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1. Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde brief aan de Provincie Noord-Holland;
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DOEL: Besluiten

Het College geeft met bijgevoegde brief aan Provincie, partners en buurgemeenten aan dat zij de
intentie heeft samenwerking te zoeken voor oprichting van een Regionale Uitvoeringsdienst
Kennemerland. Definitieve besluitvorming zal later in het jaar middels ondertekening van een
convenant plaatsvinden. De raadscommissie Bestuur wordt geïnformeerd, zodat deze tijdig
meegenomen wordt en voorbereid op verdere stappen in de samenwerking.
.
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Onderwerp: Regionale Uitvoeringsdienst
Reg. Nummer: VVH/OV/21001/131422

1. Inleiding
In 2009 is door de Rijksoverheid een traject ingezet om te komen tot vorming van
Regionale Uitvoeringsdiensten. Deze moeten een basistakenpakket uitvoeren
waarbij het accent ligt op de uitvoering van milieuvergunningverlening en
handhaving van milieubelastende bedrijven. De provincies voeren de regie over het
proces. Voor de vorming van de RUD’s geldt dat er ruimte is voor maatwerk, mits
er voldaan wordt aan de criteria voor een RUD (o.a. voldoende kritische massa) en
er afstemming is met het Openbaar Ministerie en overstemming met de Provincie.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat voor 1 juni 2011
helder moet zijn hoe het netwerk van te vormen Regionale Uitvoeringsdiensten in
Nederland er uit komt te zien. Opgemerkt is dat de gebeurtenissen bij Chemie Pack
Moerdijk een extra stimulans hiervoor zijn.
Ter onderstreping van het tempo is er een stappenplan RUD-vorming vastgesteld
dat erop gericht is dat het Rijk vóór de zomer van 2011 de balans opmaakt van de
definitieve resultaten van het bottom up proces en het regionaal maatwerk. Per
provincie zal worden bezien of het nodig is om langs bestuurlijke of juridische weg
te interveniëren. De ambassadeur van het Programma Uitvoering met Ambitie
(PUMA), mevr. Sybilla Dekker, speelt een belangrijke rol bij het voorkomen
hiervan. Er is een checklist (kwaliteits)criteria RUD-vorming vastgesteld als
richtinggevend kader voor het verdere proces. Afwijking hiervan is alleen mogelijk
met instemming van alle betrokken partijen.

In het Noordzeekanaalgebied wordt gewerkt aan de oprichting van een RUD. In
juni 2010 heeft een kopgroep van 4 gemeenten (Amsterdam, Haarlemmermeer,
Zaandam en Velsen) en de Provincie Noord-Holland het initiatief genomen om te
starten met een nadere verkenning van een RUD NZKG+. Inmiddels heeft Velsen
aangegeven de voorkeur te geven aan behoud van de positie als mede-eigenaar van
de bestaande Gemeenschappelijke Regeling met de Milieudienst IJmond.

Op 30 maart 2011 is een bestuurlijke bijeenkomst geweest van alle gemeenten
binnen de Veiligheidsregio Kennerland (plus de projectleider van het PUMA) met
uitzondering van de gemeente Haarlemmermeer op uitnodiging van de Milieudienst
IJmond. De Milieudienst IJmond heeft richting de Provincie N-H aangegeven over
te gaan tot het inbedden van de RUD. Op deze bijeenkomst hebben alle aanwezige
gemeenten de positieve intentie uitgesproken aansluiting te zoeken bij de
Milieudienst IJmond met het beeld deze om te vormen tot een RUD. Uitdrukkelijk
is de optie open gehouden om op termijn verder te gaan samenwerken met een
mogelijke RUD NoordZeekanaalgebied.

Op 5 april jl. is een provinciale bijeenkomst met mevr. Dekker georganiseerd; hier
was Haarlem in de persoon van de burgemeester vertegenwoordigd. De provincies
rapporteren eind mei al aan het rijk. Het is verstandig tijdig aan collega-gemeenten
binnen de veiligheidsregio, Provincie en Milieudienst IJmond te laten weten wat de
bestuurlijke intentie is van de gemeente Haarlem.
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2. Besluitpunten college
1. Het College besluit in te stemmen met bijgevoegde brief, waarin de intentie is
opgenomen om binnen de Veiligheidsregio Kennemerland aansluiting te zoeken bij
de Milieudienst IJmond en inliggende gemeenten om te komen tot een Regionale
Uitvoeringsdienst Kennemerland.

3. Beoogd resultaat
De gemeente maakt duidelijk aan partners en buurgemeenten in welke richting zij
een uitwerking van oprichting van een Regionale Uitvoeringsdienst voor ogen ziet.

4. Argumenten

1.1. Ten behoeve van rapportage aan het Rijk is het belangrijk de intentie van de
gemeente Haarlem richting Provincie, partners en buurgemeenten bestuurlijk
vast te leggen.

1.2. Nadere uitwerking van de intentie moet de komende jaren plaatsvinden;
belangrijk is hiervoor een bestuurlijke richting te hebben.

1.3. Samenwerking binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Kennemerland is op
het gebied van handhaving en vergunningverlening een logische stap, gezien de
schaalgrootte en problematiek binnen Haarlem.

1.4. Samenwerking met een eventueel op te richten RUD Noordzeekanaalgebied+
wordt op termijn nagestreefd. In welke vorm kan de komende jaren nader

uitgewerkt worden.

5. Kanttekeningen

1.1. Nog niet duidelijk is of een RUD op deze schaalgrootte voldoet aan de criteria
die het Rijk stelt.

1.2. Haarlem zoekt op andere terreinen samenwerking binnen de metropoolregio
Amsterdam.

6. Uitvoering
Dit is een eerste stap, waarin de intentie wordt vastgelegd. Hierna volgt nog een
nadere uitwerking op taken, organisatie en financiële consequenties. Ook de
juridische vorm is nog niet gekozen. Op korte termijn zal in overleg met de
Milieudienst IJmond een stappenplan worden opgesteld om te komen tot een
uitgewerkt voorstel. Hierover zal uiteraard dan in de gemeenteraad besluitvorming
moeten plaatsvinden.
De nu voorliggende brief is vooral bedoeld om de intentie richting partners en
buurgemeenten bestuurlijk vast te leggen en verdere uitwerking te kunnen starten.

7. Bijlagen
Bijgevoegd is de bestuurlijke brief

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten,

Met deze brief willen wij u informeren over de intentie van de gemeente
Haarlem om aansluiting te zoeken bij de Milieudienst IJmond om te komen
tot een Regionale Uitvoeringsdienst Kennemerland.

In 2009 is door de Rijksoverheid een traject ingezet om te komen tot
vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten. Deze moeten een
basistakenpakket uitvoeren waarbij het accent ligt op de uitvoering van
milieuvergunningverlening en handhaving van milieubelastende bedrijven.
Voor de vorming van de RUD’s geldt dat er ruimte is voor maatwerk, mits er
voldaan wordt aan de criteria voor een RUD (o.a. voldoende kritische massa)
en er afstemming is met het Openbaar Ministerie en overeenstemming met
de Provincie.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat voor 1 juni
2011 helder moet zijn hoe het netwerk van de te vormen Regionale
Uitvoeringsdiensten in Nederland er uit komt te zien. Opgemerkt is dat de
gebeurtenissen bij Chemie Pack Moerdijk een extra stimulans hiervoor zijn.
Ter onderstreping van het tempo is er een stappenplan RUD-vorming
vastgesteld dat erop gericht is dat het Rijk vóór de zomer van 2011 de balans
opmaakt van de definitieve resultaten van het bottom-up proces en het
regionaal maatwerk. Per provincie zal worden bezien of het nodig is om
langs bestuurlijke of juridische weg te interveniëren.
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We hebben begrepen dat de provincies eind mei zullen rapporteren over de
stand van zaken aan het rijk.

Vanuit dat oogpunt is het een goed moment om uw College hierbij te laten
weten wat de bestuurlijke intentie is van de gemeente Haarlem.
Samenwerking met omliggende gemeenten binnen Kennemerland past ons
inziens bij de problematiek in Haarlem op het terrein van milieu-uitvoerings-
taken, waar de uitvoeringsdienst in eerste instantie mee wordt belast.
Haarlem kent immers slechts een zeer beperkt aantal milieu-inrichtingen.
Aansluiting bij de Milieudienst IJmond en gemeenten is als eerste stap in het
regionaal organiseren van deze uitvoeringstaken voor Haarlem qua schaal en
maat passend.

Samenwerking met andere op te richten uitvoeringsdiensten in Noord-
Holland, waaronder een op te richten RUD Noordzeekanaalgebied blijft voor
ons openstaan.

Wij treden met u verder in overleg over de taken die de provincie neer zal
leggen bij de op te richten uitvoeringsdiensten in Noord-Holland. Indien de
provinciale taken in zijn geheel voor deze regio overgaan naar een RUD
Noordzeekanaalgebied zullen afspraken moeten worden gemaakt over de
kennisuitvraag op een aantal zeer specialistische terreinen.
We gaan er vanuit dat we hier in goed onderling overleg de komende maanden
verder over kunnen spreken.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers, mr. B.B. Schneiders


