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Milieudienst IJmond, mevrouw H. Donker 

Geachte leden van de raad, geacht college, 

Uw raad en uw college hebben besloten om alle taken die krachtens of mede voortvloeien uit 
de Wet milieubeheer, ten aanzien van de inrichtingsgebonden milieutaak en de taken zoals 
bedoeld in de Packagedeal van 16 juni 2009 tussen het Rijk, het IPO en de VNG met ingang 
van 1 februari 2013 op te dragen aan Milieudienst IJmond en daartoe de directeur van 
Milieudienst IJmond te mandateren. 

Uw raad en college hebben tot bovengenoemde besloten onder de nadrukkelijke voorwaarde 
dat hiertoe een schriftelijke bevestiging vanuit het bestuur van Milieudienst IJmond is 
ontvangen en over de voorwaarden ten aanzien van de detachering in beide organisaties 
overeenstemming op 1 februari 2013 is bereikt. Indien aan deze voorwaarden niet wordt 
voldaan, wordt de datum van uitvoering zodanig verschoven, dat aan de voorwaarden eerst 
is voldaan, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan. 

Met deze brief bevestigt het bestuur, en namens deze ondergetekende, directeur van 
Milieudienst IJmond, de overdracht van de taken aan Milieudienst IJmond. Tevens stem ik, 
overeenkomstig artikel 10:4 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, in de 
hoedanigheid van directeur van Milieudienst IJmond, met de mandaatverlening in. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
medenSTRens het dagelijks bestuur van Milieudienst IJmond, 

Tationsplein 48b, Beverwijk 
Postbus 325,1940 AH Beverwijk 

T (0251) 263 863 
F (0251) 263 888 

info@milieudienst-ijmond.nl 
www.milieudienst-ijmond.nl 

De Milieudienst IJmond werkt als reg^on^uitvoeri^dienst ^r^yngenten in de regio's IJmond, Zuid-Kennemerland en Waterland. 
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