienen. Ze leveren indirect een 

bijdrage aan het functioneren van de organisatie.”  

 

Berenschot heeft een onderzoek gedaan naar de uitvoeringsdiensten en heeft hiervoor een 

overheadpercentage berekend: 27,3% van de totale formatie van een RUD NZKG (dit wil dus zeggen 

37,5% van de formatie in het primaire proces). 

 

Generieke overhead bestaat uit alle afdelingen die belast zijn met de volgende zeven functies: 

1. directie, management en secretariële ondersteuning 

2. personeel en organisatie: zoals beleid, advies, personeels- en salarisadministratie, werving & 

selectie, interne opleidingen, vertrouwenspersoon Integriteit 

3. financiën en control: zoals financiële administratie, planning& control, belastingen, Administratieve 

Organisatie/Interne Controle (AO/IC), procesmanagement 

4. communicatie. 

5. juridische zaken: als het werk gericht is op de medewerkers van de organisatie, zoals 

arbeidsrechtelijke vraagstukken 

6. facilitaire zaken: zoals schoonmaak, catering, gebouwbeheer, inkoop, post, repro, DIV, 

beveiliging, receptie 

7. informatisering en automatisering: systeem-, netwerk-, technische en functioneel applicatiebeheer, 

databeheer, ontwikkeling, advies, informatie analyse, beveiliging 

 

Een aantal van deze taken kan, ook op termijn, worden uitbesteed.  

 

Het eindbeeld is dat de RUD NZKG alle kosten dekt uit de verkoop van producten en diensten uit het 

primaire proces. Dat wil zeggen dat de diensten van alle medewerkers die direct gekoppeld zijn aan 

het primaire proces ook daadwerkelijk tot het primaire proces worden gerekend. Voorbeelden hiervan 
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zijn o.a.: Kennis & Innovatie, uitvoeringsbeleid, het ontwikkelen van producten of juridische expertise 

voor de afhandeling van bezwaarschriften.  

 

Er vanuit gaand dat 280 fte in het primaire proces wordt overgedragen aan de RUD NZKG, betekent 

dit volgens de Berenschot norm voor overhead dat maximaal 105 fte aan overhead wordt 

toegerekend. De totale formatie van de RUD NZKG wordt in deze situatie 385 fte. Dat is inclusief alle 

uitbestedingen van overheadtaken.  

 

Om aan te geven welke overhead functies er binnen de RUD NZKG komen, zal eerst per taak worden 

onderzocht of de taak reeds uitbesteed is, dan wel in redelijkheid uitbesteed zal gaan worden. Criteria 

hiervoor zijn kwaliteit, importantie (politiek, bestuurlijk, continuïteit, invloed) en kosten. Alle 

uitbestedingen zullen in euro’s worden begroot en deze kosten worden van het 27,3% 

overheadbudget afgetrokken. Het restant budget zal worden teruggerekend naar fte’s en verdeeld 

worden op basis van benchmarkgegevens van vergelijkbare organisaties.  

 

Voor de functies behorend tot de overhead zal een aparte, toepasselijke plaatsingsprocedure worden 
beschreven. 
 

Management 

Op basis van het organisatie-ontwerp zal duidelijk worden hoeveel leidinggevende functies er binnen 

de RUD NZKG worden vastgesteld. Deze functies binnen de RUD NZKG zullen op basis van selectie 

op kwaliteit getrapt (in hiërarchie) worden ingevuld. De leidinggevenden uit de latende organisaties 

kunnen op de functies solliciteren. 

 
De verschillende plaatsingsprocedures zullen uitgebreid beschreven worden in het Sociaal Plan. 

 
4.2 Arbeidsvoorwaardenregeling 

De huidige rechtsposities van de deelnemende organisaties zijn inhoudelijk met elkaar vergeleken. 

Tussen de bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen van de deelnemende organisaties bestaan geen 

grote verschillen. 

 

Voor de arbeidsvoorwaarden volgt de RUD NZKG een nader vast te stellen rechtspositieregeling. 

 

De VNG/IPO adviseert de uitgangspunten van het concept LSBK te hanteren bij de verdere uitwerking 

van de Sociaal Plannen van de RUD’s in het land. Dit in verband met het verplaatsen van de 

onderhandelingen van het landelijke naar het regionale niveau, door het opschorten van het overleg 

op landelijk niveau door de vakbonden. 

Voor de doorrekening van de kosten is gewerkt vanuit deze uitgangspunten. Voor zover dat nu kan 

worden overzien en uitgaande van de garantieregeling zoals beschreven in het LSBK, levert dit geen 

extra kosten op voor de latende partijen. Onder die kosten worden verstaan die kosten die optreden 

om arbeidsvoorwaardelijke knelpunten bij de overgang van medewerkers op te vangen (kosten van de 

garantiemaatregelen van het Sociaal Plan).  

 

Overigens is nog het volgende van belang: de keuze voor het systeem van functiewaardering is nog 

niet gemaakt met de keuze voor een rechtspositieregeling. De RUD NZKG zal in een later stadium 

een functiewaarderingsystematiek kiezen die past bij de missie en visie van de RUD NZKG. 
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4.3 Uitgangspunten Sociaal Plan 

Voor de overgang van medewerkers van alle deelnemende organisaties naar de RUD NZKG wordt 

een aantal uitgangspunten gehanteerd voor één Sociaal Plan dat met de vakbonden zal worden 

afgesloten. De genoemde uitgangspunten zijn merendeels gebaseerd op het Landelijk Sociaal 

Beleidskader (LSBK). Nu de landelijke onderhandelingen over het Sociaal Beleidskader door de 

bonden zijn afgebroken adviseert de VNG dit beleidskader integraal over te nemen in het lokaal vast 

te stellen Sociaal Plan. Wij volgen het LSBK op hoofdlijnen. 

 

Voor het Sociaal plan hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 

§ Het Sociaal Plan RUD NZKG is van toepassing op de gemeenten Haarlemmermeer, Zaanstad, 

Amsterdam en Provincie Noord-Holland. 

§ Het Sociaal Plan RUD NZKG is van toepassing op de medewerkers in vaste dienst op 31 

december 2012. Medewerkers met een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef zullen een tijdelijk 

dienstverband krijgen waarbij dezelfde condities gelden als onder de tijdelijke aanstelling bij de 

huidige werkgever.  

§ Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn op 31 december 2012 gaan over naar de RUD NZKG. 

Met dien verstande dat medewerkers die binnen de scope van de RUD NZKG vallen maar die op 

31 december 2012 52 weken of langer arbeidsongeschikt zijn en waarbij geen reëel zicht is op 

terugkeer in de functie binnen 6 maanden, blijven achter bij de latende organisatie. Indien de 

arbeidsongeschikte medewerker alsnog voor zijn oorspronkelijke taken herstelt zal re-integratie 

en, indien dit redelijkerwijs aan de orde is, plaatsing plaatsvinden bij de RUD NZKG.  

§ Aan alle medewerkers, die overgaan naar de RUD NZKG, wordt met ingang van de 

overgangsdatum naar de RUD NZKG, door de huidige werkgever in het verband met het 

vervallen van de functie ontslag verleend. De aanzeggings-, opzegtermijn of re-integratiefase 

voor het ontslag, zoals vastgelegd in de CAR UWO, Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente 

Amsterdam of CAO Provincie, wordt niet in acht genomen. 

§ Gelijktijdig met het ontslagbesluit ontvangen de medewerkers die op 31 december 2012 in vaste 

dienst zijn van de RUD NZKG een aanstelling zonder proefperiode en medische keuring per 

overgangsdatum. 

§ Voor het bepalen van het aantal dienstjaren bij RUD NZKG in verband met bepaalde regelingen 

en aanspraken telt de tijd doorgebracht in dienst van de huidige werkgever mee. 

§ Er is geen terugkeergarantie. 

 

In het Sociaal Plan zal ook de plaatsingsprocedure uitgebreid worden beschreven. Hiertoe worden de 

3 eerder genoemde groepen medewerkers onderscheiden: primair proces, ondersteunende functies 

en management. 

 
Gevraagde besluiten 

16. Voor de arbeidsvoorwaarden volgt de RUD NZKG een nader vast te stellen 

rechtspositieregeling. Overleg en overeenstemming over het Sociaal Plan zal (bij voorkeur) 

plaatsvinden met een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Na bestuurlijke goedkeuring 

van dit startbesluit wordt de BOR gevraagd om advies uit te brengen over de personele 

consequenties van de overgang. 

17. De uitgangspunten en uitwerking voor de overgang en plaatsing van de medewerkers naar 

de RUD NZKG zal geregeld worden middels een vast te stellen Sociaal Plan dat aansluit bij 

het Landelijk Sociaal Beleidskader. Hierbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten zoals 

benoemd in hoofdstuk 4, paragraaf 4. Personeel, zowel primair als secundair binnen de 

landelijk gehanteerde kaders van de 27,3% overhead, heeft recht op overgang naar de 

RUD NZKG. 
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5 Risico’s en risicobeheersing 
 

Op dit moment voorziet het Kwartiermakersteam over Startbesluit en de GR de volgende belangrijke 

risico’s: 

 

1. Bestuurlijke vertraging door gebrek aan overeenstemming. 

 

Met onderhavig startbesluit en de concept GR wordt beoogd om op hoofdlijnen helderheid te krijgen 

van alle betrokken partijen. De constructie van DVO’s maakt het mogelijk dat kleine partijen pas later 

deel kunnen nemen aan de GR.  

 

2. Onzekerheid bij medewerkers. 

 

Met intensieve en veelvuldige communicatie met en voorlichting richting bestuurders, organisaties en 

medewerkers tracht het Kwartiermakersteam duidelijkheid te geven waar mogelijk en voeling te 

houden over onzekerheden. Direct nadat er een bestuurlijk besluit ligt over dit Startbesluit zal het 

personeel geïnformeerd worden over de consequenties van de keuzes op het gebied van personeel 

t.a.v. arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.  

 

3. Vertraging in medezeggenschapstraject. 

 

Wij hebben goed overleg met de BOR en dringen aan op gezamenlijk overleg met vakbonden (BGO). 

 

4. Onvoldoende budget voor de inrichting van de RUD NZKG. 

 

Het aangevraagde budget wordt als kaderstellend beschouwd. Indien zich binnen dit kader knelpunten 

voordoen, dan zullen deze tijdig voor bestuurlijke keuzes over de inrichting van de RUD NKZG worden 

voorgelegd. 

 

6 Ontwikkelingsscenario’s op langere termijn  
 

De RUD NZKG wordt in elk geval opgezet vanuit de eerste intredende partijen volgens de GR zoals 

die in hoofdstuk 2 wordt genoemd. Toch wil de RUD NZKG starten met zoveel mogelijk partijen en 

met een zo robuust en breed mogelijk integraal takenpakket (zie hoofdstuk 1).  

 

Indien andere partijen vóór 1 juli 2012 formeel aangeven te willen toetreden tot de GR, dan wordt die 

partij opgenomen in de definitieve tekst van de GR. De datum van 1 juli 2012 is kritisch vanwege de 

tijd die nodig is voor het besluitvormingsproces en de beoogde startdatum van de RUD NZKG van 1 

januari 2013. Voor partijen die na 1 juli 2012 willen toetreden tot de RUD NZKG, geldt dat de 

vastgestelde GR kaderstellend is en dat hun inzet binnen deze kaders ingepast wordt. 
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7 Planning: de routekaart 
 

Op basis van dit startbesluit zal gedetailleerde uitwerking plaatsvinden, en zullen, waar nodig, 

vervolgbesluiten voorgelegd worden. 

 

In september 2012 wordt deze gedetailleerde uitwerking ter goedkeuring aan u voorgelegd. Met de 

onderstaande routekaart wordt een doorkijk gegeven naar de besluiten die in september worden 

gevraagd en de eerste aanzet tot keuzerichtingen om per 1 januari 2013 formeel van start te kunnen 

gaan als RUD NZKG. Na 1 januari 2013 zal de uitbreiding naar een RUD NZKG+ verder gestalte 

moeten krijgen. In de routekaart wordt ook een doorkijk gegeven op weg naar de RUD NZKG+ in 

2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Tegenspraak 
 

Op gepaste wijze, op nog nader te bepalen onderwerpen, zal tegenspraak plaatsvinden. De opzet van 

de voorgestelde GR (bijgevoegd in bijlage 6) is al schriftelijk voorgelegd aan mensen met een 

strategisch bestuurlijke achtergrond en senior beleidsmedewerkers zonder direct belang in de RUD 

NZKG. Aan hen is gevraagd om te reflecteren over de risico’s van mogelijke ‘tunnelvisies’ en over 

enkele gerichte vragen. De resultaten van deze tegenspraakronde zullen op gepaste wijze worden 

verwerkt in de definitieve GR. 

 

Het Startbesluit en de besluiten over de GR zullen hun uitwerking krijgen in het Bedrijfsplan 2013 en 

het streefbeeld RUD NZKG. Hiervoor zal technisch-inhoudelijke tegenspraak worden georganiseerd. 

Startbesluit en Gemeenschappelijke Regeling
Besluitvorming ter vaststelling GR in Raden en Staten
Aanpassen regelingen, verordeningen
Werkprocessen, formulieren etc. voorbereiden
Implementatie en plaatsingsproces

Organisatie-, Bedrijfsplan, incl. Sociaal Plan
Organisatieplan en bedrijfsplan
Sociaal Plan
BOR advies traject
Definitief besluit O & B plan door B&W en GS
Plaatsingsplan
Implementatie plaatsingsplan
Ondernemingsplan 2013-2015, incl. streefbeeld en 
tussenbalans op weg naar 2015

Huisvesting en ICT-voorzieningen
Huisvesting
ICT

RUD NZKG & RUD Ijmond
Samenwerkingsplan Ijmond, in samenhang met het 
ondernemingsplan

jul aug sep
2012 2013

aprmei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt mei jun
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Bijlage 1: Basistakenpakket 2.3 

 
Basistakenpakket voor Regionale uitvoeringsdiensten 
versie 2.3 van 25 mei 2011 
 
Versie 2.3 van het Basistakenpakket brengt geen verandering in de eerder gemaakte en bestuurlijk 

geaccordeerde afspraken over de inhoud van het basistakenpakket. Beoogd is slechts de terminologie 

aan te passen aan wijzigingen in wet- en regelgeving die na de totstandkoming van versie 2.2 zijn 

doorgevoerd. De actualisatiedatum is 1 juni 2011. 

 

Het basistakenpakket is uitgangspunt voor het takenpakket dat door de RUD wordt uitgevoerd ten 

behoeve van alle deelnemende gemeenten en de provincie. De ervaringen met de toepassing van dit 

basistakenpakket kunnen na verloop van tijd leiden tot aanpassing. 

 

Versie  Wijziging betreft  Status Datum  
1.0  n.v.t.  Bijlage bij de package deal 16-06-09 
2.0 - toelichting 

- volgorde opsomming taken 
- redactionele aanpassingen 
- uitbreiding van onderdeel 3 (nieuw) met niet- 
IPPC- en niet-BRZO-inrichtingen 
- schrappen van sloopwerkzaamheden in 
opdracht van particulieren in onderdeel 4 
(nieuw) 
- vervanging van onderdeel 1 (oud) door 
volledig herzien onderdeel 5 (nieuw) 

Volledige versie is 
bestuurlijk vastgesteld 

27-01-10 

2.1 - toevoegen voetnoot in onderdeel 1 
- invoegen in onderdeel 5 van: 
• groothandel in voedingsmiddelen 
• koel- en vrieshuizen 
• veilingen van landbouw-, tuinbouw- en 
  visserijproducten 
• ijsbanen 
• skihellingen 
• (niet-academische) ziekenhuizen 

Ambtelijk advies aan 
bestuurders van IPO, VNG, 
UvW en het Rijk (ambtelijke 
Werkconferentie in Zeist) 

01-04-10 

2.2 - toevoegen voetnoot in onderdeel 1 
- invoegen in onderdeel 5 van: 
• groothandel in voedingsmiddelen 
• koel- en vrieshuizen 
• veilingen van landbouw-, tuinbouw- en 
  visserijproducten 
• ijsbanen 
• skihellingen 
• (niet-academische) ziekenhuizen 

Bestuurlijk 
vastgesteld 

24-06-10 

2.3 - redactionele aanpassingen i.v.m. de 
inwerkingtreding van de tweede tranche van de 
tweede fase van het Activiteitenbesluit en de 
introductie van de omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (OBM) in de Wabo en het 
Besluit omgevingsrecht 

 25-05-11 
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1.  De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor activiteiten waarvoor GS 

op 19 juni 2009 bevoegd waren11 om milieuvergunningen te verlenen op grond van de Wet 

milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer (betreft 

omgevingsvergunningen in hun geheel). 

 

2. De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening door GS voor de verwezenlijking 

van een project van provinciaal belang, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste 

lid, onder a, onder ten derde, van de Wabo, van het bestemmingsplan wordt afgeweken 

(betreft omgevingsvergunningen in hun geheel). 

 

3.  a. De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor het oprichten en in 

werking hebben van inrichtingen die onder het bevoegd gezag van B&W vallen of in de 

toekomst komen te vallen. Het betreft hier alleen het milieudeel van deze 

omgevingsvergunningen. In een aantal gevallen geldt, tot de regionale uitvoeringsdiensten zijn 

gerealiseerd, het vereiste van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van GS. 

3. b. De voorbereiding van de. Het gaat hier om activiteiten die voorheen 

omgevingsvergunningplichtig waren op grond van art. 2.1, eerste lid, onder e, van deWabo, maar 

nu (sinds de tweede tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit) 

onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Hierbij geldt echter dat er 

nog wel een beperkte voorafgaande individuele toets moet plaatsvinden, de 

omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Een en ander is geregeld op basis van artikel 

2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo en de artikelen 2.2a en 3.3a van het BOR. Het betreft 

inrichtingen in de categorieën windturbines, RWZI’s, autodemontage, metaalrecycling, opslag 

banden, combibedrijven en apotheken. 

 

4.  Het milieutoezicht op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten: 

§ sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven of instellingen, 

§ het oprichten en in werking hebben van een omgevingsvergunningplichtige inrichting 

§ waarvoor B&W of GS
12 het bevoegd gezag zijn. 

§ activiteiten waarvoor krachtens provinciale verordening een vergunning is vereist, 

§ activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning vereist is op grond van artikel 2.1, 

§ eerste lid, sub b, Wabo
13. 

§ activiteiten met stoffen, preparaten en GGO’s die onder een amvb op grond van titel 

§ 9.2 Wet milieubeheer vallen of producten en toestellen die onder de Wet geluidhinder, 

§ de Wet inzake de luchtverontreiniging, titel 9.4 Wet milieubeheer of titel 10.3 Wet 

§ milieubeheer vallen en die worden uitgevoerd door de houder van een 

§ omgevingsvergunning. 

 

5.  Het milieutoezicht op niet-omgevingsvergunningplichtige inrichtingen dan wel inrichtingen die 

OBM-plichtig zijn en die vallen onder de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit of onder het 

Besluit landbouw
14

, het Besluit glastuinbouw
15

 of het Vuurwerkbesluit inrichtingen en die deel 

uitmaken van een hierna genoemde branche of een hierna genoemde activiteit uitvoeren: 

§ glastuinbouw en open teelt 

§ veehouderijen
16

 met uitzondering van melkrundveehouderijen 

§ champignonkwekerijen 

§ loonwerkers 

                                                             
11 16 juni 2009 is de datum van de geconsolideerde versie van de package deal. 

12 Indien GS het bevoegd gezag zijn gaat het niet alleen om het milieutoezicht maar om het toezicht op de gehele omgevingsvergunning. 

13 Het betreft activiteiten waarvoor voorheen een aanlegvergunning op grond van de Wro vereist was. 

14 Dit besluit gaat per 1-1-2012 op in het Activiteitenbesluit 

15 Dit besluit gaat per 1-1-2012 op in het Activiteitenbesluit 

16 Indien de vergunningplicht komt te vervallen in de derde of een volgende tranche van de Tweede fase van de modernisering van de algemene regels, zie o.a. TK 29 

383, nr. 133 
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§ metaal- en elektrotechnische industrie 

§ afvalsector (opslag en be- en verwerking, inclusief autodemontage) 

§ industriële vervaardiging van voedingsmiddelen 

§ groothandel in voedingsmiddelen 

§ koel- en vrieshuizen 

§ veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten 

§ textielindustrie
17 

§ kunststofindustrie (verwerking thermoplasten)
18

 

§ schietbanen
19 

§ ijsbanen en skihellingen 

§ betonmortelindustrie en betonproductenindustrie, waaronder de vervaardiging van cement, gips 

en kalk
20

 

§ windturbines
21 

§ warmtekracht- installaties22
 

§ vervaardigen papier en kartonwaren 

§ crematoria  

§ grafische industrie 

§ textielreinigingsbedrijven 

§ timmerfabrieken waar coaten plaats vindt 

§ chemische behandeling van natuursteen 

§ opslag vuurwerk 

§ rioolwaterzuiveringsinstallaties
23 

§ bodemsaneringen 

§ laboratoria 

§ bunkerstations
24 

§ foto-ontwikkelcentrales 

§ havensector 

§ (niet-academische) ziekenhuizen. 

 

6.  Het milieutoezicht bij de opsporing en winning van natuurlijke hulpbronnen voor zover het 

die activiteiten betreft. 

 

7.  Het milieutoezicht bij het tot stand brengen en beheren van werken en infrastructurele 

voorzieningen door bedrijven of instellingen voor zover het die activiteiten betreft. 

 

8.  Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit voor 

zover het die activiteiten betreft. 

 

9.  Het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van grondwater bij 

bodemsanering en proefbronnering voor zover het die activiteiten betreft. 

 

10.  Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten
25

 met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, 

bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, asbest, vuurwerk, bouwstoffen, 

grond, baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, radioactief schroot, destructiemateriaal, 

                                                             
17 Zie noot 6 

18 Zie noot 6 

19 Zie noot 6 

20 Zie noot 6 

21 Gedeeltelijk OBM 

22 Gedeeltelijk OBM 

23 Gedeeltelijk OBM 

24 Zie noot 6 

25 Waaronder afvalmakelaardij en activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer 
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explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijk stoffen, voor zover het die activiteiten betreft. 

Het gaat hierbij om het ketengerichte milieutoezicht. 

 

Uitzondering 

Indien een onder punt 4 t/m 10 bedoelde activiteit plaatsvindt in of met een Defensie inrichting 

waarvoor de minister van VROM het bevoegd gezag betreffende de omgevingsvergunning is, of in of 

met een mijnbouwinrichting of mijnbouwwerk waarvoor de minister van Economische zaken het 

bevoegd gezag betreffende de omgevingsvergunning is, vinden toezicht en handhaving plaats door de 

betrokken Rijksinspectie. 



 

30 

 

Bijlage 2: Basistakenpakket verbonden WABO taken 
 

Hierbij gaat het in elk geval om: 

 

§ gemeentelijke milieutaken als onderdeel van Wabo vergunning / melding  

§ gemeentelijke bouwtaken als onderdeel van Wabo vergunning / melding 

§ juridische ondersteuning vergunningverlening en toezicht en handhaving Wabo-breed (bouw en 

milieu) 

§ juridische ondersteuning bodem 

§ Vooroverleg vergunningverlening 

§ Afhandeling klachten en meldingen milieuoverlast (midoffice/backoffice via boodschappendienst 

en piketdienst voor de bedrijven waarvoor de RUD de taken uitvoert), 

§ Optreden bij calamiteiten en grote milieu-incidenten (consignatiedienst, 24/7 bereikbaarheid, 

GRIP-situaties en zo nodig opschaling naar gemeentelijke en provinciale crisisorganisatie) 

§ BOA’s en milieucriminaliteit 

§ Informatiegestuurd toezicht 

§ als onderdeel van Wabo vergunning / melding 

§ Natuurbeschermingswet taken als onderdeel van Wabo vergunning / melding 

§ Gebruiksvergunning als onderdeel van Wabo vergunning / melding 

§ Gebruiksmeldingen (brandveiligheid) 

§ Toezicht bestemmingsplan (strijdig gebruik) 

§ Afhandeling meldingen ondergrondse systemen voor warmte koude opslag (per 1 januari 2013 

onder activiteitenbesluit)  

§ Casemanagement / Wabo coördinator als onderdeel van Wabo vergunning / melding 

§ Expertisecentrum als advisering voor Wabo vergunning / melding 

§ Administratieve ondersteuning Wabo vergunning / melding  

§ Milieudeel zwaardere meldingsplichtige bedrijven activiteitenbesluit (die niet onder packagedeal 

vallen; knip is lastig) 

§ Geluidzonebeheer 

§ Afhandeling meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen (bouwputbemalingen) 

§ Afhandeling meldingen ondergrondse systemen voor warmte-koude opslag binnen overige 

inrichtingen (per 1 januari 2013 onder activiteitenbesluit) 

§ Complexe bouwtaken (inclusief klachtenafhandeling hiervoor vanuit backoffice) 

§ (Complexe) bodemtaken, vergunningen / meldingen en toezicht / handhaving bodem. Alle 

bodemadviseurs en toezichthouders van deelnemende partijen in RUD Noordzeekanaalgebied. 

Vanuit deze RUD advisering aan deelnemende partijen, andere RUD’s en andere gemeenten. Dit 

noodzakelijk vanwege het voldoen aan KPMG criteria kwantiteit (kritische massa).  

 

N.B. dit is nog geen uitputtende en complete opsomming. 
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Bijlage 3: Taken om gezaghebbende landsdelige expertisecentrum te zijn 
 

Bij de functie nodig voor een expertisecentrum wordt in elk geval gedacht aan: 

 

§ Alle specialisten voor de RUD-taken van de  deelnemende partijen in RUD 

Noordzeekanaalgebied. Vanuit deze RUD advisering aan deelnemende partijen, andere RUD’s en 

andere gemeenten (bijvoorbeeld, geluidmetingen, duurzaamheid, asbest, tunnels, externe 

veiligheid, luchtkwaliteit, meetnet luchtkwaliteit, advisering bestemmingsplannen) 

§ Juristen bezwaar en beroep 

§ Doorontwikkeling vernieuwend toezicht 

§ Uitvoeringsbeleid: implementeren van landelijke wet- en regelgeving, inclusief afstemming met de 

bevoegde gezagen van de partners voor de beïnvloeding van wet- en regelgeving  

§ In het verlengde daarvan regulier landelijk overleg (VNG, IPO, inter-RUD) 

§ Advisering voor en implementatie van lokaal beleid in kaders voor vergunningverlening / 

maatwerkvoorschriften, toezicht en handhaving. (bijvoorbeeld invloed van geurbeleid) 

§ Kennismanagement (formats, website informatie, innovatie) 

§ Advies op basis van expertise aan deelnemende partijen en aan anderen 

 

N.B.: dit is een voorlopige en nog niet definitieve of uitputtende inventarisatie. 
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Bijlage 4: Taken en kwaliteitscriteria BRZO 

 

Taken 

Het uitgangspunt is dat alle taken bij BRZO en IPPC categorie 4-bedrijven door de BRZO-eenheid 

worden uitgevoerd, dus: 

§ Wabo-taken 

§ Vergunningverlening en handhaving 

§ BRZO-inspecties 

§ Coördinatie (landsdelig en met BRZO-partners (zoals Inspectie VZW en Veiligheidsregio). 

§ Beoordelingen van Veiligheidsrapporten 

 

Conform de landelijke lijn die door de staatssecretaris van IenM en IPO is ingenomen:  

§ worden vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds bijeengehouden, 

omdat samenwerking tussen deze disciplines zowel van overheidszijde als van de kant van de 

bedrijven als cruciaal wordt beschouwd 

§ worden BRZO- en Wabo-taken bijeengehouden, omdat het aanbrengen van een splitsing in deze 

taken een efficiënte en integrale uitvoering van de taken voor deze grote/complexe bedrijven in de 

weg staat.  

 

De genoemde taken kunnen eventueel worden uitgebreid met: 

§ Beheer Risicokaart. 

§ Expertisecentrum (bijvoorbeeld advisering RO-plannen Bevi-bedrijven). 

§ adies crisisorganisatie. 

 

Kwaliteitscriteria 

§ In de ‘Maatlat BRZO’ liggen landelijke afgesproken kwaliteitscriteria vast (bijgevoegd). 

§ KPMG-criteria. 

§ Uniformiteit in de uitvoering (level playing field). 

§ Communicatie met de bevoegde gezagen. 

§ Een heldere invulling van de front office- en back office-organisatie. 

 

Deze criteria eventueel uitbreiden met: 

§ Kwaliteitseisen informatiehuishouding- en uitwisseling (met DCMR/staatssecretaris en andere 

RUD’s). 

 

Overige/randvoorwaarden: 

§ Organisatorische BRZO-eenheid (kritische massa, kennis en ervaring bundelen en delen). 

§ Kunnen inspelen op dynamisch bedrijvenpakket. 

§ Voldoende juridische capaciteit met specifieke kennis van BRZO-bedrijven en andere 

specialistische capaciteit beschikbaar (in de RUD NZKG, niet de BRZO-eenheid). 

§ BRZO-uitvoeringsbeleid als plus op ander uitvoeringsbeleid voor complexe bedrijven. 

§ ICT aansluiten op landelijke ontwikkelingen 

§ Optimale coördinatie. 

§ Heldere bestuurlijke lijnen. 

§ Nauw contact met veiligheidsregio, Inspectie VZW, afdeling Major Hazard Control en andere 

partners 
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Bijlage 5: Bedrijvenlijst BRZO 
 

Nr. Bedrijfsnaam Vestigingsplaats Brzo VTC Gemeente b.g. 

1 Action Non Food B.V. Zwaagdijk-Oost Brzo   Medemblik 

2 Afval Energie Bedrijf Amsterdam Brzo     

3 Air Products Nederland B.V. Amsterdam Brzo   Amsterdam 

4 Aircraft Fuel Supply B.V.  Schiphol Brzo     

5 Albemarle Catalysts Company B.V. Amsterdam Brzo     

6 Amsteldijk Beheer B.V. Uithoorn Brzo VTC   

7 BP Amsterdam Terminal    Amsterdam Brzo     

8 Brandsma Metaalveredeling B.V. Hilversum Brzo   Hilversum 

9 Caldic Nederland B.V. Amsterdam Brzo   Amsterdam 

10 CAV Agrotheek B.V. Wieringermeer Brzo   Hollands Kroon 

11 Chemtura Netherlands B.V. Amsterdam Brzo VTC   

12 Diergaarde Beheer B.V. Amsterdam Brzo   Amsterdam 

13 Energie Onderzoek Centrum Nederland Petten Brzo     

14 Eurofill Aerosols B.V. Zaandam Brzo   Zaanstad 

15 Eurotank Amsterdam B.V. Amsterdam Brzo     

16 Forbo Flooring B.V. Assendelft   VTC   

17 Gashandel Zoon Heiloo B.V. Heiloo Brzo   Heiloo 

18 Givaudan Nederland B.V. Naarden Brzo VTC   

19 Gulf Oil Nederland B.V. Den Helder Brzo   Den Helder 

20 Hydrocarbon Hotel B.V. Amsterdam Brzo     

21 ICL Fertilizers Europe C.V. Amsterdam   VTC   

22 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. Schiphol Brzo     

23 Linde Gas Benelux B.V. Velsen Brzo VTC   

24 Main B.V. Amsterdam Brzo     

25 N.V. Nederlandse Gasunie (Anna Paulowna) Anna Paulowna Brzo     

26 N.V. Nederlandse Gasunie (Beverwijk) Beverwijk Brzo     

27 N.V. Nederlandse Gasunie (Wieringermeer) Wieringermeer Brzo     

28 NOBA Vetveredeling B.V. Lijnden   VTC   

29 Noord Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. Amsterdam Brzo   Amsterdam 

30 Norit Nederland B.V. Zaandam Brzo     

31 Nuon Power Generation B.V. Velsen Brzo     

32 Nustar Terminal B.V. Amsterdam Brzo     

33 Oiltanking Amsterdam B.V.  Amsterdam Brzo VTC   

34 Oxea Nederland B.V. Amsterdam   VTC   

35 PPG Coatings Nederland B.V. Amsterdam Brzo   Amsterdam 

36 Primagaz Nederland B.V. Den Burg (Texel) Brzo   Texel 

37 Simadan Holding B.V. Amsterdam Brzo VTC   

38 Sonneborn Refined Products B.V. Amsterdam Brzo VTC   

39 Tata Steel IJmuiden B.V. Velsen Brzo     

40 NG Logistics Netherlands BV Hilversum Brzo   Hilversum 

41 Vopak Terminal Amsterdam B.V. Amsterdam Brzo   Amsterdam 

42 Vopak Terminal Westpoort B.V. Amsterdam Brzo     

43 Bakker & Zoon B.V. Rhenen  BRZO   Rhenen 

44 Basf Nederland B.V. Vleuten  BRZO   Vleuten 

45 Breeschoten de Kruiterij Vuurwerk Veenendaal  BRZO     

46 Dishman Netherlands B.V. (Veenendaal) Veenendaal   VTC Veenendaal 

47 Ecolab Production Netherlands B.V. Nieuwegein BRZO   Nieuwegein 
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48 Exploitatiemaatschappij Smit-Vecht B.V. Amersfoort BRZO     

49 GBV-WECO Vuurwerk B.V. Veenendaal  BRZO     

50 Gulf Oil Nederland B.V. - locatie Nigtevecht Nigtevecht BRZO   Nigtevecht 

51 Primagaz Nederland BV (Woudenberg) Woudenberg BRZO   Woudenberg 

52 Rosa Investment B.V. Veenendaal  BRZO     

53 SC Johnson Europlant B.V.  Mijdrecht BRZO VTC   

54 TDG Veenendaal B.V. Veenendaal BRZO   Veenendaal 

55 Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. Woudenberg  BRZO   Woudenberg 

56 North Sea Group b.v. (Utrecht) Utrecht BRZO   Utrecht 

57 RIVM Bilthoven   VTC Bilthoven 

58 Broekhoff Vuurwerk International B.V. Dronten BRZO     

59 HG International B.V. Almere BRZO   Almere 

60 M&R Claushuis B.V. Zeewolde  BRZO   provincie 

61 Technochroom Europe B.V. Lelystad BRZO   Lelystad 
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Bijlage 6: Ruw Concept Gemeenschappelijke Regeling (GR) en toelichting 
 

Zie separate bijlage. De GR is op dit moment nog een concept.  
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Bijlage 7A: Ruw Concept Dienstverleningshandvest 
 

Het Dienstverleningshandvest is nog in ontwikkeling. De bijlage betreft een ruw concept. Het 

Dienstverleningshandvest wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 

Beemster, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn en Zaanstad, de 

dagelijkse besturen van de stadsdelen binnen de gemeente Amsterdam en Gedeputeerde Staten van 

de provincie Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, 

 
Overwegende dat 

§ Middels de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied een 

organisatie is opgericht om voor de verschillende partijen die het bevoegde gezag zijn taken uit te 

voeren in het kader van onder andere de Wabo, de Wet milieubeheer en de Wet 

bodembescherming; 
§ De kerntaak van de Regionale uitvoeringsdienst is een goede fysieke leefomgevingskwaliteit te 

borgen en te bevorderen, waarbij het zwaartepunt in ieder geval ligt op de complexe taken; 

§ De Regionale uitvoeringsdienst een zodanig takenpakket moet hebben dat het mogelijk is dat 

deze taken duurzaam, robuust en professioneel kunnen worden uitgevoerd; 

§ Om langjarig kwaliteit te kunnen organiseren voor expertisetaken ook zekerheden in de vorm van 

langjarige verbintenissen moeten worden ingebouwd om deze kwaliteit aan te kunnen bieden. 

§ << >> 
 

Besluiten 

Het navolgende Dienstverleningshandvest vast te stellen: 

Dienstverleningshandvest Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied 

In dit Handvest wordt verstaan onder:  
a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de regionale uitvoeringsdienst. 
b. colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 

en commissaris van de koninginstaten van Noord-Holland 
(Flevoland en Utrecht); 

c. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de regionale uitvoeringsdienst; 
d. directeur: de secretaris van de regionale uitvoeringsdienst; 
e. gemeenten: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 

Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn 
en Zaanstad; 

f. stadsdelen de stadsdelen Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid en 
Zuidoost van de gemeente Amsterdam; 

g. provincie: de provincie Noord-Holland (Flevoland en Utrecht); 
h. regionale uitvoeringsdienst: het openbaar lichaam dat is gevormd middels de 

gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst 
Noordzeekanaalgebied; 

i. vertegenwoordigende 
organen: 

de raden van de gemeenten en stadsdelen en provinciale staten 
van Noord-Holland. 

j. betrokken partijen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, 
de dagelijkse besturen van de stadsdelen en gedeputeerde staten 
van Noord-Holland (Flevoland en Utrecht); 

k. basistakenpakket de vigerende versie van het basistakenpakket.  

De meest actuele versie van de basistakenlijst voor de RUD is 

versie 2.3 van 25 mei 2011. Dit is het resultaat van het bestuurlijk 

overleg dat op 24 juni 2010 is gevoerd tussen het IPO, de VNG, 

de UvW en de ministers van Justitie en van VROM en 

redactionele aanpassingen i.v.m. de inwerkingtreding van de 

tweede tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit en 
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de introductie van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht; 

l. plustaken Taken die naast het basistakenpakket in de regionale 

uitvoeringsdienst worden ingebracht door de betrokken partijen; 

m. takenpakket Het geheel van basistakenpakket en plustaken, uit te voeren door 

de regionale uitvoeringsdienst; 

n. package deal de op 16 juni 2009 gesloten bestuurlijke overeenkomst tussen 
IPO, VNG en VROM ‘Package deal “Mans/eindbeeld” en 
bevoegdheidsverdeling Wabo’; 

 

Hoofdstuk 1: Takenpakket Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied 

 

Artikel 1: Takenpakket 

1. De betrokken partijen verbinden zich om exclusief in de regionale uitvoeringsdienst 
Noordzeekanaalgebied alle werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de package deal 
en het basistakenpakket onder te brengen, voor zover die onder hun bevoegd gezag vallen. 

2. De betrokken partijen willen uitdrukkelijk mogelijk maken dat ook meer expertisetaken 
(‘plustaken’) structureel/meerjarig kunnen worden ingebracht in de Regionale uitvoeringsdienst 
Noordzeekanaalgebied. 

3. In de bijlage bij dit Dienstverleningshandvest is een lijst opgenomen met plustaken die per 1 
januari 2013 structureel/meerjarig worden ingebracht in de gemeenschappelijke regeling 
Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied. 

 

Artikel 2: Wijziging van het basistakenpakket 

1. Indien de landelijke wet- en regelgeving, de package deal of het basistakenpakket wordt 
veranderd kan dit bindende gevolgen hebben voor het takenpakket. Het dagelijks bestuur 
inventariseert welke gevolgen dit heeft voor het takenpakket van de regionale uitvoeringsdienst  
en zorgt dat de betrokken partijen hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 

Artikel 3: Voorwaarden aan uitbreiding van het takenpakket 

1. Een betrokken partij kan een verzoek tot uitbreiding van het structurele takenpakket ter kennis 
brengen van het algemeen bestuur. 

2. Als een betrokken partij een taak structureel/meerjarig wil inbrengen geldt hiervoor een 
minimumperiode van vijf jaren. 

3. Het algemeen bestuur kan een verzoek om een plustaak uit te voeren weigeren omdat de taak 
niet in het expertisepakket en/of het karakter van de RUD past of omdat er te weinig volume is om 
de taak naar behoren uit te kunnen voeren. 

4. Het algemeen bestuur regelt wanneer de uitbreiding in werking treedt. De betrokken partij als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel en de regionale uitvoeringsdienst sluiten een 
dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling 
Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, waarin ze nadere afspraken maken over de 
uitvoering van de in te brengen taak. 

 

Artikel 4: Voorwaarden aan vermindering van het takenpakket 

1. Een betrokken partij kan een verzoek tot vermindering van het structurele takenpakket schriftelijk 
ter kennis brengen van het algemeen bestuur. 

2. Een verzoek tot vermindering van het basistakenpakket wordt gelijkgesteld met een verzoek tot 
uittreding als bedoeld in artikel 54 van de gemeenschappelijke regeling Regionale 
uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, met dien verstande dat een verzoek namens een 
stadsdeel wordt beschouwd als een verzoek van de gemeente Amsterdam.   

3. In afwijking van het tweede lid wordt een verzoek tot vermindering van het takenpakket van de 
provincie Utrecht of Flevoland behandeld overeenkomstig een verzoek voor vermindering van 
plustaken. 

4. Voor een verzoek tot stopzetting van een plustaak wordt een opzegtermijn van ten minste één jaar 
in acht genomen. De verzoekende partij moet de met deze opzegging gepaard gaande 
frictiekosten vergoeden. 
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Hoofdstuk 2: Kaders voor de jaarlijkse Dienstverleningsovereenkomst 

 

Artikel 5: Planning en control cyclus 

1. Jaarlijks stelt het dagelijks bestuur voor 1 januari de kalender voor de Planning en control cyclus 
van de RUD vast, waarbij wordt gezorgd voor een goede aansluiting van de cycli voor begroting 
en jaarrekening van de RUD en de betrokken partijen. 

 

Artikel 6: Tariefvaststelling 

1. Jaarlijks stelt het dagelijks bestuur voor 1 oktober de tarieven vast die voor de 
Dienstverleningsovereenkomsten van het volgende jaar van belang zijn. 

 

<< Artikelen over financiering RUD, Dit betreft maatwerk, afhankelijk van takenpakket en 
financieringsafspraken >> 
 

Artikel 9: Productcatalogus 

1. Jaarlijks stelt het dagelijks bestuur voor 1 juli de Productcatalogus voor de RUD voor het volgende 
jaar vast, waarin de standaardkwaliteitseisen voor de te leveren producten vastgelegd.  

2. Tussentijds is het toegestaan om in goed overleg de Productcatalogus en/of de 
standaardkwaliteitseisen te wijzigen ten behoeve van optimalisering van de werkzaamheden. 

3. Het dagelijks bestuur neemt het initiatief tot wijziging van de Productcatalogus, indien de 
noodzaak daartoe door meer dan één partij is aangegeven en in voldoende mate is gemotiveerd.  

 
Artikel 10: Standaard dienstverleningsovereenkomst 
1. Jaarlijks stelt het dagelijks bestuur voor 1 juli de standaard dienstverleningsovereenkomst voor de 

RUD voor het volgende jaar vast, die later per partij kan worden ingevuld met producten, aantallen 
en bedragen.  

2. Het dagelijks bestuur neemt het initiatief tot wijziging van de standaard 
dienstverleningsovereenkomst, indien de noodzaak daartoe door meer dan één partij is 
aangegeven en in voldoende mate is gemotiveerd.  

 

Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

<< Nader in te vullen>> 

 

Artikel 12: Verzekering 

1. Betrokken partijen regelen in goed overleg, en samen met hun verzekeraars, dat hun wettelijke 

aansprakelijkheidsrisico’s in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zijn verzekerd en 

houden deze verzekering gedurende de looptijd van de overeenkomst in stand. 
 

Artikel 13. Geheimhouding 

1. De betrokken partijen zijn verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle gegevens, 

waarvan de partijen of de personen waarvan deze partij zich bij de uitvoering van de 

werkzaamheden bedienen, kennisnemen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 

deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben. 

  

Artikel 14. Kaders uitoefening bevoegdheden 

1. De directeur betrekt bij de uitoefening van de aan hem opgedragen bevoegdheden het ter zake 

opgestelde beleid van de burgemeester, commissaris van de koningin en het college, alsmede de 

door de vertegenwoordigende organen vastgestelde kaders. 

2. De directeur is niet bevoegd tot het nemen van een besluit indien hij een persoonlijk belang heeft 

bij het uitoefenen van die bevoegdheid. 
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3. De burgemeester, commissaris van de koningin en/of het college treden bij voorgenomen nieuw 

beleid of beleidswijzigingen in overleg met de RUD inzake uitvoeringsaspecten indien dat beleid 

raakt aan de taken en bevoegdheden die de RUD uitvoert. 

4. De burgemeester, commissaris van de koningin en/of het college zenden de directeur alle 

informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid. 

5. Indien de directeur in afwijking van het bepaalde in het eerste lid wenst te besluiten, treedt hij 

hierover in overleg met de burgemeester of het college. 
 

Artikel 15. Informatieplicht 

1. Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend, informeert de 

burgemeester, commissaris van de koningin en/of het college bij zwaarwegende omstandigheden 

en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden. 

2. Onverminderd het eerste lid, heeft de directeur een aan de uitoefening van de bevoegdheid 

voorafgaande informatieplicht en een signaleringsplicht jegens de burgemeester, commissaris van 

de koningin en het college indiende uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor de 

burgemeester, commissaris van de koningin of het college naar verwachting politieke en 

maatschappelijke gevolgen kan hebben of indien een besluit tot consequentie kan hebben dat de 

gemeente aansprakelijk zal worden gesteld of anderszins zal worden aangesproken. In de 

gevallen bedoeld in de vorige volzin verschaft de directeur alle benodigde informatie en voert hij 

overleg met de burgemeester, commissaris van de koningin of het college alvorens de 

bevoegdheden bedoeld in artikel 2 uit te oefenen. 

3. De directeur en de burgemeester, commissaris van de koningin of het college overleggen 

regelmatig over de planning, de aantallen en de kwaliteit van de te nemen en reeds genomen 

besluiten door de directeur namens de burgemeester en het college. 
 

Artikel 16: Onvoorziene omstandigheden 

1. Betrokken partijen treden in overleg indien er sprake is van onvoorziene of gewijzigde 

omstandigheden, die van dien aard zijn dat deze overeenkomst behoort te worden gewijzigd. 

2. Betrokken partijen treden in overleg indien onverbindende of onuitvoerbare bepalingen het 

noodzakelijk maken dat deze overeenkomst behoort te worden gewijzigd. 

3. Betrokken partijen zullen als redelijk handelende partijen alles in het werk stellen om met elkaar 

tot een gewijzigde of nieuwe overeenkomst te geraken. 

 

Artikel 17: Regeling geschillen 

1. Indien tussen betrokken partijen een geschil ontstaat over de interpretatie of uitvoering van deze 
overeenkomst, dan zullen de partijen zich sterk inspannen om een en ander minnelijk met elkaar 
op te lossen. In tweede instantie worden geschillen voorgelegd aan Dagelijks Bestuur en 
Algemeen bestuur. 

2. Indien een minnelijke oplossing niet wordt bereikt, dan kunnen geschillen via mediation of een 
bindend advies worden beëindigd. 

3. Bindend advies wordt uitgebracht door een onafhankelijke commissie van drie adviseurs, waarvan 
iedere partij één van de adviseur aanwijst. De derde adviseur wordt door de beide voornoemde 
adviseurs aangewezen. Adviseurs brengen een bindend advies uit, binnen vier weken nadat de 
derde adviseur is benoemd. 

4. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedures betreffende dit artikel. 

 

Artikel 18: Wijziging van het Dienstverleningshandvest 

1. Dit Dienstverleningshandvest wordt vastgesteld voor onbepaalde tijd.  

2. Partijen kunnen een voorstel tot wijziging van dit Dienstverleningshandvest indienen bij het 
algemeen bestuur. 
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Aldus ondertekend 

 

 

 

datum ____________.           

     datum ____________ 
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Bijlage 7B: Ruw Concept Model Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

 

De Model Dienstverleningsovereenkomst is nog in ontwikkeling. Deze bijlage betreft een ruw concept 

van een overeenkomst tussen RUD en gemeenten. Een DVO voor de relatie RUD-Provincie wordt 

nog gemaakt. 

  

Ruimte om vrij in te vullen is gemarkeerd met << vrije tekst >> 

 

PARTIJEN: 

1. Gemeente <**>, in deze vertegenwoordigd door gemandateerde, hierna te noemen: 
‘Opdrachtgever’. 

2. Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, in deze vertegenwoordigd door 
gemandateerde, hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’. 

 

OVERWEGENDE,  

<< ** vrije tekst ** >> 

Verklaren te zijn overeengekomen, 

BEGRIPPEN 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. Opdrachtgever: is de organisatie aan wie de vergunningverlening, het toezicht en de 
handhaving en het voeren van verweer is opgedragen. 

b. Opdrachtnemer: is de organisatie die een aanvraag, een uitgevoerd project, een 
handhavingszaak of een bezwaar- of beroepschrift geheel of gedeeltelijk toetst aan de 
inhoudelijke normen.  

c. De opdracht: de afspraak waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer opdraagt, tegen een 
vergoeding, dienstverleningswerkzaamheden te verrichten.  

 

ARTIKELEN  

Artikel 1.  Opdrachtomschrijving  

1.1  De Opdrachtgever verleent voor 2013 aan de Opdrachtnemer de opdracht tot het uitvoeren 

van: 

• Basistakenpakket; 

• In het Dienstverleninghandvest overeengekomen Plustakenpakket; 

• In deze overeenkomst afgesproken ad hoc werkzaamheden. 

  
1.2  De te leveren diensten zijn omschreven in bijlage 1 van dit document. De Opdrachtnemer 

aanvaardt de opdracht. 
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Artikel 2.   Productcatalogus  

Ter uitvoering van deze overeenkomst handelen partijen volgens de in de Productcatalogus 

van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied per product vastgelegde 

kwaliteitseisen en afspraken. 

 

Artikel 3.  Verplichtingen Opdrachtgever 

3.1  De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de te verlenen omgevingsvergunning, waaronder 

de kwaliteit daarvan, voor het toezicht en voor de handhaving.  

3.2  De Opdrachtgever stelt bij vergunningprocedures gegevens en het dossier van de 

vergunningaanvrager ter beschikking voor het uitvoeren van de opdracht, voor zover mogelijk 

digitaal.  

3.3  << bijvoorbeeld: De Opdrachtgever informeert bij vergunningprocedures de Opdrachtnemer 

welke adviezen geheel of gedeeltelijk zijn overgenomen. Indien de Opdrachtgever afwijkt van 

het geleverde advies, wordt dit met redengeving aan de Opdrachtnemer bekendgemaakt. Het 

niet tijdig uitbrengen van advies staat het nemen van een besluit niet in de weg. 

 *** teksten als in dit artikel worden maatwerk, afhankelijk van takenpakket *** >>  

3.4  De Opdrachtgever informeert de Opdrachtnemer over (nieuwe) lokale regelgeving en 

eventuele voorhanden zijnde wijzigingen in vigerende regelgeving, die van invloed kunnen zijn 

op de dienstverlening van de Opdrachtnemer. Hierbij houdt de Opdrachtgever rekening met: 

• de voorbereidingstijd van de Opdrachtnemer; 

• de mogelijkheid van de Opdrachtnemer om op die regelgeving te anticiperen. 
3.4  De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van een handhavingsprogramma. De 

Opdrachtnemer kan hierbij adviseren over op te nemen thema’s of projecten. Uitvoering van 

dergelijke programma’s wordt opgenomen in de bijlage bij deze DVO. 

 

Artikel 4.  Verplichtingen Opdrachtnemer  

4.1  De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde advies, toezicht of 

handhaving.  

4.2  De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat hij kennis heeft van en voert de opdracht uit conform 

landelijke normen en richtlijnen, en gemeentelijk of provinciaal vastgestelde beleidsregels, die 

van toepassing zijn op het geografisch gebied van het bevoegd gezag. 

4.3 De Opdrachtnemer bekijkt, indien van toepassing, de situatie ter plaatse en wint zo nodig 

informatie in over de lokale situatie bij het bevoegd gezag. 

4.3 Op verzoek van Opdrachtgever licht Opdrachtnemer haar verleende diensten toe. 

4.4  De Opdrachtnemer rapporteert de Opdrachtgever om het halve jaar over de voortgang van de 

samenwerking. De rapportages omvatten standaard: 

• het aantal ontvangen opdrachten; 

• het aantal afgehandelde opdrachten; 

• het aantal in rekening gebrachte producten (<<uren / bedrag>>); 
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Artikel 5.  Leveringstermijnen  

5.1  Voor adviezen die in het kader van een Omgevingsvergunning worden verstrekt gelden de 

termijnen zoals die tussen de partners zijn vastgelegd. 

5.2  Voor adviezen en overige producten die niet in het kader van een Omgevingsvergunning 

worden verstrekt gelden de termijnen zoals die tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever 

worden afgesproken.   

Artikel 6.   Kwaliteitseisen 

6.1  Bij het uitwisselen van gegevens maken de partijen gebruik van de vooraf vastgestelde 

standaarden en modellen. 

6.2 De Opdrachtnemer levert een advies, toezicht of handhaving van adequaat niveau. De wijze 

waarop toetsing van aanvragen plaatsvindt, dient duidelijk, eenduidig, transparant, juridisch 

correct en herleidbaar te zijn. Voorgestelde adviezen dienen handhaafbaar te zijn. 

6.3 Adviezen, toezicht of handhaving dienen tijdig te worden geleverd, zorgvuldig tot stand te 

komen en/of deugdelijk gemotiveerd te zijn.  

Artikel 7.  Relatiebeheer  

7.1  Partijen wijzen relatiebeheerders aan die bij de uitvoering van de overeenkomst optreden als 

aanspreekpunt.  

7.2 De relatiebeheerders van partijen voeren zo vaak als nodig is overleg over de voortgang van 

de dienstverlening en de inhoud en werking van de in en krachtens deze overeenkomst 

gestelde rechten en verplichtingen.  

Artikel 8.  Procesafspraken over duur, wijziging, beëindiging  

8.1 De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 5 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. 

8.2 De overeenkomst kan in goed overleg worden verlengd voor een periode van (nader te 

bepalen) Iedere verlenging dient uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden. 

8.2 Indien een van de partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst constateert dat het voor 

een behoorlijke uitvoering geboden is om wijziging aan te brengen in de te verlenen diensten, 

dan wel deze aan te vullen, licht deze partij de andere partij in en treden partijen in overleg. 

8.3 De partijen kunnen alleen wijzigingen aanbrengen in de artikelen van deze 

standaarddienstverleningovereenkomst na wijziging van dit format door het dagelijks bestuur 

van de RUD. 

8.4 Wijzigingen in of aanvullingen op de specifieke afspraken uit bijlage 1 van deze overeenkomst 

gelden slechts voor zover ze schriftelijk vastgelegd en ondertekend zijn. 

8.5  Elke partij mag deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een 

jaar voor afloop van de contracttermijn door schriftelijk in kennisstelling, met uitzondering van 

werkzaamheden waarover in het kader van de wet, in het kader van de gemeenschappelijke 

regeling of het dienstverleningshandvest niet-opzegbare samenwerkingsafspraken zijn. 
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Artikel 9.  Financiële aspecten  

<< Nog nader in te vullen >> 

Kader voor iedere afrekening zijn de producten uit de Productcatalogus en een per jaar 

vastgesteld uurtarief. Vaststelling van beide wordt in het Dienstverleningshandvest geregeld. 

Variant 1: lump sum bedragen, 25% bevoorschotting per kwartaal. 

Nacalculatie per kalenderjaar. Alleen afrekening bij 5% of meer afwijking. 

Variant 2: facturering per kwartaal, op basis van gerealiseerde uren / productie. 

Mengvormen denkbaar, bijvoorbeeld: 

- Basistakenpakket: afrekening op basis van lumpsum, zonder nacalculatie. 

- Plustaken / ad hoc taken: op basis van gerealiseerde uren/productie. 
 

Artikel 10.  Beroep en bezwaar 

Na het verlenen van een beschikking dient de Opdrachtnemer, indien door de Opdrachtgever 

gewenst, het advies, de vergunning of de handhavingsbeschikking binnen een redelijke termijn 

mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten tijdens bezwaar en beroep.  

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend 

te Amsterdam            

      te Amsterdam 

datum ____________.           

     datum ____________ 

<<Namens: < naam gemeente of provincie > ****  Namens:  RUD 

Naam:  < >      Naam:  Dhr. R. Woittiez 

Functie: Gemeentesecretaris    Functie: Directeur  >> 

Bijlage: Productafspraken   

<< invulling hiervan relatief vrij >> 

 

Mogelijke indeling: 

• Basistakenpakket 

• Structurele plustaken 

• Ad hoc taken 
 

Te denken valt aan: 

• namen producten, uit de Productcatalogus 

• in tekstvorm geformuleerde projecten. 

• Bijzondere kwaliteitseisen 

• Afspraken over rapportage, monitoring 
 

SMART-invulling: 

• verwachte aantallen per product 

• financiering / facturatie. 
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Bijlage 8: Model mandaatregeling 
 

De tekst voor de model mandaatregeling is nog in ontwikkeling. Deze bijlage is een ruw concept voor 

de relatie RUD-gemeenten. Een Mandaatregeling voor de relatie RUD-Provincie wordt nog gemaakt.  

 

Model Mandaatbesluit RUD - gemeenten 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente … 

houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Regionale 

uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied (Mandaatbesluit RUD NZKG 2012 gemeente …) 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente ...; 

 

Gelet op: 

− afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 

− titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk wetboek; 

− artikelen 2 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied; 

 

Besluiten vast te stellen: 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In dit besluit en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. burgemeester: de burgemeester van de gemeente; 

b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente; 

c. directeur: de directeur van de RUD, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de regeling; 

d. gemeente: de gemeente ...; 

e. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied 

f. RUD: het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, bedoeld in 

artikel 3 van de regeling; 

 

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging 

1. Aan de directeur wordt, voor zover het bevoegdheden van het college en de burgemeester betreft, 

mandaat, volmacht of machtiging verleend overeenkomstig het bij dit besluit behorende 

mandaatregister, dat is opgenomen als bijlage bij dit besluit. 

2. De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, behelzen niet de bevoegdheid te beslissen op 

bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

3. De directeur neemt bij de aan hem in mandaat, volmacht of machtiging opgedragen taken of 

bevoegdheden de algemene instructies en de instructies per geval als bedoeld in artikel 10:6, 

eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van het college onderscheidenlijk de burgemeester 

in acht. 

 

Artikel 3. Reikwijdte mandaat, volmacht en machtiging 

1. De bij of krachtens dit besluit verleende mandaten, volmachten en machtigingen strekken niet 

verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot het takenpakket van de RUD horen als 

bedoeld in artikel 2 van de regeling. 

2. De directeur wordt mandaat, volmacht onderscheidenlijk machtiging verleend om namens het 

college onderscheidenlijk de burgemeester alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te 

verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden bedoeld in artikel 2. 
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Artikel 4. Ondermandaat 

1. De directeur kan de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, in ondermandaat, ondervolmacht of 

ondermachtiging opdragen aan ondergeschikten, tenzij ondermandaat, ondervolmacht of 

ondermachtiging is uitgesloten in het mandaatregister. 

2. De artikelen 2, derde lid en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van 

bevoegdheden in ondermandaat. 

 

Artikel 5. Volmacht en machtiging 

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van 

toepassing en in verband met de activiteiten waarvoor mandaat wordt verleend, met mandaat 

gelijkgesteld: 

a. de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en 

b. de machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke 

rechtshandeling zijn. 

 

Artikel 6. Ondertekening 

1. Indien een besluit krachtens mandaat wordt genomen als bedoeld in artikel 2 luidt de 

ondertekening: 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente …, 

namens deze, 

de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, 

gevolgd door de handtekening en naam van de directeur. 

 

Of:  

 

De burgemeester van de gemeente …, 

namens deze, 

de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, 

gevolgd door de handtekening en naam van de directeur. 

 

2. Indien een besluit krachtens ondermandaat wordt genomen als bedoeld in artikel 4, luidt de 

ondertekening: 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ..., 

namens deze, 

de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, 

voor deze, 

(naam functie/ afdeling) van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, 

gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris. 

 

Of:  

De burgemeester van de gemeente …, 

namens deze, 

de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, 

voor deze, 

(naam functie/ afdeling) van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, 

gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris. 

 

3. Indien bij het nemen van een besluit krachtens mandaat als bedoeld in artikel 2 gebruik wordt 

gemaakt van volmacht en machtiging overeenkomstig artikel 5, luidt de ondertekening: 
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De gemeente …, 

namens deze, 

de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, 

gevolgd door de handtekening en naam van de directeur. 

 

4. Indien bij het nemen van een besluit krachtens ondermandaat als bedoeld in artikel 4 gebruik 

wordt gemaakt van volmacht en machtiging overeenkomstig artikel 5, luidt de ondertekening: 

 

De gemeente ..., 

namens deze, 

de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, 

voor deze, 

(naam functie/ afdeling) van de Regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied, 

gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris. 

 

Artikel 9. Slotbepalingen 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het overeenkomstig artikel 3:42, tweede 

lid,van de Algemene wet bestuursrecht is bekendgemaakt. 

2. (voor zover van toepassing: (Onderdelen … van ) Het mandaatbesluit …  (naam) van … (datum) 

wordt ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit). 

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit RUD NZKG 2012 gemeente … 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente … op … 2012. 

 

de secretaris,      de burgemeester, 

 

……………………………..   ………………………….. 

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente … op … 2012. 

 

de burgemeester, 

 

……………………………. 
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Toelichting 

Voor het directeurenoverleg en eventueel secretarissenoverleg zijn de volgende uitgangspunten 

uitgelicht. Het uiteindelijk vaststellen van mandaatregelingen is een bevoegdheid van de colleges. Dit 

betekent dat uiteindelijk als bijlage 8 in het stuk voor de Raden&Staten worden bijgevoegd:  

§ Model-mandaatregelingen of de huidige mandaatregelingen 

§ een toelichtende tekst, waaruit blijkt dat deze regelingen zijn bijgevoegd om een totaalbeeld te 

geven en dat de bevoegdheid voor het vaststellen van dit soort regelingen niet berust bij 

Raden&Staten (mogelijk wel actieve informatieplicht, nadere check). 

  

Uitgangspunten/standpunten:  

1. Voor provincies en gemeentes zijn er verschillende pakketten taken, die elk eigen 

mandaatregelingen behoeven. Er zijn verschillende mandaten nodig voor de basistaken, 

basistaken+ en overige taken van de diverse partijen. Streven is om per pakket uit te gaan van 

model mandaatregelingen, die de bevoegde gezagen in overleg met de RUD NZKG zelf op maat 

vullen.  

2. Wanneer een taak niet goed is gedefinieerd, is onduidelijk waar 'de knip' ligt en is onduidelijk 

welke wettelijke bevoegdheden met de taak samenhangen. Een duidelijk gedefinieerde taak is 

nodig om de bevoegdheid in het mandaatbesluit (juridisch correct en voldoende afgebakend) te 

beschrijven. [ mandaten worden maatwerksgewijs uitgewerkt]. 

3. Alle partijen hebben een passend loket voor de burger en voor bedrijven. De RUD NZKG 

funtioneert als back-office, als het bijvoorbeeld gaat om het milieudeel van 

omgevingsvergunningen voor de stadsdelen (afspraak uit 2009: DMB levert advies op milieudeel 

en stadsdeel verleent vergunning). Voor een model mandaat heeft deze interne of onderlinge 

advisering geen effect.  

4. Bij 'package-deal-inrichtingen' beslist de RUD Wabo-breed alleen op verzoek van de 

deelnemende partij. Voor zover de Wabo-taken niet inrichtingsgebonden zijn, kan dit alleen op 

verzoek van de deelnemende partij en na overeenstemming met de RUD worden uitgevoerd door 

de RUD. Op deze manier kunnen ook overige taken door de RUD worden uitgevoerd 

(bijvoorbeeld in Groot Stedelijke-gebieden van Amsterdam en op grondgebied Haarlemmermeer). 

Dit betekent dat in voorkomende gevallen het mandaat ook de Wabo-taken voor package-deal-

inrichtingen of als losse taken moet inhouden.  

5. Een uitzondering betreft het mandaat over de Noord-Zuidlijn, deze worden niet overgedragen aan 

de RUD NZKG. Wel is een gedeeld mandaat mogelijk, wanneer er rond de Noord-Zuidlijn sprake 

is van basistaken of basistaken+. [Mandaten worden maatwerksgewijs uitgewerkt] 

6. De directeur van de RUD informeert en voert overleg met de bestuurders indien naar verwachting 

ingrijpende of indringende politieke of maatschappelijke gevolgen of aansprakelijkheden aan de 

orde kunnen zijn bij het uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid. De directeur RUD zorgt 

dat besluiten in lijn zijn met het beleid van provincie en gemeentes en heeft een motiveringsplicht 

(vergewisplicht) naar de deelnemende partij.  

7. De RUD kan op verzoek BIBOB-taken uitvoeren. Dit vereist een maatwerk-mandaat.  

8. Voor de RUD gelden de gangbare publieke regelingen zoals WOB, AWB en Klachten regelingen. 

9. Afhankelijk van het mandaat en de DVO met de deelnemende partij liggen besluiten op bezwaar 

en beroep bij de RUD danwel bij de deelnemende partij (volgens vaste jurisprudentie van de 

afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mag het besluit op bezwaar niet aan niet-

ondergeschikten worden gemandateerd). 
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Bijlage 9: Personeel & Organisatie 
 

Organisatie- en bedrijfsplan 

De organisatie inrichting van de RUD NZKG kent divisies, verdeeld naar hoofdtaken 

(vergunningverlening, handhaving en expertise) met daaronder eenheden naar inhoudelijk en 

geografisch werkveld. Het organisatieontwerp wordt verder uitgewerkt en in september ter 

besluitvorming voorgelegd. 

 

Arbeidsvoorwaardenregeling 

De gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad vallen onder de CAO sector gemeenten. 

Gemeente Amsterdam heeft als een G4 gemeente, in tegenstelling tot Haarlemmermeer en Zaanstad, 

meer secundaire arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen die de gemeente zelf met de lokale 

vakbonden regelt. De primaire arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheid worden landelijk geregeld 

in de CAO sector gemeenten. Op het gebied van de primaire arbeidsvoorwaarden en sociale 

zekerheid is voor de verschillende gemeenten niet mogelijk om af te wijken. 

 

De provincie Noord-Holland valt onder de CAO Provincie. Naast de primaire arbeidsvoorwaarden en 

de sociale zekerheid worden bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden en eigen bedrijfsregelingen in 

een eigen rechtspositieregeling van de gemeenten geregeld.  

 

Er zijn weinig verschillen tussen de diverse rechtspositieregelingen. We noemen de voornaamste: 

§ De CAO Provincie kent een hogere eindejaarsuitkering (8,3%, bij gemeenten 6%) en een hogere 

levensloopbijdrage (3% tot salarisschaal 14, bij gemeenten 1,5%). Daartegenover zijn de 

salarisschaalbedragen lager dan de salarisschalen in de gemeentelijke sector. 

§ De primaire arbeidsvoorwaarden van de gemeenten Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam 

zijn gelijk. Amsterdam kent een extra eindejaarsuitkering van 0,35% en een hogere 

ziektekostenvergoeding. 

 

In het Landelijk Sociaal Beleidskader is de systematiek voor het bepalen van de garantietoelage 

beschreven. De in het Sociaal Beleidskader genoemde inkomensbestanddelen worden eerst bij elkaar 

opgeteld, vervolgens wordt het resultaat van deze optelsom vergeleken met het resultaat van de 

optelsom in de toekomstige situatie bij toepassing van de nieuwe rechtspositie.  

 

De inkomensbestanddelen voor het bepalen van de garantietoelage zijn: 

§ Het salaris, 

§ De structurele eindejaarsuitkering, 

§ De structurele levensloopbijdrage, 

§ De structurele maandelijkse toelagen die tot de bezoldiging worden gerekend, 

§ De structurele ziektekostenvergoeding  

 

De garantie wordt derhalve niet per inkomensbestanddeel bepaald. Door toepassing van deze 

systematiek vallen eventuele min- en pluspunten tegen elkaar weg. Uitgaande van de uitgangspunten 

in het LSBK en de doorrekeningen die zijn verricht op basis van die uitgangspunten is de verwachting 

dat het totaal van de bovengenoemde inkomensbestanddelen, op basis van de huidige inschaling, 

voor de medewerkers afkomstig van Zaanstad, Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland in de 

nieuwe situatie iets hoger is dan de huidige situatie (ongeveer 1%)
26

. Voor de medewerkers afkomstig 

van de gemeente Amsterdam verandert er arbeidsvoorwaardelijk niets. 

                                                             
26

 Er lopen momenteel nog 2 CAO onderhandelingen (Provincie en Gemeenten). De uitkomsten hiervan kunnen 

van invloed zijn. Aanname is echter dat de loonstijgingen niet ver uiteen zullen lopen. Of de loonkosten bij de 

RUD daadwerkelijk stijgen is mede afhankelijk is van het door de RUD te ontwerpen functiegebouw en te 

hanteren functiewaardering. Een functiegebouw met een lagere functiewaardering heeft echter weer een stijgend 

effect op de frictiekosten voor de deelnemende gemeenten. 
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Het bovenstaande leidt in verband met de overgang van medewerkers voor de Provincie Noord-

Holland, Zaanstad en Haarlemmermeer tot meerkosten ten opzichte van de huidige situatie. De 

meerkosten voor een RUD NZKG basis worden vooralsnog berekend op totaal circa € 77.000 inclusief 

werkgeverslasten per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit € 60.000 voor de provincie Noord-Holland, € 

11.000 voor de gemeente Haarlemmermeer en € 6.000 voor de gemeente Zaanstad. Hierbij zijn nog 

niet de effecten meegenomen van een beschikbaarheidstoelage en andere mogelijke toelagen. Deze 

zijn nog niet inzichtelijk. De verwachting is echter dat dit geen groot opwaarts effect zal hebben.  

Ook een eventueel ophogend effect door reiskosten zal nader moeten worden bezien 

 

Bij een RUD NZKG + worden de meerkosten voor Provincie Noord-Holland, Zaanstad en 

Haarlemmermeer berekend op circa € 116.000 inclusief werkgeverslasten per jaar. Dit bedrag is 

opgebouwd uit € 60.000 voor de Provincie Noord-Holland, € 47.000 voor Haarlemmermeer en € 9.000 

voor Zaanstad. Ook hiervoor geldt dat hierbij nog niet de effecten zijn meegenomen van een 

beschikbaarheidstoelage en andere mogelijke toelagen. Ook hier is echter de verwachting dat dit 

geen groot opwaarts effect zal hebben.  

 

Deze kosten zullen naar rato van aantal ingebrachte fte medewerkers voor maximaal de duur van 5 

jaar, dus tot 1 januari 2018, worden verdeeld over de deelnemende organisaties. In die periode zal de 

RUD NZKG naar verwachting een verdere efficiencyslag maken. Als gevolg hiervan zullen de 

personeelskosten afnemen.  

 

Medezeggenschaptrajecten 

Voor de overplaatsing van de medewerkers naar de RUD NZKG dienen twee 

medezeggenschapstrajecten doorlopen te worden alvorens een bestuurlijk definitief besluit over de 

overplaatsing wordt genomen. Dit zijn een OR adviestraject en een Sociaal Plan traject met de 

vakbonden. Deze twee trajecten starten na instemming met het onderhavige besluit. Voor het OR 

adviestraject is er een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgericht. Hierin zijn OR-leden van alle 

deelnemende organisaties vertegenwoordigd. Om te komen tot een Sociaal Plan zijn de vakbonden 

uitgenodigd een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) op te richten. 

 

Op dit moment hebben de vakbonden in verband met het stagnerende CAO-overleg het overleg over 

de RUD opgeschort. Dit is een risico voor de totstandkoming van een Sociaal Plan en derhalve voor 

de overgang van medewerkers per 1 januari 2013. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het overleg 

wel tijdig wordt hervat. Zo niet, dan zullen er tijdig alternatieve opties worden uitgewerkt en voorgelegd 

aan de besturen. 
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Bijlage 10: Indicatieve businesscase 

 

Op basis van de verwachte takenpakketten van de vier eerste intredende partijen is een indicatieve 

begroting/businesscase 2013 RUD-NZKG gemaakt, volgens de landelijke rekenregels (Berenschot) .  

 

Uitgangspunten 

Een belangrijk uitgangspunt vormt de inbreng vanuit de eerste intredende partijen. Voor Amsterdam, 

Provincie, Haarlemmermeer en Zaanstad wordt, volgens “inbreng = afname” de naar 2013 bijgestelde 

taken en diensten van 2012 uitgevoerd naar de door hen voorjaar 2012 ingebrachte werkpakketten en 

daarbij behorende medewerkers met aanhangend budget (zoals bekend uit 2012 en wellicht bij te 

stellen naar naar 2013); Voor de eerst intredende partijen betreffen de ingebrachte werkpakketten 

afgerond de volgende hoeveelheid personeel voor wat betreft de voornoemde primaire taken 150, 69, 

62 en 12 fte  

 

Vanuit het aantal ingebrachte fte’s  per eerst intredende partij zijn de berekeningen 2013 gemaakt.  

Op basis van de beschikbare gegevens van de Provincie en gemeente Amsterdam is een gemiddelde 

loonsombedrag berekend per fte (zie onderstaande tabel begroting) met aanhangend materieel 

budget (gewogen gemiddelde A’dam en Provincie). 

 

Een belangrijk methodisch ankerpunt vormt het geheel van landelijke rekenregels voor de omvang 

van de overhead, zoals die zijn ontwikkeld door Berenschot. Toepassing van dit uitgangspunt leidt tot 

een overheadpercentage van 27,3% van de Personeelsformatie. Zoals hierna wordt toegelicht. 

 

Als stelposten, dus nader te onderbouwen in het verdere verloop,  zijn opgevoerd : 

a. Aanpassing Huisvesting: Het hoofdkantoor wordt centraal gevestigd  in een “kaal” gebouw, daarbij  

zijn de inrichtingskosten circa € 2 miljoen excl. BTW(op basis van 2.500 m2 / 125 werkplekken, 

voor het in orde maken, meubilair, ICT infrastructuur, etc.).  

 

NB. Indien er wordt gekozen voor een geheel ingericht gebouw waar de RUD werkplekken gaat huren, 

dan zijn er vrijwel geen investeringskosten en alleen maar exploitatiekosten. Per werkplek is het 

gemiddelde huurbedrag € 10.000 voor meubilair, huur, onderhoud gebouw, facilitaire kosten, Desktop 

en internetaansluiting. 

 

b. ICT: vanaf 2012 t/m 2015 € 500.000 per jaar voor: 

- plaats en tijd onafhankelijk werken/ verlengde kabels 

- 1 financiële applicatie 

- 1 DMS 

- 1 KA omgeving  

- proces en info analyse bedrijfsprocessen (architectuur) 

- stap voor stap naar 1 geïntegreerd systeem (met IJmond) dat liefst beter, sneller en 

goedkoper is 

 

Door te investeren in bovengenoemde punten, kunnen de exploitatielasten van de RUD voor ICT 

omlaag en de investeringen weer terug verdiend worden. 

 

c. DIV: digitaliseringsslag: bij scanning on demand worden de kosten ingeschat op € 500.000 per 

jaar voor de periode 2013 t/m 2016 . 
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NB 1: 

De formatie bestaat uit de formatie primair proces en overhead formatie (27,3% van totale formatie; 

37,5 % van de primaire cohorten); in de overhead dienen ook de uitbestede overhead taken te worden 

gefinancierd zoals bijvoorbeeld schoonmaak. De werkelijke overheadformatie zal dus lager zijn. 

 

NB 2:  

In de onderstaande tabel is geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds materiële kosten die direct 

aan het product zijn toe te rekenen en anderzijds materiële kosten overhead, zoals exploitatie 

betrokken huisvesting etc.. In de navolgende tabel zijn de materiële kosten uitgedrukt in een 

percentage van 32,5%. Voor dit percentage is gekozen op basis van de kosten zoals deze nu bij de 

Provincie (25%: betreft materiële overhead) en Amsterdam (40%: betreft beide categorieën kosten) 

zich voordoen. Dit wordt verder uitgewerkt. 

  

NB 3: 

Het valt te verwachten dat de nieuwe RUD-organisatie na de investeringen op ICT en DIV 

efficiencywinst kan boeken (zie ook de nota “Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Financiële 

uitgangspunten, 30 september 2011). In het bedrijfsplan zal een eerste inschatting van de mogelijke 

efficiencywinst gegeven worden. Voor de eerst intredende partijen die bijdragen aan de 

investeringskosten in de vorm van een lening, kan de efficiencywinst na het opbouwen van een door 

het AB van de Gemeenschappelijke Regeling geaccordeerde exploitatiereserve worden aangewend 

voor een terugbetaling van de geleende bedragen.. Voor de eerst intredende partijen, die de bijdrage 

aan de investeringskosten hebben toegekend als gift, kan de efficiencywinst na het opbouwen van 

een door het AB geaccordeerde exploitatiereserve worden aangewend voor een korting op de 

financiële bijdrage. 

 

NB 4: 

De hier gepresenteerde indicatieve businesscase zal worden aangepast aan ontwikkelingen op weg 

naar 2015.  In het op te stellen bedrijfsplan zal rekening worden gehouden met de gefaseerde opbouw 

van investeringen, o.a. op het gebied van huisvesting en ICT- en DIV-voorzieningen. 
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INDICATIEVE BEGROTING / BUSINESSCASE 
Formatie (FTE) Provincie NH Amsterdam Haarlemmermeer Zaanstad totaal

Formatie Basis 69 57 14 8 147
Formatie Plus 0 93 47 4 144

Formatie Primair (totaal) 69 150 62 12 292

Formatie Overhead (27,3%) 26 56 23 4 110
94 206 85 16 402

Begroting (€) Provincie NH Amsterdam Haarlemmerm. Zaanstad totaal

Gemiddelde loonsom (RUD-taken) 65.239                   66.972                   66.106                   66.106                   

Basis 4.468.872              3.795.973              945.316                 528.848                 9.739.008              

Plus -                        6.243.130              3.133.424              251.203                 9.627.757              
Primair (totaal) 4.468.872              10.039.103            4.078.740              780.051                 19.366.765            

Overhead (27,3%) 1.678.132              3.769.842              1.531.631              292.921                 7.272.527              
Totaal Personeelslasten 6.147.003              13.808.945            5.610.372              1.072.972              26.639.292            

Materieel budget (primair en overhead): 1.997.776              4.487.907              1.823.371              348.716                 8.657.770              

Totale exploitatie 8.144.780              18.296.852            7.433.742              1.421.688              35.297.062            

23% 52% 21% 4% 100%

stelpost huisvesting: 2 miljoen in 2013 461.499                 1.036.735              421.210                 80.556                   2.000.000              
stelpost ICT: 5 ton per jaar 2013 t/m 2015 115.375                 259.184                 105.303                 20.139                   500.000                 

stelpost digitalisering: 5 ton per jaar 2013 t/m 2016 115.375                 259.184                 105.303                 20.139                   500.000                 

totaal stelpost 692.249                 1.555.103              631.815                 120.833                 3.000.000              

2013 8.837.028              19.851.954            8.065.558              1.542.522              38.297.062            

2014 8.375.529              18.815.219            7.644.348              1.461.966              36.297.062            
2015 8.375.529              18.815.219            7.644.348              1.461.966              36.297.062            

2016 8.260.154              18.556.036            7.539.045              1.441.827              35.797.062            

Oprichtingskosten (10%) € 3.529.706

Exploitatiereserve (minimaal 5%) € 1.764.853  
 

 

Indien de drie stelposten op deze wijze worden uitgegeven, zal het benodigde budget van € 38,3 

miljoen in 2013 dalen naar 35,8 miljoen in 2016 excl. inflatiecorrecties. 
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Bijlage 11: Huisvesting, ICT en DIV 
 

Huisvesting 

Voor de RUD is uitgangspunt dat de huisvesting zo flexibel mogelijk moet zijn tegen een lage prijs 

waarbij we gebruik willen maken van de partners. De huisvesting dient rayongebonden 

(gedeconcentreerde werkplekken bij de partners) te zijn, maar er dient ook een centraal kantoor te 

komen met mogelijkheden dat afdelingen ook één of meerderde dagen bij elkaar kunnen zitten. Er zal 

daarvoor waarschijnlijk gerouleerd moeten kunnen worden.  

 

Het centrale kantoor moet voldoen aan de volgende criteria: uitstraling, onafhankelijkheid, centrale 

ligging en bereikbaarheid. Als er voldoende onderscheiding kan zijn, zou het voorlopig ook bij een van 

de partners kunnen, anders extern. Uitgangspunt voor keuzes is dat de huisvesting voorlopig voor de 

komende 2 jaar is en dat daarna verder wordt gekeken in het kader van het samengaan met RUD 

IJmond. 

 

Op dit moment wordt er een onderzoek gedaan naar de opties en de kosten waarna er een zakelijke 

keuze kan worden gemaakt. 

 

ICT 

Het zal niet lukken om op 01-01-2013 een gezamenlijke, geïntegreerde ICT organisatie in de lucht te 

hebben. Daarom wordt een onderzoek gedaan naar een scenario van “verlengde Kabels” waardoor 

het mogelijk moet worden om op afstand te werken op elke (RUD) locatie in de systemen van de 

latende partners. 

 

Ook zal het rapport van Deloitte verder worden uitgewerkt: in kaart brengen van de werkprocessen 

van de RUD en de daarbij behorende informatiestromen van de RUD en tussen RUD en partners, 

waarbij ook gelet zal worden op de nieuwe verantwoordingslijnen naar de opdrachtgevers. Daarna 

kan worden besloten met welke ICT deze processen het beste kan worden ondersteund.  

Voor de ICT gaan we er dus vanuit dat we op korte termijn zo min mogelijk overhoop zullen halen om 

daarna de juiste ICT inrichting te kunnen bepalen. Wel moet er plaats en tijd onafhankelijk gewerkt 

kunnen worden. 

 

Documentaire Informatie Voorziening (DIV) 

Voor de RUD gaan we uit van zaakgericht werken en digitaal werken.  

 

Als gevolg van het door elkaar lopen van delegering en mandatering van taken en bevoegdheden die 

samenhangen met één archiefvormend proces is de verantwoordelijkheid voor de archiefzorg van 

dossiers die vanaf 01-01-2013 worden gevormd niet duidelijk belegd. Momenteel wordt onderzocht 

wat wettelijk mogelijk is en hoe dit praktisch uitgevoerd kan worden. De dossiers van voor 01-01-2013 

zal de RUD ter beschikking krijgen van de partners via een uitleenconstructie (aktes van tijdelijke 

terbeschikkingstelling). 

 

Alle dossiers die de RUD vanaf 01-01-2013 nieuw gaat opbouwen, zullen digitaal worden. De 

voorkeur gaat uit dat alle analoge dossiers van de partners die ter beschikking komen van de RUD, zo 

snel mogelijk worden gedigitaliseerd volgens een format die de archiefinspectie goedkeurt. Ervan 

uitgaande dat dit voor 2013 niet gereed is, zal vanaf 01-01-2013 het principe van scanning on demand 

worden ingevoerd.  

 

Indien er geen substitutiemachtiging komt, zullen de analoge dossiers ergens worden opgeslagen. 

Ook de opslag van de digitale dossiers wordt onderzocht: ook de partners moeten bij (delen van) deze 

dossiers kunnen). Daarnaast moet er een Document Management System (DMS) voor de RUD 

worden gekozen. 
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Bijlage 12 Afkortingen 

 

AB Algemeen Bestuur 

AO/IC Organisatie/Interne Controle 

AWB Algemene wet bestuursrecht 

BGO Bijzonder Georganiseerd Overleg 

BOR Bijzondere Ondernemingsraad 

BRIKS-taken Bouw, Reclame, Inritten, Kap en Sloop  

BRZO Besluit Risico’s en Zware Ongevallen 

B&W College van Burgemeester en Wethouders 

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 

DB Dagelijks Bestuur 

DIV Documentaire Informatie Voorziening 

DMB Dienst Milieu- en Bouwtoezicht 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

GGO Genetisch gemodificeerde organismen 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

IPO Inter Provinciaal Overleg 

IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

KA Kantoorautomatisering 

LSBK Landelijk Sociaal Beleidskader 

OBM Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

PDC Producten en diensten catalogus 

RUD NZKG Regionale Uitvoering Dienst Noordzeekanaalgebied 

RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

UvW Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VNG Vereniging van Nederlandse gemeenten 

VTC Vernieuwing Toezicht Chemie 

VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

VROM (Voormalig) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

VVGB Verklaring van geen bedenkingen 

WOB Wet Openbaarheid Bestuur 

Wabo Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
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Bijlage 13 Algemeen Begrippen Kader 

 

a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de regionale uitvoeringsdienst, bedoeld 

in artikel 4; 

b. ambtenaren: ambtenaren, als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet 

alsmede degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 

werkzaam is; 

c. colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 

en gedeputeerde staten van Noord-Holland; 

d. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de regionale uitvoeringsdienst, bedoeld 

in artikel 4; 

e. directeur: de secretaris van de regionale uitvoeringsdienst, bedoeld in artikel 

26; 

f. gemeenten: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 

Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn 

en Zaanstad; 

g. provincie: de provincie Noord-Holland; 

h. regeling: de gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied 

i. regionale uitvoeringsdienst: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3; 

j. vertegenwoordigende 

organen: 

de raden van de gemeenten en provinciale staten van Noord-

Holland. 
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