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Omgevingsdienst IJmond 

De directeur van Omgevingsdienst IJmond nodigt u hierbij uit tot het online bijwonen van de 

vergadering van het Algemeen Bestuur. 
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Opening en mededelingen, vaststellen agenda 
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2022 - 006 Mol 

  teitsregeling 

Rondvraag en Sluit 

  

de voorzitter, 

1)kennisnemen 



  (geanonimiseerd)

namens deze, 

L.A, Pannekeet (e.v. AB vergadering: 02 maart 2022) 
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Notulen online Teams vergadering van het Algemeen Bestuur 

Datum: 15 december 2021 

Aanwezig: 

Wethouder Bal 

Wethouder Berkhout 

Wethouder Schalkwijk 

Wethouder De Vries 

wethouder Özütok 

gedeputeerde Olthof 

wethouder Verheij 

wethouder Ellferich 

wethouder Runderkamp 

wethouder Hegger 

wethouder Vd Weijenberg 

wethouder Mulder 

wethouder Dral 

de heer Pannekeet 

mevrouw B (geanonimiseerd)

gemeente Velsen (vz) 

gemeente Haarlem 

gemeente Wormerland 

gemeente Heemskerk 

gemeente Beverwijk 

Provincie Noord-Holland 

gemeente Zandvoort 

gemeente Landsmeer 

gemeente Edam-Volendam 

gemeente Purmerend 

gemeente Waterland 

gemeente Heemstede 

gemeente Oostzaan 

Omgevingsdienst IJmond 

Omgevingsdienst IJmond 

Afwezi 

Wethouder Brouwer 

  

gemeente Uitgeest 

Wethouder Zeemand 

wethouder 

gemeente Beemster 

gemeente Bloemendaal 

01. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de online vergadering en heet eenieder welkom. Er is een 3-tal afmeldingen 

ontvangen van de wethouders gemeenten Bloemendaal, Uitgeest en Beemster. Een speciaal woord 

van dank aan de wethouder van Beemster die afscheid neemt als AB lid door de fusie van 

gemeente Beemster met gemeente Purmerend per 1 januari 2022. Vanochtend wordt er bij deze 

wethouder een mooi boeket bezorgd namens het bestuur, omdat dit haar laatste AB vergadering is. 

De voorzitter feliciteert de wethouder van Purmerend met de verkiezingsuitslag in de gemeente. De 

heer Hegger deelt mede dat de uitspraken die hij n deze vergadering doet, ook namens gemeente 

Beemster worden gedaan. De agenda wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 

o1A. 1° Begrotingswi g 2022 OD IJmond i.v.m. uitstel OW (Besluit 2021-025) 

De voorzitter deelt mede dat in gemeente Velsen de behandeling van de 1° begrotingswijziging pas 

  

23 december a.s. zal zijn en de gemeente middels de brief het voorstel doet om behandeling van 

de 1° begrotingswijziging naar volgend jaar op te schorten en daarin ook de cao onderhandelingen 

mee te nemen. De voorzitter laat het aan de vergadering te besluiten agendapunt 1a of 1b te 

behandelen; er zijn verschillende gemeenten die een voorbehoud hebben gemaakt v.w.b. de 

financiering van de bodemtaken in hun zienswijzen. De wethouder van Purmerend heeft er moeite 
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mee de behandeling van de 16 begrotingswijziging uit te stellen en dit aan de gemeenteraad terug 

te koppelen en is er voorstander van agendapunt 1A te behandelen en daarmee geen uitstel. De 

directeur ODIJ deelt mede dat er voor 1 maart meer duidelijkheid moet zijn omtrent de financiering 

van de bodemgelden en het onzeker is de zienswijzen voor maart behandeld te krijgen in de 

gemeenteraden. De wethouder van Heemstede sluit zich aan bij de opmerking van de wethouder 

van Purmerend aan omdat er veel moeite is gedaan om dit behandeld te krijgen in de raad. 

Mevrouw Özütok is verbaasd dat gemeente Velsen de behandeling wenst op te schuiven en 

teruggaan naar de raad heeft niet haar voorkeur. De wethouder van Oostzaan deelt mede ook 

moeite gedaan te hebben om de begrotingswijziging voor zienswijzen behandeld te krijgen in haar 

raad. Zowel de wethouders van Zandvoort, Wormerland, Heemskerk, als de gedeputeerde sluiten 

zich aan bij vorige sprekers. De gedeputeerde deelt mede dat er in januari een hernieuwde poging 

wordt gedaan om er met elkaar uit te proberen te komen v.w.b. de financiering van de 

bodemgelden. De wethouder van Heemstede doet de aanbeveling om in de toekomst vast te 

houden aan de procedure van 10 weken voor het indienen van stukken voor zienswijzen bij de 

gemeenten. Het besluit agendapunt 1A te behandelen is daarmee door een meerderheid van de 

vergadering gedragen, behalve gemeente Velsen en daarmee vastgesteld. 

Besluit 2021-025: De vergadering van het Algemeen Bestuur heeft kennisgenomen van de 

binnengekomen zienswijzen en stelt de 1° begrotingswijziging 2022 vast. 

02. _ Notulen AB vergadering 27 oktober 2021 

De notulen van de vergadering 27 oktober worden door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 

03. Uitvoeringsprogramma 2022 _ (Besluit 2021-024) 

De wethouder van Zandvoort deelt mede dat de aantallen uitgevoerde inspecties in gemeente 

Zandvoort in de versie die nu in Ibabs staat, niet kloppen. E.e.a. is ambtelijk besproken en 

inmiddels wel al aangepast. De wethouder van Heemstede is positief en spreekt haar 

complimenten uit over het strategische niveau van het uitvoeringsprogramma. De wethouder van 

Waterland spreekt eveneens haar complimenten uit over het programma en doet de aanbeveling 

voor wat betreft de indirecte lozingen in de programmering hier wat meer kenbaarheid aan te 

geven. De directeur ODIJ antwoordt dat dit in de afgelopen 6 weken in een stroomversnelling is 

gekomen en zal worden opgenomen in een volgende programmering. De wethouder van 

Purmerend heeft een opmerking over pagina 46, bij het kopje ’integrale milieuadvisering 

duurzaamheid en bodem’ dat deze taken op verzoek van de gemeente worden gedaan en het geen 

automatisme is dat ODIJ deze taken uitvoert en het beter zou zijn om bij een volgende rapportage 

voor een andere formulering te kiezen. Besluit 2021-024: De vergadering van het Algemeen 

Bestuur stemt in met het Uitvoeringsprogramma 2022 en deze ter vaststelling door te geleiden 

naar colleges van de deelnemende gemeenten en provincie. 

04. _ Controleprotocol 2021 (Besluit 2021-026) 

Besluit 2021-026: De vergadering van het Algemeen Bestuur stelt het Controleprotocol 2021 

vast. 
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04A. Normenkader, inclusief interne regelgeving 2021 (Besluit 2021-027) 

Besl   
it 2021-027: De vergadering van het Algemeen Bestuur stelt het Normenkader, inclusief 

interne regelgeving vast. 

05. _ Vennootschapsbelasting (Besluit 2021-028) 

De voorzitter vraagt de controller van ODIJ een korte toelichting te geven. Wanneer ODIJ kan 

bewijzen hierop gedurende 2 jaar geen winst te maken, vervalt de belastingplicht. De wethouder 

van Heemstede is van mening dat het om een heel laag bedrag gaat. De controller antwoordt dat 

ODIJ een laag tarief hanteert en omdat het een laag bedrag is, volstaat het doen van een 

vereenvoudigde aangifte. De directeur ODIJ deelt mede dat het hier om een volledig 

geautomatiseerd proces gaat en de kosten die ODIJ voor het opvragen van bodeminformatie 

vraagt, marktconform zijn. 

Besluit 2021-028: De vergadering van het Algemeen Bestuur stelt de besluitpunten 1, 2 en 3 

zoals verwoord in onderhavig besluit conform vast. 

06. _ Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OD IJmond _ (Besluit 2021-029) 

De directeur ODIJ deelt mede dat in het besluit de vergadering wordt gevraagd kennis te nemen 

van de omissie waar de dienst tegenaan loopt en de raden en staten hier uiteindelijk een besluit 

over te laten nemen. Momenteel ligt de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling ter vaststelling 

voor in de 16 Kamer, waarin staat dat de leden van het Dagelijks Bestuur nimmer de meerderheid 

van het Algemeen Bestuur mogen uitmaken. De verwachting is dat het besluit rondom de wijziging 

van de GR niet voor de verkiezingen van maart genomen wordt en de gemeenten en provincie 

daarom op voorhand middels een uit te werken voorstel op de hoogte te stellen dat artikel 10, lid 2 

in de huidige GR ODIJmond v.w.b. de samenstelling van het DB niet in overeenstemming is met 

wat hierover in de Wet op de GR in artikel 14 is opgenomen. Het voorstel is dan ook te handelen 

conform hetgeen in de Wet staat en na de verkiezingen van maart 2022 e.e.a. weer ter 

besluitvorming op te pakken (het laten vervallen van artikel 10 v.w.b. samenstelling DB) door 

raden en staten van gemeenten en provincie. De wethouder van Purmerend is er voorstander van 

om op voorhand de raden en staten alvast in kennis te stellen van de omissie en het proces 

vervolgens zo in te richten dat na de verkiezingen in maart de nieuwe raden en Staten hier een 

besluit over kunnen nemen en daarna het nieuwe bestuur kan worden samengesteld. De voorzitter 

deelt mede dat een volgend bestuur niet opgezadeld kan worden met een GR die niet klopt. De 

wethouder van Heemstede deelt mede hier geen voorstander van te zijn. De voorzitter antwoordt 

dat het proces van de 1° Kamer los gezien moet worden van wat er in onze GR ODIJmond zegt en 

artikel 10 aangepast moet worden. De wethouder van Heemstede deelt mede er dan ook rekening 

mee te houden dat wanneer e.e.a. in proces wordt gezet, niet alle gemeenten gelijklopen met de 

samenstelling van de nieuwe colleges na de verkiezingen in maart. Besluit 2021-029: De 

vergadering heeft kennisgenomen van de omissie in de vigerende GR ODIJmond ten aanzien van 

de samenstelling van het dagelijks bestuur en de deelnemende gemeenten en provincie hierover 

schriftelijk te informeren en voor te stellen artikel 10 van de GR samenstelling Dagelijks Bestuur te 

laten vervallen i.v.m. het gestelde in artikel 14 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 
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07. _ Impact CAO verhoging 2021-2022 (Besluit 2021-030) 

De controller van ODIJ licht e.e.a. toe v.w.b. coronagerelateerde uitkeringen en harmonistatie van 

het verlof (uitgesteld naar 2023). Op basis van de prognose zijn er voldoende middelen om dit ten 

laste van de inkomsten van 2021 te brengen en voor 2022 te komen tot een tweede 

begrotingswijziging. Besluit 2021-030: De vergadering van het Algemeen Bestuur stelt de 3 

besluitpunten zoals verwoord in het onderhavige besluit vast. 

08. _ Conceptvergaderrooster AB en DB 2022  (Besluit 2021-031) 

Besluit 2021-031: De vergadering stelt het vergaderrooster AB en DB voor het jaar 2022 (dat is 

afgestemd op de cycli in gemeenten) ongewijzigd vast. 

  

09. _ Rondvraag en sluiting 

Gedeputeerde Olthof stelt een vraag namens de Staten en informeert of de dienst nog voldoende in 

staat is om de milieutaken uit te kunnen voeren. De directeur ODIJ onderkent dat er veel op de 

dienst afkomt. Commissie Van Aartsen heeft een rapportage opgesteld m.b.t. de kritieke massa en 

de kwaliteitscriteria. Deze onderwerpen zijn opgenomen en gekoppeld aan het functieboek. Die 

maat wordt gemeten, maar er zit ook wel zorg antwoordt de directeur ODIJ. De dienst is scherp op 

prijsstelling, overhead en automatisering en er vindt discussie plaats rondom andere vormen van 

organisatie, m.b.t. toezicht en handhaving. De dienst kent weinig vacatures; doet veel aan 

opleiding van junioren om mensen aan de dienst te binden. De formatie is op sterkte en op peil en 

de uitdaging is dit te verbreden. Ten aanzien van de bouwtaken krijgt de dienst integrale 

benaderingsvragen van buitenaf binnen: hierin medewerkers opleiden en de samenwerking zoeken 

en kansen benutten, is een uitdaging. Met OD NZKG intensiveren wij de samenwerking en 

investeren hier de komende jaren ook in. Samenvattend gaat het goed, maar voor de toekomst ligt 

er ook nog wel een uitdaging, deelt de directeur ODIJ mede. De voorzitter spreekt de hoop uit dat 

dit positieve signaal overgebracht kan worden aan de Staten door de gedeputeerde. De wethouder 

van Beverwijk dankt eenieder voor de goede samenwerking en wil ten aanzien van het programma 

luchtkwaliteit en gezondheid haar dank uitspreken voor alle inspanningen en tevens blij verrast te 

zijn met de kerstattentie die zij van de directeur en medewerkers ODIJ mocht ontvangen. De 

voorzitter bedankt de vergadering voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar en brengt zijn 

hartelijke groeten over aan de wethouder van Beemster, omdat zij niet meer terugkeert als 

portefeuillenouder en AB lid in deze vergadering van het Algemeen Bestuur en wenst eenieder fijne 

feestdagen toe en gezondheid voor het nieuwe jaar. De voorzitter sluit de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de online vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 maart 2022, namens, 

de voorzitter, de secretaris/ directeur, 

F. Bal L.A. Pannekeet 
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Besluit algemeen bestuur 

  

  

Agendapunt 03 Besluitno AB 2022-001 

Datum 02 maart 2022 Van Bert Pannekeet 

vergadering 

Onderwerp Kadernota 2023 Functie directeur 

Aanleiding 

Kadernota ter voorbereiding op de begroting 2023 

Het Dagelijks Bestuur stuurt voor 15 april 2022, de algemene financiële en beleidsmatige kaders 

(begroting 2023) en de voorlopige jaarrekening 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten 

en Provinciale Staten van de deelnemende provincie(s). Deze informatie moet vroegtijdig worden 

aangeboden om de raden en Staten de kans te geven zich vroegtijdig voor te bereiden op de 

zienswijzeprocedure voor de begroting. 

Met de Kadernota geeft het Dagelijks Bestuur een indicatie over de hoogte van de bijdrage van de 

deelnemers, de beleidsvoornemens en prijscompensatie. De nota maakt inzichtelijk welke 

ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie, 

welke strategische keuzes worden gemaakt en welke financiële kaders hiervoor worden vastgesteld. 

Belangrijke ontwikkelingen, die op ODIJ afkomen zijn onder meer de Omgevingswet, de energie- en 

warmtetransitie en de aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt. 

De voorlopige jaarrekening 2021 wordt nog door onze accountant gecontroleerd en wordt 

tegelijkertijd met de Ontwerpbegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 in het Dagelijks Bestuur 

van 30 maart 2022 behandeld. Daarna sturen we deze stukken naar de deelnemende gemeenten 

en provincie. 

Omdat de Kadernota vroeg opgesteld wordt, kunnen wij voor wat betreft de indexering, alleen 

gebruikmaken van de prognoses van bijvoorbeeld het CPB/CBS en de verwachtingen van het ABP. 

Op basis van deze prognoses is een indexatie van 2,34% berekend. 

Doorkijk naar 2023 

Met de komst van de Omgevingswet staat de grootste verandering in de geschiedenis van omge- 

vingsdiensten voor de deur. Door de heer De Jonge is weer uitstel aangekondigd. 

Momenteel zitten wij midden in de coronapandemie en een derde lockdown. Dit heeft ook impact op 

onze dienst. Onderwerpen als stikstof, PFAS, alsmede emissies van Tata Steel en Harsco Metals 

hebben in de afgelopen anderhalf jaar specífiek in de IJmond geleid tot maatschappelijke onrust. De 

vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden tot onzekerheid over de realisatie van projecten 

en de daarbij behorende financiële risico's voor onze deelnemers. De druk op het realiseren van CO2 

reductie gaat na de Urgenda uitspraak van de Hoge Raad van 19 december 2019, alleen maar 

toenemen. Op dit moment is niet te voorzien wat voornoemde dossiers in 2023 specifiek aan inzet 

van onze dienst zullen vragen. 

  

BEZOEKADRES _ Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk 

BEZOEKADRES  Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer 0251-263 863 

POSTADRES _ Postbus 325, 1940 AK Beverwijk info@odijmond.nl www.odijmond.nl 
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Wij zijn echter flexibel en vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikken over kennis en kunde om 

onze deelnemers van dienst te zijn. Ook het pas verschenen rapport van Van Aartsen en de reactie 

hierop hebben grote impact op onze dienst. 

Door de aanhoudende onzekerheid over de details van de Omgevingswet en krapte op de 

arbeidsmarkt heeft de begroting 2023 onzekerheden. Wij stellen de begroting op met de grootst 

mogelijke zorg en volgen de laatste ontwikkelingen. Het is mogelijk dat we in de begroting wel 

rekening houden met zaken die tijdens het schrijven van deze Kadernota nog niet bekend zijn. 

In de begroting van 2023 houden we rekening met: 

De uitvoering van het Programma schone lucht voor de deelnemers in de regio IJmond 

In 2022 gaan wij samen met de gemeenten die deze taak bij ons hebben belegd, de 

subsidie-aanvraag voorbereiden, die onderdeel is van het akkoord, de SEB-regeling 

(Stimulerend Energietoezicht Bedrijven) en starten met de uitvoering van het akkoord. 

Dit loopt door in 2023; 

+  Voor de gemeente Haarlem houden wij rekening met een verhoging van de GR-bijdrage 

voor minimaal 600 uur; 

«  Wij verhogen onze overheadformatie met één, om te zorgen dat onze ondersteunende 

diensten en vooral onze ICT kan blijven voldoen aan de toenemende vraag vanuit de 

organisatie en onze deelnemers. Een deel van deze formatieplaats dekken we door 

uitbreiding van onze diensten in bijvoorbeeld: het applicatiebeheer Openwave, het 

Programma gezondheid en schone lucht en het Energiebesparingsakkoord. Deze middelen 

zijn incidenteel. 

. IT en digitalisering krijgt een steeds grotere rol. In 2022 breiden we Office 365 verder uit 

met een rapportagesysteem; dit loopt door in 2023 en verdere jaren; 

De verplichte aansluiting voor omgevingsdiensten tot het landelijke systeem Inspectview; 

.  Een van onze bestemmingsreserves is in 2023 uitgeput; de doorlopende lasten hiervan 

lopen door in de begroting. 

Ontwikkelingen 

Uitbreiding taken ten behoeve van overhead € -35.000 

Aanpassing van de Gr Bijdrage met 600 uur voor de gemeente Haarlem * € -50.550 

Wijziging baten c -85.550 

Omgevingswet scholing € 15.000 

Inspectvieuw € 25.000 

Extra formatieplaats staff € 75.000 

ICT rapportage € 6.000 

Minder dekking uit reserves € 7.000 

Wijziging lasten € 128.000 

Totaal extra te verwerken in de begroting van 2023 c 42.450 

* gebaseerd op het laatst vastgestelde tarief. In de begroting berekenen we deze 

bijdrage op basis de verdeelsleutel waarin Gemeente Haarlem participeert 

23 
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Indexering 

Personele kosten 

In de conceptMacro Economische Verkenningscijfers (MEV) van het CPB, gepubliceerd op 21 

september 2021, wordt de verwachte loonvoet voor de sector overheid voor 2022 ingeschat op 

2,2%. Dit effect zien we terug in de berekening van de voor- en nacalculatie. 

In de 'Kerngegevenstabel MLT! 2022-2025’ (september 2021) geeft het CPB aan dat de loonvoet 

voor de Overheidssector naar verwachting 2,6% bedraagt in de periode 2022-2025. Daarnaast 

hanteren wij voor periodieke verhogingen een procent. In totaal is de loonontwikkeling daarom 

3.6%. 

Voor 2023 zijn nog geen betrouwbare cijfers voorhanden. Wij gaan daarom voor de begroting 2023 

uit van een geleidelijke verhoging van de loonkosten. Met het oog op een nieuw af te spreken ca0 

in 2023 en de verwachtingen van het CPB, stellen wij voor om voor 2023 uit e gaan van een 

gematigde loonbijstelling van 2,5%. 

Overige kosten 

Prijsstijgingen en indexeringen op inhuurcontracten worden opgevangen in het uurtarief. Hierin is 

de stijging van de inhuurtarieven gecompenseerd. De prijscorrectie in de voor- en nacalculatie- 

berekening van het uurtarief voorziet hierin. 

Voor materiële kosten hanteren we de consumptie overheid uit dezelfde kerngegevenstabel. Deze 

bedraagt voor de periode 2022-2025 1,7%. 

Gezien de actuele ontwikkelingen in de economie stellen wij voor om de voorcalculatie voor de 

prijsontwikkeling op 1,70% te zetten 

Gewogen indexatie 

De lasten in de begroting van de ODIJ bestaan voor circa 80% uit personele en voor circa 20% uit 

materiële lasten, waarmee de gemiddelde index van de begroting 2,34% bedraagt. 

Gematigde loonbijstelling 2,50% 

Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) (CBS) 1,70% 

Gewogen gemiddelde 2,34% 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de Kadernota. 

Besluit: conform / aanhouden / aangepast besluit 

[Typ hier de te! 
  

de voorzitter, de secretaris / directeur, 

F. Bal L.A. Pannekeet 

1 middellange termijn 
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Voor u ligt onze Kadernota voor het jaar 2023. Ten tijde van dit schrijven verkeren wij in een 

pandemie door COVID-19. De ontwikkelingen in 2022 blijven onzeker. Hoewel de economie als 

geheel snel herstelt, blijft de aanwezigheid van COVID-19 wel een factor van betekenis. Deze 

pandemie is ook de belangrijkste onzekerheid bij de economische vooruitzichten. 

In deze nota leest u welke ontwikkelingen wij verwachten en hoe wij de ambitie hebben om hierop 

te anticiperen. De druk op het milieu neemt steeds meer toe. In de begroting van 2023 indexeren 

wij onze tarieven en bijdragen van onze deelnemers. 

1.1 Omgevingswet 

Naar verwachting treedt per 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Met recht kunnen we dit één 

van de grootste veranderingen noemen in het bestaan van onze dienst. In hoofdstuk 5 nemen we u 

mee in onze visie op deze veranderingen. 

1.2 Koers van de organisatie 

Het huidige takenpakket van Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) is divers en verschilt per 

gemeente. In de afgelopen jaren vonden er binnen de diverse taakvelden veel veranderingen 

plaats. Ook de komende jaren staan in het teken van ontwikkelingen zoals het Klimaatakkoord, het 

inwerking treden van de Omgevingswet, de transitie van een lineaire naar een circulaire economie 

‚en de private borging van bouwtoezichttaken. Deze ontwikkelingen veranderen de context waarin 

ODIJmond haar taken uitvoert. Het grote kader stellende effect van deze ontwikkelingen op het 

toekomstperspectief heeft effecten op ons werk voor de komende jaren. In dit veranderende 

krachtenveld is het van belang om voor de komende jaren de koers van de organisatie te bepalen. 

Deze dient breed gedragen en toekomstbestendig te zijn. 

Wij hebben ervoor gekozen dit uit te werken in een Bedrijfsplan 2021-2024. 

Ten aanzien van de kerntaken, te weten: vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn 

in 2019 meerjarige beleidskaders en uitvoeringsstrategieën door de deelnemende 

gemeentebesturen en het provinciebestuur voor de middellange termijn vastgesteld. 

1.3 Beleidsontwikkelingen 2023 

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De uitkomsten daarvan kunnen leiden tot verandering, 

versnelling of uitstel van beleidskeuzes op VTH gebied. 

1.4 Van kadernota naar begroting 

— _ Het Dagelijks Bestuur (DB) stelt deze kadernota vast. Deze is daarmee richtinggevend bij het 

opstellen van de ontwerpbegroting 2023. 

— _ De ontwerpbegroting 2023 wordt n april 2022 aangeboden aan de raden van onze gemeenten 

en de Provinciale Staten. Hiermee stellen wij hen in de gelegenheid om zienswijzen in te 

dienen. 
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—  Begin juli 2021 stelt het Algemeen Bestuur (AB) de begroting 2023 vast, zodat wij deze voor 1 

augustus 2022 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kunnen 

toezenden. 

— _ Medio april, uiterlijk tien weken voor de bestuursvergadering van juli 2022, wordt de begroting 

2023 aan alle deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland toegezonden. 

—  De begroting kan in de vergadering van het AB van 13 juli 2022 worden vastgesteld en voor 1 

augustus 2022 aan de toezichthouder worden verstuurd. 

1.5 Verantwoording 

Het bestuur en het managementteam wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de 

realisatie conform de Planning & Controlkalender. 

1.5.1 Rapportages 

Binnen de P&C-cyclus worden jaarlijks aan het AB de jaarrekening, de begroting en twee 

rapportages, inclusief prognose, aangeleverd. 

1.5.2 Jaarrekening 

De jaarrekening wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar, conform de 

bepalingen van het BBV. De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Deze jaar- 

rekening wordt, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar én de begrotingswijziging 

van het huidige jaar aan de deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland toegezonden. 

Daarna kan zij definitief worden vastgesteld door het AB van ODIJmond. 
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Deze kadernota bevat de volgende hoofdstukken: 

Samenvatting 

In hoofdstuk 3 leest u een samenvatting van alle financiële uitgangspunten. 

Hoofddoelstelling 

In hoofdstuk 4 is de achtergrond en de maatschappelijke meerwaarde van onze dienst verwoord. 

Inhoudelijke ontwikkelingen 

Hoofdstuk 5 maken we inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn, invloed 

hebben op het beleid en onze dienst. 

Financieel kader 

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de financiële uitgangspunten en ons financiële beleid. 

Financiële ontwikkelingen 

In hoofdstuk 7 en 8 gaan we in op de financiële kaders, met name de indexering van baten en 

lasten, die ons AB vaststelt. Ons DB stelt binnen deze kaders de ontwerpbegroting 2023, inclusief 

de meerjarenbegroting, op. 

Risico's en onzekerheden 

Hoofstuk 9 geeft inzicht in de risico’s en onzekerheden die wij nu voorzien. 

Begroting 2024 en verder 

Hoofstuk 10 geeft beknopt een beschrijving van het financieel toekomstperspectief 2023 en verder. 
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3.1 Financiële uitgangspunten 

Met de komst van de Omgevingswet staat de grootste verandering in de geschiedenis van 

omgevingsdiensten voor de deur. Momenteel zitten wij door de coronapandemie inmiddels in een 

derde lockdown. Dit heeft ook impact op onze dienst. Onderwerpen als stikstof, PFAS, als ook 

emissies van Tata Steel en Harsco Metals hebben in de afgelopen anderhalf jaar specifiek in de 

IJmond geleid tot maatschappelijke onrust. De vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden 

tot onzekerheid over de realisatie van projecten en de daarbij behorende financiële risico's voor 

onze deelnemers. De druk op het realiseren van CO2-reductie gaat na de Urgenda-uitspraak van 

de Hoge Raad op 19 december 2019 alleen maar toenemen. Op dit moment is niet te voorzien wat 

deze dossiers in 2023 specifiek aan inzet van onze dienst zullen vragen. Wij zijn echter flexibel en 

vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikken over kennis en kunde om onze deelnemers van 

dienst te zijn. Ook het pas verschenen rapport van de commissie Van Aartsen en de aanbevelingen 

en reactie daarop van staatsecretaris Van Weyenberg (IenW) hebben grote impact op onze dienst. 

Door de aanhoudende onduidelijkheid over de details van de Omgevingswet en krapte op de 

arbeidsmarkt kent de begroting 2023 onzekerheden. Wij stellen de begroting op met de grootst 

mogelijke zorg en volgen de laatste ontwikkelingen. Het is mogelijk dat we straks in de begroting 

rekening moeten houden met zaken die tijdens het schrijven van deze kadernota nog niet bekend 

zijn. 

3.2 Begroting 2023 

In de begroting van 2023 houden we rekening met: 

—  De uitvoering van het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit voor de deelnemers in de regio 

IJmond. 

— _ In 2022 gaan wij samen met de gemeenten die deze taak bij ons hebben belegd de 

subsidieaanvraag voorbereiden die onderdeel is van het akkoord, de SEB-regeling (Stimulerend 

Energietoezicht Bedrijven) en starten met de uitvoering van het akkoord. Dit loopt door in 

2023. 

—  Voor de gemeente Haarlem houden wij rekening met een verhoging van de GR-bijdrage voor 

minimaal 670 uur (een halve formatieplaats). 

— _ Wij verhogen onze overheadsformatie met één om te zorgen dat onze ondersteunende 

diensten en vooral onze ICT kan blijven voldoen aan de toenemende vraag vanuit de 

organisatie en onze deelnemers. De eerste vier jaar financieren wij deze uit incidenteel geld. 

— IT en digitalisering krijgt een steeds grotere rol. In 2022 breiden we MS Office 365 verder uit 

met een rapportage systeem. Dit loopt door in 2023 en verdere jaren. 

—  De verplichte aansluiting voor omgevingsdiensten tot het landelijke systeem Inspectieview. 

—  Een van onze bestemmingsreserves is in 2023 uitgeput. De doorlopende lasten hiervan lopen 

door in de begroting. 
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3.3 Indexering 

3.3.1 Personele kosten 

In de concept Macro Economische Verkenningscijfers (MEV) van het CPB, gepubliceerd op 21 

september 2021, wordt de verwachte loonvoet voor de sector overheid voor 2022 ingeschat op 

2,2%. Dit effect zien we terug in de berekening van de voor- en nacalculatie. 

In de 'Kerngegevenstabel MLT! 2022-2025" (september 2021) geeft het CPB aan dat de loonvoet 

voor de Overheidssector naar verwachting 2,6% bedraagt in de periode 2022-2025. Daarnaast 

hanteren wij voor periodieke verhogingen één procent. In totaal is de loonontwikkeling derhalve 

3.6%. 

Voor 2023 zijn nog geen betrouwbare cijfers voorhanden. Wij gaan daarom voor de begroting 2023 

uit van een geleidelijke verhoging van de loonkosten. Met het 0og op een nieuw af te spreken ca0 

in 2023 en de verwachtingen van het CPB, stellen wij voor om voor 2023 uit te gaan van een 

gematigde loonbijstelling van 2,5%. 

3.3.2 Overige kosten 

Prijsstijgingen en indexeringen op inhuurcontracten worden opgevangen in het uurtarief. Hierin is 

de stijging van de inhuurtarieven gecompenseerd. De prijscorrectie in de voor- en nacalculatie- 

berekening van het uurtarief voorziet hierin. 

Voor materiële kosten hanteren we de overheidsconsumptie uit dezelfde kerngegevenstabel. Deze 

bedraagt voor de periode 2022-2025 1,7%. 

Gezien de actuele ontwikkelingen in de economie stellen wij voor om de voorcalculatie voor de 

prijsontwikkeling op 1,70% te zetten. 

3.3.3 Gewogen indexatie 

De lasten in de begroting van ODIJmond bestaan voor circa 80% uit personele en voor circa 20% 

uit materiële lasten. Hiermee wordt de gemiddelde index van de begroting 2,34%. 

Gematigde loonbijstelling … 

Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) (CBS) . 

Gewogen gemiddelde … 

  

1,70% 

2,34% 

  

  

1 Middellange termijn 

kadernota 2023 8/38 



w od 

OMGEVINGSDIENST IJMOND 

  



e odijmond 

OMGEVINGSDIENST IJMOND 

4.1 Achtergrond 

Op 1 januari 1999 zijn wij gestart met de uitvoering van alle wettelijke milieutaken voor de 

IJmondgemeenten, te weten: Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De gemeente Uitgeest is in dat jaar 

ook toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Op 1 januari 2014 en 1 januari 2015 

gevolgd door de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland, respectievelijk de gemeenten 

Purmerend en Beemster. In 2017 zijn de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, 

Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Edam-Volendam toegetreden tot de GR met het 

basistakenpakket. Per 1 januari 2016 voeren wij eveneens de plustaken vergunningverlening 

bodem voor provincie Noord-Holland uit. Naast de taken die n de GR zijn ingebracht, voeren wij 

takenpakketten uit op basis van langlopende dienstverleningsovereenkomsten voor de gemeenten 

Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Uitgeest en 

Heemskerk. 

4.2 Maatschappelijke meerwaarde 

Wij zijn een uitvoeringsorganisatie van overheidstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat door het bundelen van kennis een maximale synergie kan 

worden gerealiseerd. De samenwerking wordt gezocht waar het een meerwaarde heeft. De 

meerwaarde ligt verder in de verbetering en de vereenvoudiging van de dienstverlening naar 

burgers en bedrijven en verdergaande kwaliteitsverbetering van de uitvoering. Daarnaast wordt 

gelet op de grote bandbreedte op verschillende vakgebieden, de kwetsbaarheid voor gemeenten 

verminderd. Wij willen een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie   

zijn waar partners met vertrouwen mee samenwerken. 

4.3 Ondersteunen bij beleidsontwikkeling 

Het ondersteunen van gemeenten en provincie bij beleidsontwikkeling is onlosmakelijk verbonden 

met de praktijk van de uitvoering. Vanuit de eigen deskundigheid dragen wij zorg voor een 

adequate afstemming met onze gemeenten en provincie. Een goede en kostenbewuste uitvoering 

is niet mogelijk zonder heldere beleidskaders van onze opdrachtgevers. Tegelijkertijd doen wij ook 

voorstellen voor het uitvoeringsbeleid vanuit onze eigen expertise, zoals de handhavingsstrategie. 

4.4 Breed takenpakket 

Onze activiteiten beperken zich al jaren niet meer tot alleen ‘klassieke’ milieutaken. In een aantal 

gemeenten wordt het toezicht ook integraal uitgevoerd op brandveiligheid, bouw- en woningtoe- 

zicht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Algemene Plaatselijke Verordeningen 

(APV) en drank- en horecawetgeving. Wij investeren in het opleiden van onze medewerkers om 

hen breed en sectoroverstijgend in te kunnen zetten. Wij zien op termijn voordelen in het 

verbreden van ons takenpakket waar deze inhoudelijk en/of procesmatig vergelijkbare voordelen 

biedt aan de verschillende opdrachtgevers, zoals dit het geval is bij de bundeling van milieutaken. 

De vernieuwing van het toezicht door de integrale aanpak sluit goed aan bij deze landelijke trend. 

Wij willen deze taken efficiënt en effectief uitvoeren. 

Meer informatie over onze werkzaamheden leest u op onze website. 
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5.1 Omgevingswet 

Met ingang van 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Verandering 

vraagt onze continue aandacht. De wereld staat niet stil en zo ook ODIJmond niet. In de 

kadernota's van de afgelopen jaren hebben wij u al geïnformeerd over het nieuwe omgevings- 

stelsel. Het uitstel van de inwerkingtreding van dit nieuwe stelsel betekent dat we ons langer 

kunnen voorbereiden op een goede implementatie. De Omgevingswet brengt verandering met zich 

mee in het takenpakket van onze deelnemers. De landelijke regelgeving staat nog niet vast. 

Daardoor is ook nog niet helder wat de impact zal zijn. Wel is zeker dát er verschuivingen in het 

takenpakket optreden en dat betekent ook dat de deelnemersbijdrage wijzigt. Het wachten is op 

duidelijkheid vanuit “Den Haag”. 

Grote impact 

De Omgevingswet resulteert in een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving die gaat 

over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze herziening heeft een grote impact op de 

manier van werken, de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium. Ook heeft het gevolgen 

voor de bevoegde gezagen en de organisaties die bij de wet betrokken zijn, zoals onze dienst. De 

wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak, het versnellen van de 

besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering. 

Werkwijzen en regels wijzigen 

De invoering van de Omgevingswet betekent dan ook dat onze werkwijze voor de uitvoering van de 

VTH?-taken vanaf dat moment is afgestemd op de Omgevingswet. Onze kaders waaraan 

vergunningaanvragen worden getoetst en de regels waarop wordt toegezien, wijzigen. Hierbij hoort 

ook de grotere afwegingsruimte die onze deelnemers bij inwerkingtreding krijgen. De financiële 

consequenties en onze visie hierop hebben wij uitgewerkt in hoofdstuk 7: Financiële 

uitgangspunten. 

5.2 Veranderingen op een rij 

— _ Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet gaat de provinciale bevoegdheid uit de Wet 

bodembescherming (Wbb) en gedeeltelijk uit de Ontgrondingenwet over naar de gemeenten. 

Om de integraliteit, kwaliteit (noodzakelijke kennis is al aanwezig) en continuiteit van de 

uitvoering van de Wbb en Ontgrondingenwet te borgen, hebben vrijwel alle gemeenten 

aangegeven de uitvoering van deze taken bij ODIJmond te laten. 

—  Erontstaan enkele nieuwe vergunningplichten voor onder meer bepaalde bovengrondse 

opslagtanks. Zij krijgen van rechtswege een omgevingsvergunning voor twee jaar. Binnen die 

twee jaar moet voor deze activiteiten een nieuwe vergunning zijn aangevraagd en afgegeven. 

—  Veel bedrijven die nu OBM-plichtig? zijn, worden onder de Omgevingswet weer vergunning- 

plichtig. Deze, dan weer vergunning plichtige bedrijven, beschikken op dat moment op basis 

van het overgangsrecht over een van rechtswege verleende vergunning. Ook als ze eerder 

niet een OBM hebben aangevraagd. Echter, verandert de aard of omvang van de vergunning- 

2 Vergunningen, toezicht en handhaving 

3 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
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plichtige activiteit, dan houdt de van rechtswege verleende vergunning op te bestaan. Dit 

brengt met zich mee dat handhaving complexer en mogelijk duurder wordt. Er moet dan een 

nieuwe vergunning worden aangevraagd, waarbij de activiteit in zijn geheel opnieuw moet 

worden beoordeeld. 

—  De registratie van de activiteiten van de inrichtingen vraagt na het bekend worden van de 

definitieve regelgeving, aandacht van zowel de deelnemers als ODIJmond. Op dit moment zijn 

zowel bij de deelnemers als bij ODIJmond nog niet alle activiteiten van alle inrichtingen die zijn 

opgenomen in het inrichtingenbestand van ODIJmond, bekend. 

—  De regelgeving wijzigt waardoor een verschuiving plaatsvindt van sommige vergunning- en 

meldingsplichten (in Riĳksregels) naar decentrale regels. Ook de uitvoering van deze decentrale 

regels kan in sommige gevallen onder het basistakenpakket vallen. 

—  Doordat wordt gewerkt met het begrip milieubelastende activiteit (MBA) in plaats van 

inrichting, ontstaan wijzigingen in het basistakenpakket, waardoor een verschuiving kan 

plaatsvinden. Zo kunnen taken die nog vanuit de gemeente plaatsvinden, verplicht bij 

ODIJmond worden ondergebracht. Omgekeerd kunnen er ook weer taken teruggaan naar de 

gemeente. 

—  Onder de Omgevingswet moeten omgevingsdiensten straks per gemeente een actualiserings- 

planning van de vergunningen opstellen. 

—  Voorafgaand aan controles en vooroverleg, is straks een beoordeling van het bedrijfsdossier 

nodig om te kunnen vaststellen welk regime er geldt op grond van het overgangsrecht. Waar 

nodig in samenhang met een beoordeling wat tot de milieubelastende activiteit moet worden 

gerekend. 

— _ Het overgangsrecht is zeer complex. Vervalt een vergunning dan kunnen toch veel 

voorschriften daarvan blijven gelden als maatwerk. Een nieuw besluit voor 

maatwerkvoorschriften is dan nodig. 

— _ Naar verwachting treedt in 2022, als onderdeel van het nieuwe Omgevingsstelsel, de Wet 

kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. In de kern gaat het om een privatisering 

van het bouwtoezicht bij nieuw- en verbouw. Taken en verantwoordelijkheden op gebied van 

bouwen (bouwtechniek) verschuiven van de overheid naar bouwers en private kwaliteits- 

borgers. In de begroting 2022 is aangegeven dat verwacht wordt dat in 2022 en 2023 

ODIJmond de taken vooralsnog blijft uitvoeren om de impact van de nieuwe wet te bezien. 

   

5.3 Geurbeleid binnen de Omgevingswet 

De overdracht van het provinciaal geurbeleid naar de (uitvoeringsdienst van de) gemeenten 

(ODIJmond) in het kader van de Omgevingswet verandert. Dit betekent dat wij eventueel 

omgevingswaarden voor geur in de omgevingsplannen moeten opnemen. De provincie blijft alleen 

bij gemeentegrensoverschrijdende activiteiten een rol houden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat 

het geurbeleid rondom Tata Steel bij de provincie kan blijven. 

5.4 Warme overdracht bodem 

Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet vindt voor een aantal taken een herverdeling van 

bevoegdheden plaats. De herverdeling zorgt ook voor een wijziging in bevoegd gezag voor wat 

betreft de taken voor bodemverontreiniging. Deze bevoegdheden en taken gaan dan over van 
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provincie naar gemeenten. Een onderdeel van deze overdracht is de verandering in bevoegd gezag 

voor de VTH-bodemtaken, zoals dat nu in de Wet bodembescherming (Wbb) geregeld is. Op dit 

moment voeren de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten deze namens provincie Noord-Holland 

uit, Het gaat hierbij zowel om toezicht, handhaving en vergunningverlening als om de juridische en 

beleidsmatige advisering. 

5.5 Deelnemers moeten keuzen maken 

ODIJmond blijft ook de komende jaren belangrijke stappen zetten. Wij zetten ons in op het 

continue verbeteren van onze taakuitvoering en het versterken van de transparantie richting de 

deelnemers. In 2023 betekent dit onder andere dat de begroting wordt opgesteld op basis van de 

Omgevingswet. De informatie die hiervoor nodig is, is deels nog niet beschikbaar en deelnemers 

zullen binnen de ruimte die de Omgevingswet biedt nog eigen keuzes moeten maken. Deze 

kadernota geeft inzicht in een aantal belangrijke ontwikkelingen en het meerjarige financieel 

perspectief voor de periode tot 2027. Omdat door de deelnemers nog keuzes gemaakt moeten 

worden in het kader van de Omgevingswet, is het op dit moment niet mogelijk om de financiële 

effecten daarvan in deze kadernota aan te geven. 

5.6 Invloed huizenmarkt op taken 

De verwachtingen voor de prijzen op de huizenmarkt zijn de laatste tijd door de meeste 

banken naar boven bijgesteld. De verwachting is dat de prijzen in 2022 een bescheiden 

stijging zullen laten zien. Bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en 

milieuvergunningen zijn direct gelinkt aan investeringen, gebiedsontwikkeling en 

bedrijvigheid.De huizenmarkt is overgekookt en gaat onverminderd door hierdoor 

verwachten we veel bouwactiviteiten en investeringen in bestaand vastgoed. Dit heeft 

direct verband met het aantal vergunningsaanvragen. 

. Het is de verwachting dat het niveau van toezicht en handhaving en klacht-afhandeling stabiel 

blijft. Het is belangrijk om samen met gemeenten de ontwikkeling van de conjunctuur en het effect 

hiervan op de vraagkant te blijven volgen in de aanloop naar de contractbesprekingen voor 2023. 

   

5.7 Gezondheid & Luchtkwaliteit 

In opdracht van de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk (hierna IJmondgemeenten) en 

  

geadviseerd door GGD Kennemerland is het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit IJmond 

geschreven. Door samen te werken, als één overheid, kunnen stappen worden gezet om samen 

met inwoners en bedrijven in de IJmond werk te maken van een gezonde en leefbare omgeving. In 

dat kader is recent Onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond’ en het Programma Tata 

Steel 2020-2050 door de IJmondgemeenten en provincie Noord-Holland vastgesteld. Ook is een 

apart hoofdstuk over Tata Steel opgenomen in het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit. 
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Tata Steel is echter niet de enige bron in de IJmond. Er vinden ook emissies naar de lucht plaats 

als gevolg van wegverkeer, overige bedrijven, scheepvaart en woonomgeving. De bijdragen van 

deze bronnen zijn ten opzichte van de emissies van Tata Steel klein. Echter, het is belang om ook 

voor deze bronnen een extra inspanning te leveren om de gezondheid en luchtkwaliteit in de 

IJmond te verbeteren. Dit programma zet daarom in op bredere mogelijkheden om de gezondheid 

en luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren. Het programma richt zich met name op intensivering 

van beleid en maatregelen binnen gemeentelijke bevoegdheden op het gebied van industrie en 

bedrijvigheid, woon- een leefomgeving, mobiliteit en scheepvaart. 

Financiering van het programma 

De gemeenten Heemskerk en Beverwijk dragen voor vier jaar ieder € 85.000 bij. De gemeente 

Velsen draagt € 170.000 bij. Gemeente Velsen heeft deze middelen voor een jaar toegezegd. 

IJmond Bereikbaar 

Naar aanleiding van de ambities in het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit gaan wij het 

programma IJmond Bereikbaar intensiveren. De ambitie is om het aantal bedrijven waarbij een 

mobiliteitsscan wordt afgenomen en waar maatregelen worden geïntroduceerd, te verdubbelen. 

Met de huidige formatie is het niet mogelijk deze intensivering te bereiken. Vanuit het programma 

Gezondheid & Luchtkwaliteit IJmond dekken we een extra formatieplaats om te intensivering te 

bereiken. Een deel van de huidige formatie voor IJmond Bereikbaar dekken wij uit een externe 

subsidie, die is beschikt tot en met 2022. In de begroting van 2023 gaan wij er vanuit dat deze 

gecontinueerd wordt voor 2023. De onzekerheid hieromtrent vermelden wij in onze begroting. 

5.8 Energiebesparingsakkoord 

Wij controleren bedrijven en instellingen op het treffen van energiebesparende maatregelen. 

Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar zijn wettelijk verplicht om te 

nemen. Daarnaast grijpen wij onze bedrijfscontroles aan om met ondernemers het gesprek aan te 

gaan over de mogelijkheden van verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering (stimulering). 

Daarop sluit het initiatief van provincie Noord-Holland aan. De provincie wil een breed gedragen 

Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven (het akkoord) sluiten met alle 46 gemeenten. 

Het ondertekeningmoment vond plaats op 27 januari 2022. In het akkoord staan afspraken over 

een gezamenlijk ambitieniveau, kaders voor een toezichtwerkwijze en gezamenlijke monitoring en 

inzet van middelen. Het akkoord loopt in principe tot 2025 en heeft als doel om provincie breed 

een level playing field te creëren op het gebied van toezicht op energiebesparende maatregelen. 

Dit akkoord biedt voor ons kansen om meer in te zetten op energiebesparing bij bedrijven. Dit 

doen wij door midde! van gerichte communicatie, stimulering en een toezichttraject. Elk 

energierelevant bedrijf wordt gedurende de looptijd van het akkoord ten minste een keer bezocht. 

Stimulering wordt ingezet via onze succesvolle GreenBiz IJmond-aanpak, via onder andere 

energiescans en inzet van dataloggers. Het leveren van een bijdrage aan de geformuleerde 

ambities uit het akkoord betekent ook intensivering van toezicht en handhaving op dit dossier. In 

2022 zal ODIJmond samen met die gemeenten die deze taak bij ons hebben belegd, de aanvraag 

van de subsidie voorbereiden, dat onderdeel is van het akkoord, de SEB-regeling (Stimulerend 

Energietoezicht Bedrijven) en starten met de uitvoering van het akkoord. 

kadernota 2023 15/38 



e odijmond 

OMGEVINGSDIENST IJMOND 

5.9 Onvoorziene ontwikkelingen 

Momenteel zitten wij midden in de coronapandemie en een derde /ockdown. Dit heeft ook impact 

op onze dienst. Onderwerpen als stikstof, PFAS, alsmede emissies van Tata Steel en Harsco Metals 

hebben in de afgelopen anderhalf jaar specifiek in de IJmond geleid tot maatschappelijke onrust. 

De vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden tot onzekerheid over de realisatie van 

projecten en de daarbij behorende financiële risico's voor onze deelnemers. De druk op het 

realiseren van CO2-reductie gaat na de Urgenda“uitspraak, alleen maar toenemen. Op dit moment 

is niet te voorzien wat voornoemde dossiers in 2023 specifiek aan inzet van onze dienst zullen 

vragen. Wij zijn echter flexibel en vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikken over kennis en 

kunde om onze deelnemers van dienst te zijn. 

5.10 Wijziging in de wet op de Gemeenschappelijke Regeling 

Verdere organisatorische vernieuwingen, die door mogelijk extra effecten hebben op de overhead 

(uurtarief/kosten) zijn: 

_ _ Wet Open Overheid als vervanger van WOB: alles is openbaar tenzij; 

— _ Wet Elektronische Publicaties (WEP); 

_ _ Wet Gemeenschappelijke regeling (Wgr). 

  

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond (GR) vormt ons juridische kader. De GR 

Omgevingsdienst IJmond is een openbaar lichaam met 15 deelnemers dat opereert onder de naam 

Omgevingsdienst IJmond. Binnen het kader van de GR voert de dienst naast de taken beschreven 

in de GR, ook taken uit op basis van apart met haar deelnemers afgesloten dienstverleningsover- 

eenkomsten (DVO's). De aanpassing van de Wgr en het inwerkingtreden van de Omgevingswet en 

de daarmee gepaard gaande overdracht van bevoegdheden van provincie naar gemeenten, leidt 

tot een wijziging van de GR. Ten tijde van het opstellen van deze nota is nog niet duidelijk of de 

Omgevingswet daadwerkelijk op 1 juli 2022 in werking treedt. Eind van 2021 is een traject gestart 

om samen met onze deelnemers te komen tot een wijziging van de GR. Een en ander kan mogelijk 

naar 2023 toe doorlopen. Met deze wijziging van de GR streven we ernaar om de GR zo in te 

richten dat zij flexibeler om kan gaan met aanpassingen in wet- en regelgeving, met als doel 

omissies tussen de GR en de wet in de toekomst de voorkomen. 

5.11 Technologische ontwikkelingen 

De technologische ontwikkeling zet door. Enerzijds betreft het de informatiepositie voor inwoner en 

overheid, die gelijk moet zijn en dat heeft voor ODIJmond veel consequenties die gaan over data- 

kwaliteit en privacygevoeligheid. Hoe zorgen we ervoor dat informatie digitaal beschikbaar is, wie 

legt wat vast, wie is de eigenaar van bronbestanden? Dat moet goed afgebakend worden. 

Daarnaast komen er nieuwe technologische mogelijkheden in het werk van ODIJmond, zoals 

drones voor toezicht. 

4 Zie ook hoofdstuk 3.1 
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5.12 Vernieuwingen BBV 

De begroting 2023 wordt ingedeeld naar de laatste inzichten in het BBV5, de ervaringen met de 

jaarcijfers 2021 en de begroting 2022. De afgelopen periode zijn er geen grote wijzigingen geweest 

in het BBV, waardoor de opzet van de begroting 2023 op dezelfde wijze kan plaatsvinden als die 

van 2022. De beoogde wijziging om per 2021 een rechtmatigheidsverantwoording in de 

jaarrekening op te nemen, is uitgesteld naar 2022 en blijft ook voor 2023 relevant. Vanaf het 

begrotingsjaar 2022 vindt er een verandering plaats in de verantwoordelijkheden met betrekking 

tot de rechtmatigheid van de jaarrekening van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke 

regelingen. Niet langer is het de accountant die vaststelt dat in lijn met wet- en regelgeving wordt 

gehandeld, maar is het DB aan zet. Het DB dient immers te kunnen steunen op een adequaat 

functionerend systeem van interne beheersing en controle, om (primair) te waarborgen dat 

ODIJmond bij alle (financiële) beheer handelingen en transacties, de wet- en regelgeving naleeft. 

Als gevolg hiervan heeft ODIJmond per 2021 het interne controleplan aangescherpt, om als basis 

te dienen voor de rechtmatigheidsparagraaf. Indien er na vaststelling van deze (ontwerp)Kader- 

nota wijzigingen in het BBV worden doorgevoerd, dan worden deze meegenomen bij het opstellen 

van de begroting 2023. 

Conform de vereisten van het BBV wordt de begroting 2023 ingedeeld naar de voorgeschreven 

taakvelden. 

Voor ODIJmond zijn dat: 

—  Volksgezondheid & Milieu (V&M); hieronder vallen alle taken op het gebied van vergunning- 

verlening, toezicht en handhaving die betrekking hebben op milieu- en de adviestaken; 

—  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV); hieronder vallen 

alle bouwtaken en advisering op het gebied van RO; 

— _ Onderwijs; hieronder vallen de taken op het gebied van Natuur- en Milieu Educatie (NME); 

—  Overhead; hieronder vallen de werkzaamheden en lasten m.b.t. de overhead. 

— _ Bestemmingsreserves; hieronder vallen de dotatie en onttrekkingen aan onze reserves. 

BTW en omzetbelasting 

De taakvelden worden als zodanig in de begroting 2023 onderscheiden zodat gemeenten de 

bijbehorende taken met baten en lasten kunnen aggregeren in hun eigen begroting. Alle bedragen 

in de begroting zijn exclusief btw. ODIJmond is door de Belastingdienst aangemerkt als 

ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. Hierdoor worden alle facturen die 

ODIJmond voor haar dienstverlening verzendt, verzwaard met het vigerende tarief voor de 

omzetbelasting. ODIJmond kan zelf geen beroep doen op het btw-compensatiefonds. 

Vennootschapsbelasting plichtig 

In 2021 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat ODIJmond beperkt vennootschaps- 

belastingplichtig (VpB) is. Dit is bepaald op basis van de activiteiten zoals toen en nu verricht. Dit 

betreft alleen de activiteit bodemrapportages. De verwachting is dat dit van tijdelijke aard is. Het 

* Besluit begroting en verantwoording 
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beleid is om de vrijstelling weer te realiseren nadat er geen resultaten meer behaald worden op 

deze activiteit. De omvang van de deze belasting is zeer beperkt. 

5.13 Versterking VTH-stelsel ‚ rapport commissie Van Aartsen 

Wij maken deel uit van het landelijke stelsel van 29 omgevingsdiensten. Het huidige stelsel is 

vanaf 2013 opgebouwd en in 2016 wettelijk vastgelegd. Nu het stelsel enkele jaren van kracht is, 

wordt beter zichtbaar wat wel en niet werkt. Dit blijkt onder meer uit de evaluatieonderzoeken die 

periodiek in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat worden uitgevoerd. 

De staatssecretaris constateert in de praktijk dat het stelsel nog niet optimaal functioneert. Zij 

heeft daarop besloten een onafhankelijke adviescommissie in te stellen: de Bestuurlijke Commissie 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in het milieudomein (commissie Van Aartsen). 

Hoofdvraag 

De hoofdvraag aan de commissie was, welke mogelijkheden de commissie ziet om 

milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken met als doel het 

stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Belangrijk onderdeel van het advies is dat de 

staatssecretaris de commissie vraagt welke mogelijkheden zij ziet om de onafhankelijkheid en 

deskundigheid van toezichthouders - waaronder in het bijzonder omgevingsdiensten - te 

versterken. Verder vraagt de staatssecretaris aan te geven wat er voor nodig is om die versterking 

daadwerkelijk te realiseren. Ook is de commissie gevraagd om op basis van haar bevindingen over 

de voorgaande punten een oordeel en advies te geven over de huidige verdeling van rollen, taken 

en bevoegdheden in het stelsel. En om aan te geven of dit voldoende mogelijkheden biedt voor het 

Rijk om vanuit de regierol haar stelselverantwoordelijkheid waar te maken. 

Belangrijkste conclusie 

De belangrijkste conclusie is dat het huidige stelsel nog behoorlijk wat tekortkomingen kent waarbij 

met name de rol van de omgevingsdiensten nog onvoldoende uit de verf komt. Schaalgrootte, 

gebrek aan middelen en het ontbreken van een uniform takenpakket en mandaat, spelen hierbij 

een rol. Een volgend kabinet zal met de adviezen van de commissie aan de slag gaan. Dit kan ook 

gevolgen hebben voor de omgevingsdiensten, dus ook voor ODIJmond. 

Wij zien de aanbevelingen van de commissie van Aartsen als een positieve stimulans waarbij de 

belangrijke rol van een Omgevingsdienst wordt erkend. 

Rekenkamer rapport 

De commissie van Aartsen gaat ook in op de positie van omgevingsdiensten ten opzichte van haar 

deelnemers. Deze is volgens de commissie te afhankelijk van het bevoegd gezag. De Algemene 

Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de handhaving van de zwaardere bedrijven (30 juni 

2021). Op dit moment zijn eventuele organisatorische en/of financiële gevolgen van deze 

rapportage niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft dit op de langere duur wel gevolgen. 

Milieucriminaliteit en -overtredingen kunnen veel schade opleveren aan mens en milieu. De 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) becijfert de schade op enkele miljarden euro's per jaar 

(ILT, 2020a). Naleving van de regels door bedrijven en effectief toezicht hierop, is dan ook van 

kadernota 2023 18/38 



e odijmond 

OMGEVINGSDIENST IJMOND 

groot belang. Zij hebben dit onderzocht onder 482 BRZO-bedrijven en zogeheten net-niet BRZO- 

bedrijven, vernoemd naar het Besluit risico's zware ongevallen. Het gaat om bedrijven die met een 

grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen omgaan en daarom vanuit milieucogpunt speciale aandacht 

verdienen. Zij concluderen op basis van dit onderzoek dt het stelsel van toezicht en handhaving 

om milieucriminaliteit en —overtredingen tegen te gaan, onvoldoende functioneert. De Algemene 

Rekenkamer komt met diverse aanbevelingen. Zij concluderen dat data niet op orde zijn, 

onvoldoende worden uitgewisseld en dat milieucriminaliteit nauwelijks wordt bestreden en 

bestuurders in het duister tasten inzake dit onderwerp. Wij zien als gevolg van bovenstaande 

ontwikkelingen de komende jaren nog veel op ons afkomen. 
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6.1 Wijze van financiering 

De financiële exploitatie van ODIJmond is gebaseerd op de bijdragen van de deelnemende 

gemeenten. Die kent op dit moment de vorm van inputsturing: per gemeente worden de uren 

afgestemd op de verwachte uit te voeren taken, er wordt vooraf één vast uurtarief afgesproken 

‚en daarmee is de bijdrage van elke gemeente bekend, evenals bijna alle inkomsten voor de 

ODIJmond begroting. 

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld op basis van de gegarandeerde gecontracteerde uren die 

voor onbepaalde tijd per gemeente zijn vastgelegd in de GR. Een aantal gemeenten participeert in 

de verdeelsleutel. Daarnaast hebben deelnemers aanvullende dienstverleningsovereenkomsten met 

ons afgesloten. De formatie en vaste kosten zijn hierop afgestemd, de begroting is zo tenminste 

budgettair neutraal. Dit geeft een stabiele financiële basis voor ODIJmond en de gemeenten. 

De looptijd van de huidige, vastgestelde verdeelsleutel is 2019-2021. De herberekening van de 

verdeelsleutel kunnen we pas maken na afsluiting van het jaar 2021. In verband met het uitstel 

van de Omgevingswet naar 1 juli 2022, stellen we aan het Algemeen Bestuur voor om de 

verdeelsleutel tot de daadwerkelijke ingangsdatum van de Omgevingswet te verlengen. 

De Omgevingswet heeft een grote impact op de verdeelsleutel door het (gedeeltelijk) uittreden van 

een van de deelnemers, te weten: provincie Noord-Holland. 

De begroting 2023 stellen wij vroeg in het jaar op en duidelijkheid is dan niet verwacht. De 

begroting 2023 stellen we op in het voorjaar van 2022. Dit betekent dat we de begroting opstellen 

met de laatst vastgestelde verdeelsleutel. 

6.2 Gedifferentieerde tarieven 

Naast de GR bijdragen, is het gebruikelijk dat in het lopende jaar de gemeente of andere 

opdrachtgevers aanvullende taken afnemen bij ODIJmond. 

Deze diensten zijn incidenteel. Om te kunnen blijven voldoen aan deze vraag is soms inhuur of 

tijdelijke uitbreiding van formatie nodig. Voor deze aanvullende uren wordt voor nieuwe contracten 

het basistarief met een opslag van 10-20% gehanteerd. 

6.3 Wijze van kostennormering 

Het financieel kader is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

_ Als productiviteitsnorm wordt uitgegaan van 1340 uur, een percentage van 71,5% van de 

totale beschikbare uren per fte (1872). Dit betreft de ‘declarabele’ uren, de uren die direct 

gerelateerd zijn aan productie voor deelnemers. 

— In 2022 en 2023 vindt een groei plaats naar de hiervoor aangegeven financiële 

uitgangspunten. 

6.4 Financieel beleid 

ODIJmond kende afgelopen jaren een structureel gezonde exploitatie, wat meegenomen is in de, 

in het voorjaar van 2021 gemaakte, (financiële) uitwerking van de meerjarenbegroting. 
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Doordat ODIJmond met een integraal uurtarief werkt, waaruit alle vaste kosten van de uitvoering 

en overhead worden gedekt, ontstaat bij een gelijkblijvende DVO-uren omvang, een stabiele 

financieel gezonde basis. Op dit moment is, door meerdere factoren, zoals de Omgevingswet (Ow) 

en besparingen bij gemeenten, onzeker wat met de omvang van het aantal DVO-uren gaat 

gebeuren. 

Op het uurtarief hebben de volgende vier factoren een mogelijk effect: 

a. Loon- en prijsontwikkelingen (index opgave CPB): hierop heeft ODIJmond geen invloed. 

b. DVO-uren omvang: wanneer het aantal door gemeenten gegarandeerde/vaste uren daalt, stijgt 

het uurtarief (en vice versa). 

c. Besparingen: het drie-sporentraject voor de kostenbesparingen. Deze worden in principe 

‘Ingeboekt’ bij realisatie. 

d. Wet- en regelgeving. 

6.5 Weerstandsvermogen 

De weerstandsparagraaf (WP) biedt een overzicht van die risico's waarvoor geen dekking is 

gegeven via een verzekering of een voorziening. Reguliere, veel voorkomende, geringe risico's 

worden niet opgenomen. Van de niet gedekte risico's wordt via kans en geschatte schade de 

benodigde weerstandscapaciteit gepresenteerd. Dit rapport biedt ons inzichten om deze paragraaf 

te actualiseren in onze jaarrekening en begroting zoals ook de wetgeving in het Besluit begroting 

en verantwoording (BBV) voorschrijft om eens in de vier jaar te doen. 

In 2020 hebben wij een risico-inventarisatie laten uitvoeren. Door middel van een zogenaamde 

Monte Carlo-simulatie is vervolgens het weerstandvermogen berekend. Wanneer ODIJmond een 

weerstandsvermogen aanhoudt van €467.000 ontstaat een zekerheid van 90% dat zij in staat is 

haar risico's in voldoende mate af te dekken. Het kiezen voor de 90% norm is binnen de publieke 

sector algemeen geaccepteerd en wordt breed toegepast binnen het lokaal en midden bestuur. 

Op dit moment is het weerstandsvermogen volgens de overeengekomen methodiek niet op orde 

alsmede lager dan het vereiste niveau. 

Indien wij in 2021 de rekening positief afsluiten wordt dit aangewend om de algemene reserve aan 

te vullen. In het AB van december 2020 is overeengekomen dat wanneer het gewenste niveau niet 

in 2023 is bereikt, een extra bijdrage van de deelnemers gevraagd wordt. Er is echter nog geen 

aanleiding om in verband hiermee een opslag voor de tarieven in de begroting 2023 op te nemen. 

Het is aanbevelingswaardig dat het AB, zoals te doen gebruikelijk, de ontwikkeling van de 

algemene reserve opvolgt en beoordeelt. Na resultaatbestemming van de rekening van 2021 

brengen wij de deelnemers op de hoogte van het resterende tekort, zodat zij met dit onafgedekte 

risico rekening kunnen houden bij de bepaling en afdekking van hun eigen risico's. 
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7.1 Personele lasten 

Circa 80% van onze kosten bestaat uit personeelskosten. De medewerkers van ODIJmond vallen 

onder de cao van de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). 

Vooruitlopend op de aanpassing van onze GR in 2022 gaan wij begroten voor de stijging van de 

loonvoet op basis van de Raming Macro Economische verkenning. Hiermee verwachten wij cao 

ontwikkelingen beter te kunnen opvangen. Dit voorkomt begrotingswijzigingen voor cao 

ontwikkelingen in 2023. 

Het jaar 2022 

Er is tot en met 31 december 2022 een principe akkoord afgesloten. Voor de uitwerkingen daarvan 

doen wij voor 2022 een begrotingswijziging. Deze bieden we tegelijk aan met de begroting van 

2023. De gewi 
  
igde begroting 2022 is de basis voor indexatie voor de begroting van 2023.   

Het jaar 2023 

In de concept Macro Economische Verkenningscijfers (MEV) van het CPB, gepubliceerd op 21 

september 2021, wordt de verwachte loonvoet voor de sector overheid voor 2022 ingeschat op 

2,2%. Dit effect zien we terug in de berekening van de voor- en nacalculatie. 

De cao-loonstijging loopt in 2022 op. De cao's die zijn afgesloten voor 2022 bevatten een hogere 

loonstijging dan in 2021. Verwacht wordt dat dit ook voor de nog af te sluiten cao's geldt vanwege 

het economisch herstel en de krapte op de arbeidsmarkt. Desondanks wordt de cao-groei gedrukt 

door verzwakte bedrijven in met name de dienstensector. Ook onzekerheid omtrent het verloop 

van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen, beperken de ruimte voor loonstijging. 

Voor 2023 zijn nog geen betrouwbare cijfers voorhanden. Wij gaan daarom voor de begroting 2023 

uit van een geleidelijke verhoging van de loonkosten. Met het oog op een nieuw af te spreken cao 

in 2023 en de verwachtingen van het CPB, stellen wij voor om voor 2023 uit te gaan van een 

gematigde loonbijstelling van 2%. 

De afgelopen periode is wel duidelijk geworden dat het aantrekken van hoogopgeleid en 

gekwalificeerd personeel (met name vakspecialisten) binnen de huidige arbeidsmarkt, een 

uitdaging vormt. De coronapandemie heeft voor ons werkpakket nog niet gezorgd voor een 

ruimere arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze spanning de komende jaren aanhoudt. De 

situatie wordt verergerd door de toenemende uitstroom wegens leeftijd en arbeidsmobiliteit 

Deze ontwikkeling is ook waarneembaar bij andere omgevingsdiensten. 

Het gevolg hiervan is dat vacatures langer openstaan dan gewenst en/of de (tijdelijke) inzet van 

medewerkers op inhuurbasis wordt verhoogd. We zijn gedwongen zij-instromers of nog niet 

gekwalificeerde medewerkers aan te nemen en dit vraagt extra begeleiding door onze 

medewerkers. Dit heeft gevolgen voor de door hen ervaren werkdruk en op de productiviteitsnorm. 

En meer inhuur verhoogt de flexibele schil en is duurder in vergelijking met ‘eigen' personeel. Met 

betrekking tot het vraagstuk rondom een krapper wordende arbeidsmarkt, wordt door ODIJmond 
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de verbinding met deelnemers, partners, andere omgevingsdiensten en opleidingsinstituten 

gezocht om deze problematiek te benaderen. 

Al jaren hebben wij binnen ODIJmond een opleidingstraject en investeren wij veel in het zelf 

opleiden van personeel. Naast de opleiding tot milieu-inspecteur willen wij ook voor de tak bouw 

een eigen opleidingsprogramma ontwikkelen. 

Deelnemers vragen steeds vaker ondersteuning in het kader van deze wet. Dit is logisch omdat we 

te maken hebben met gezamenlijke processen en er veel specifieke kennis bij ODIJmond aanwezig 

is, Het gezamenlijk optrekken past ook in de ontwikkeling als kennisorganisatie die ODIJmond is 

voor haar deelnemers. Daarbij past het ook n een kennisorganisatie die ODIJmond is en wil blijven 

zijn om deelnemers op dit gebied te kunnen faciliteren. 

Investeren in kennisontwikkeling en delen is een speerpunt uit de aanbevelingen van het rapport 

van de commissie Van Aartsen. In de begroting van 2023 rekenen wij met 2,5% van de salarissen 

en sociale lasten voor scholing & employability. 

Aan de hand van strategische personeelsplanning wordt bepaald welke mogelijkheden aanwezig 

zijn om hierop zowel op de korte als lange termijn, invulling aan te geven. Hierbij moet worden 

gedacht aan het gezamenlijk opzetten van een traineeprogramma of aan de inzet en het opleiden 

van zij-instromers. Ook het onderwerp arbeidsmarktcommunicatie zal hiervan onderdeel uitmaken. 

De gevolgen van dit alles zijn geschetst maar kunnen zeker hun tijdelijke of structurele invloed 

hebben op de afgesproken hoogte van de flexibele schil. Deze zal dan verhoogd moeten worden 

maar in welke mate is nog niet duidelijk. Vanwege de verwachte krapte op de arbeidsmarkt de 

komende jaren, stellen wij voor om het percentage flexibele schil voor 2023 en 2024 tijdelijk te 

verhogen naar 2,5% van de salarissen en sociale lasten. 

7.2 Overhead 

Digitalisering verandert onze maatschappij ingrijpend en is tegelijkertijd essentieel om de 

maatschappij draaiende te houden. De uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan tonen 

dat nog eens extra aan. Juist nu blijkt de meerwaarde van investeringen in een goed 

gedigitaliseerde overheid. Deze dragen bijvoorbeeld bij aan het organiseren van levensreddende 

zorg en aan goede overheidsdienstverlening. 

Wij streven naar een lage overhead maar door de groei van onze organisatie, zien wij dat de druk 

op de ondersteunende dienst onevenredig is toegenomen. Hiervoor breiden wij de cirkel 'Staff 

zoals onze ondersteunende dienst heet, met 1 formatieplaats uit. Wij erkennen dat vooral de druk 

op onze IT afdeling erg is toegenomen, wat komt door een toenemende vraag. 

Uit ervaring blijkt dat ca 20% van de fte wenselijk is als overhead. 

De uitbreiding in contracten voor het applicatiebeheer van Open Wave staan hier deels ter dekking 

voor. Verder gaan we bij een uitbreiding van taken door onder andere het programma Schone 
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Lucht en het Energiebesparingsakkoord een gedeelte reserveren van de middelen ten behoeve van 

deze formatieplaats. Het restant dekken wij uit een verhoging van ons tarief. 
  

  

  

          

2023 2024 2025 2026 2027 

€75.000 €75.000 €75.000 €75.000 €75.000 

incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel structureel   
  

7.3 Overige (materiële)kosten 

Voor de overige kosten wordt per onderdeel een budget gereserveerd in de begroting. Deze posten 

worden begroot op basis van structurele uitgaven en een inschatting van toekomstige structurele 

uitgaven, waarbij we de meerjarige budgetten uit de vastgestelde begroting 2022 als basis nemen. 

Getracht wordt om de uitgavenstructuur zodanig in te richten dat er sprake is van flexibiliteit en 

een zo beperkt mogelijk structureel uitgavenpatroon. Het belangrijkste uitgangspunt is hierbij dat 

structurele uitgaven uit structurele inkomsten worden gefinancierd. Deze posten bedragen meestal 

een historisch bepaald percentage van de directe personele lasten. Prijssti 

op inhuurcontracten worden opgevangen in het uurtarief. Hierin is de stijging van de 

   ingen en indexeringen   

inhuurtarieven gecompenseerd. De prijscorrectie in de voor- en nacalculatieberekening van het 

uurtarief voorziet hierin. 

Gezien de actuele ontwikkelingen in de economie stellen wij voor om de voorcalculatie voor de 

prijsontwikkeling op 1,50% te zetten. 

In onze samenleving moet iedereen mee kunnen blijven doen. Daarvoor is het nodig om te 

investeren in toegankelijke en begrijpelijke communicatie en n het verbeteren van digitale 

vaardigheden. Sinds 1 juli 2018 zijn overheidsorganisaties wettelijk verplicht om de maatregelen te 

nemen die noodzakelijk zijn om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken. Ook 

moeten ze daarover gedetailleerd verantwoording afleggen in een toegankelijkheidsverklaring. In 

2022 passen wij onze digitale toegankelijkheid verder aan. Een en ander kan uitlopen naar 2023. 

7.4 Gegevensuitwisseling & rapportages 

Het doel van deze gegevensuitwisseling is n eerste instantie om ons te verantwoorden. De 

deelnemers vragen een uitgebreide verantwoording. De rapportages, zowel extern en intern, willen 

wij professionaliseren en wij willen betere sturingsinformatie genereren. Om dit doel te bereiken 

willen we business intelligence (BI) tooling koppelen aan het datawarehouse (deze tooling 

‘bevraagt’ via het datawarehouse de verschillende bronnen bij ODIJmond). Daarvoor moeten we 

investeren in een datawarehouse als centraal gegevensknooppunt. De manier waarop we dit nu 

doen, handmatig, is complex en foutgevoelig. 

Daarnaast willen we investeren in het produceren van dashboards die zijn toegesneden op de 

deelnemer. Daarmee voorzien we de deelnemer van informatie waar behoefte aan is. Digitaal 
  

vergaderen en digitaal samenwerken De coronacrisis heeft overal als een katalysator gewerkt voor 

het plaats- en tijdonafhankelijk werken. 
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Wij verwachten de kosten voor de ontwikkeling hiervan in 2022 te kunnen dekken uit incidentele 

baten. Het jaar 2022 zien wij als een ontwikkelingsjaar van deze dashboards. In 2023 houden wij 

rekening met een verhoging van de licentiekosten van onze Microsoft licentie. 

  

  

  

2023 2024 2025 2026 2027 

€6.000 €6.000 €6.000 €6.000 €6.000 

structureel structureel structureel structureel structureel 
            

  

7.5 Verplichte aansluiting tot inspectieview 

Inspectieview als hét enige systeem waarlangs de wettelijk verplichte uitwisseling van 

milieugegevens plaatsvindt. Omgevingsdiensten worden gevraagd in 2021 met een eigen 

aansluiting aan te sluiten op de Inspectieview, zodat per 1 januari 2022 de aansluiting op de 

Inspectieview operationeel is (was 2021). In 2021 is gestart met een nieuwe governance, waarin 

gebruikers een nadrukkelijker rol krijgen dan in de huidige situatie. De gebruiksvriendelijkheid van 

de Inspectie-view wordt vergroot en er wordt een traject gestart waarin wordt bekeken aan welke 

gegevens specifiek behoefte is. Het OM heeft in het Bob toegezegd te willen aansluiten op de 

Inspectieview. De aanpassing van de tariefstelling naar € 25.000 vindt plaats na afronding van het 

transitiejaar, dus per 1 januari 2022. Vanaf de begroting van 2023 nemen we deze last structureel 

op. 

  

  

  

            

2023 2024 2025 2026 2027 

€25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 

structureel structureel structureel structureel structureel 
  

7.6 Bestemmingsreserves 

De bestemmingreserve voor reservetransitie RUD is in 2023 uitgeput. Dit betekent dat er vanuit 

deze reserve geen dekking meer is voor de kosten hiervan. 

  

  

  

            

2023 2024 2025 2026 2027 

€7.000 €7.000 €7.000 €7.000 €7.000 

structureel structureel structureel structureel structureel 
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8.1 Gemeentelijke baten 

De baten uit de gemeentelijke bijdragen die in de begroting 2023 van ODIJmond worden 

opgenomen, staan gelijk aan de afname van de uren die zijn opgenomen n de in GR en de 

verdeling volgens de verdeelsleutel. 

Naast vaste GR-bijdragen, worden ook de langlopende contracten aan de baten toegevoegd. Alleen 

met extra baten die zijn vastgested vanuit aanvullende opdrachten wordt rekening gehouden. 

Hier worden baten bedoeld die onder andere voortvloeien uit de vrijval of ontvangst van subsidies 

en activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. 

8.2 Dienstverleningsovereenkomsten 

Wij hebben al sinds 2001 een lange samenwerkingsrelatie met gemeenten in Zuid-Kennemerland 

‚en Zaanstreek-Waterland opgebouwd op basis van dienstverleningsovereenkomsten. Met het 

inwerkingdtreden van de Wet verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving zijn deze 

partners verplicht tot de GR Omgevingsdienst IJmond toegetreden met hun basistakenpakket (zie 

ook 3.1 Basistakenpakket). De overige taken voor deze gemeenten worden nog steeds uitgevoerd 

op basis van langlopende dienstverleningsovereenkomsten, conform artikel 18 van de GR. 

8.3 Regio IJmond 

8.3.1 Gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk 

Afhankelijk van de besluitvorming omtrent ons programma Gezondheid en Luchtkwaliteit vragen 

wij voor de uitvoering van dit programma extra middelen op. 

8.3.2 Gemeente Uitgeest 

Voor het jaar 2022 en 2023 hebben we een nieuwe dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Deze 

overeenkomst staat ter dekking van onze vaste en flexibele schil. De 

dienstverleningsovereenkomst is tijdens het opstellen van deze kadernota nog niet ondertekent. 

Wij verwachten hier op zeer korte termijn besluitvorming over. Met deze 

dienstverleningsovereenkomst is 2343 uur gemoeid. Gemeente Uitgeest maakt deel uit van onze 

veiligheidsregio. 

8.3.3 NME 

De formatiedekking van NME is niet in overeenstemming met de loonkosten. In 2020 is overeen- 

gekomen om via de begrotingen deze in de toekomst op peil te brengen. In 2023 verhogen wij de 

formatiebijdrage met €5.000 per educatiecentrum. 

8.4 Regio Kennemerland 

8.4.1 Gemeente Haarlem 

Met de gemeente Haarlem voeren wij momenteel gesprekken voor het inbrengen van de bodem- 

taken in het kader van het basistakenpakket. In de begroting van 2023 houden wij rekening dat de 

GR-bijdrage met 600 uur wordt verhoogd. 
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8.5 Regio Zaanstreek-Waterland 

8.5.1 Gemeente Purmerend 

Per 1 januari 2022 heeft de (voormalig) gemeente Beemster aangegeven haar plustaken met 1 

jaar te verlengen. In de begroting van 2023 houden we geen rekening meer met deze baten. In 

2022 treden we in overleg met de gemeente Purmerend over de overdracht van deze taken. De 

formatiedekking die met deze baten is gemoeid, betreft 1040 uur. 

Dit betekent, dat wij in de begroting van 2023 de vacatureruimte (flexibele schil) voor één 

formatieplaats verlagen en geen rekening houden met deze baten. 

8.5.2 Gemeenten met veehouderij-activiteiten 

Regio Zaanstreek-Waterland is rijk aan agrarische activiteiten. Veehouderijbedrijven zijn onder de 

Omgevingswet volledig vergunningsplichtig, waar dit nu nog samenhangt met de grootte en 

inrichting van deze activiteiten. 

De GR-bijdragen van deze regiogemeenten worden berekend op basis van een vaste bijdrage die is 

opgesteld voor de uitvoering van het basistakenpakket in de VTH-wetgeving. Er is een projectgroep 

opgericht om te onderzoeken of deze vaste bijdragen voor het basistakenpakket nog aansluiten op 

de inhoud van dat pakket onder de Omgevingswet. 

De verwachting is dat dit voor gemeenten met veel activiteiten op het gebied van veehouderij de 

huidige vaste bijdrage niet toereikend is. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de 

aanpassing van onze gemeenschappelijke regeling naar aanleiding van de Omgevingswet. 

8.6 Subsidies en bijdragen 

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met (complexe) Europese subsidiefondsen. 

In tegenstelling tot regionale projecten zijn hier mogelijkheden om gedeeltelijke dekking aan te 

vragen voor formatie. 

Ook subsidiestromen die komen van het Rijk en de provincie blijven wij nauwgezet in de gaten 

houden. We hebben steeds meer aandacht om de kosten voor coördinatie hierin mee te begroten. 

Ten tijde van het opstellen van de begroting verwachten wij nog geen beschikking over de 

honorering van deze projecten te hebben. In de begroting kunnen wij alleen bijdragen opvoeren 

waar wij een beschikking van hebben ontvangen. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat wij in 2023 

mogelijk hogere baten hebben dan begroot. Indien dit leidt tot een begrotingsoverschot, betalen 

wij dit terug aan onze deelnemers. 

8.7 Externe veiligheid van incidenteel naar structurele baten 

De financiering voor externe veiligheid is in 2021 aangepast. Vanaf de begroting 2022 verwerken 

we deze bijdragen in de GR-bijdrage omdat deze uitvoeringstaak een taak in het basistakenpakket 

betreft. De bijdragen indexeren wij vanaf de begroting van 2023. 

kadernota 2023 30/38 



e odijmond 

OMGEVINGSDIENST IJMOND 

8.8 Overige kosten 

Overige kosten berekenen we op basis van: 

— _ de meest recente inzichten omtrent ontwikkeling van de overige kosten (huur op basis van 

laatste stand huurcontract, servicekosten, ICT-licenties etc.); 

- afschrijvingen o.b.v. activabestand + investeringen + vervangingsinvesteringen; 

- indexering. 
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9.1 Omgevingswet 

De Omgevingswet heeft grote financiële consequenties. 

Er zijn (nog) geen afspraken over de gevolgen die de Omgevingswet kan hebben voor de 

Dienstverleningsovereenkomsten (DVO), en daarmee dus ook niet over het uurtarief. 

9.2 Private borging 

Effect van de invoering van de wet private borging, waarbij de markt taken overneemt. Voor de 

gemeente Zandvoort voeren wij alle bouwtaken uit. Hier is vaste formatie op ingezet. 

   

9.3 Project invoering Omgevingswet 

We verwachten in 2022 en 2023 dat de omvang van de werkzaamheden sterk toenemen. In 2021 

  
werd duidelijk dat de meeste gemeenten kiezen voor de minimale variant, andere zaken worden 

daarmee vooruitgeschoven naar de toekomst. 

Omdat de vraag naar onderzoekskosten ten behoeve van de omgevingsplannen sterk uiteenlopen 

per deelnemer, hebben wij n onze financiële ramingen hier geen rekening mee gehouden. De 

onderzoekskosten komen voor rekening van de deelnemers. 

9.4 Leges 

Onder de Omgevingswet is het mogelijk om leges te gaan heffen voor milieuvergunningen. Dit 

moet per gemeente onderzocht worden. In de begroting van 2023 houden we hier geen rekening 

mee (conform begroting 2022). Wel hebben wij de data en expertise in huis om onze deelnemers 

hiermee van dienst te zijn. 

9.5 Warme overdracht bodem 

Tegelijk met de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar gemeenten worden de 

financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar Gemeentefonds overgeheveld. Om straks 

namens gemeenten in de toekomst deze taak op hetzelfde niveau, zorgvuldig en adequaat uit te 

kunnen blijven voeren, doen wij een beroep op deze middelen. De financiering van de bodemtaken 

onder de Omgevingswet is echter al langere tijd onduidelijk. De verwachting is dat hier medio 2022 

meer over bekend wordt. Het Rijk is daar nu over in overleg met de VNG en het IPO. Om hier wel 

op voor te sorteren, hebben wij het totaalbedrag, dat nu voor onze regio staat gereserveerd, 

verdeeld over onze regio via een verdeelsleutel. 

In de begroting van 2023 houden wij rekening met de volledige financiering van deze taak. We 

verdelen deze bijdragen na indexatie op basis van een verdeelsleutel. In de begroting van 2022 

hebben wij deze sleutel berekend naar inwonersaantallen. In een zienswijze op deze begroting is 

aangegeven dat dit niet gewenst is. Momenteel zijn wij in gesprek met provincie Noord-Holland 

over deze financiering. In de begroting van 2023 hanteren wij de verdeelsleutel die het meest 

recht doet aan de verdeling van de gelden. 

Het is onzeker of de Rijksmiddelen in 2023 toereikend zijn om de kosten voor de bodemtaken één 

op één te dekken. 
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9.6 Inhoud van het basistakenpakket 

Tijdens het opstellen van deze kadernota is er nog onzekerheid over de inhoud van het basis- 

takenpakket. De basistaken zijn door al onze deelnemers ingebracht in de gemeenschappelijke 

regeling. Een aantal deelnemers heeft de plustaken met dienstverleningsovereenkomsten bij ons 

ondergebracht. Het is mogelijk dat er door aanpassing van de inhoud van het basistakenpakket 

meer taken ingebracht moeten worden in de gemeenschappelijke regeling. Medio 2022 verwachten 

wij hier duidelijkheid over te verkrijgen. Arena Consultants ondersteunt ons in dit traject. Hierin 

worden al onze deelnemers betrokken. 

9.7 IJmond bereikbaar 

Een deel van de huidige formatie voor IJmond Bereikbaar dekken wij uit een externe subsidie, die 

is beschikt tot en met 2022. In de begroting van 2023 gaan wij er vanuit dat deze gecontinueerd 

wordt voor 2023. De onzekerheid hieromtrent vermelden wij in onze begroting. 

9.8 Dienstverlening overeenkomt met gemeente Uitgeest. 

Voor het jaar 2022 en 2023 hebben we een nieuwe dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Deze 

overeenkomst staat ter dekking van onze vaste en flexibele schil. De dienstverleningsovereen- 

komst is tijdens het opstellen van deze kadernota nog niet ondertekend. Wij verwachten hier op 

zeer korte termijn besluitvorming over. Met deze dienstverleningsovereenkomst is 2343 uur 

gemoeid. 

9.9 Financiering programma Gezondheid & Luchtkwaliteit. 

Het programma heeft een looptijd van 4 jaar. Gemeente Velsen heeft de financiering voor het 

programma voor 1 jaar toegekend. In de begroting nemen wij de formatieplaatsen en de 

financiering van dit programma op. De financiering voor de programma is incidenteel. Om te 

  
zorgen voor een duurzaam programma, is inzet van vaste formatie wenselijk. Wanneer finan- 

ciering hiervoor niet gecontinueerd wordt, is het risico dat er kosten zijn gepaard bij het 

herplaatsen of afvloeien van formatie. 

9.10 Boventallig verlof 

In het principe akkoord zijn afspraken gemaakt over de harmonisatie van het verlof. Ter 

ondersteuning van het vitaliteitsbeleid krijgen alle medewerkers vanaf 1 januari 2022 de 

mogelijkheid om bovenwettelijk verlof te sparen. Dit verlofsparen geeft medewerkers meer 

mogelijkheden om vrije tijd af te stemmen op specifieke wensen. Deze extra mogelijkheid tot 

verlofsparen kan leiden een stijging van het verlofsaldo. 

9.11 Uitkomsten Commissie Van Aartsen 

Een van de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen is te komen tot een Landelijke norm- 

financiering in plaats van lokale outputfinanciering. ODIJmond heeft geen outputfinanciering maar 

een inputfinanciering. Uit onderzoek blijkt dat als we onze financiering omrekenen naar euro per 

inwoner, wij aan de onderkant van de omgevingsdiensten zitten. Dit betekent dat er een risico 

bestaat dat een landelijke normfinanciering een stijging van de tarieven met zich mee brengt. 
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De commissie realiseert zich dat dit een beperking n de vrijheid van het budget van lokale en 

regionale overheid betekent en daarmee een ingreep in de gegroeide financiële verhoudingen 

tussen overheden. Toch is het noodzakelijk om toezicht en handhaving effectief te laten zijn en 

meer milieuschade n de toekomst te voorkomen. Omdat dit ook een nationaal belang is, moet het 

Rijk bijdragen aan de financiering van de omgevingsdiensten. Ten tijde van het opstellen van deze 

kadernota is niets bekend over financiering van het Rijk en is dit onzeker. 
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Belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2023 én de meerjarenraming 2024-2026, is dat deze 

sluitend is en voorziet in maatregelen die ook op langere termijn een sluitende begroting 

waarborgen. Een sluitende begroting vereist een evenwicht tussen de baten en de lasten. Nadat de 

lasten verminderd zijn met de baten uit dienstverleningsovereenkomsten, projecten en overige 

baten, resteert de bijdrage van de deelnemers. Deze baten zijn kostprijsafhankelijk en zijn daarom 

van dezelfde ontwikkelingsfactoren afhankelijk. Zo zijn de baten en de asten vooral afhankelijk 

van de ontwikkeling van het totale volume van de dienstverlening. Ook de te hanteren indexering 

heeft invloed op de baten en lasten. 

  

In lijn met de lange termijnvisie van het CPB, wordt er verwacht dat de economie beperkt aantrekt 

in de aankomende jaren. Hierdoor zetten wij ook in op een beperkte loon- en prijsontwikkeling. De 

voorlopige percentages worden uiteindelijk verrekend in de Kadernota 2024 en de definitieve 

worden berekend in de Kadernota 2025. 
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Besluit Algemeen Bestuur 

  

Agendapunt 04 Besluit no AB 2022-002 

Datum vergadering _ 02 maart 2022 Van Bert Pannekeet 

Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Functie directeur 

Regeling OD IJmond 

  

Inleiding 

Gelet op het inwerkingtreden van de Omgevingswet is intern binnen de ODIJ een ambtelijke 

projectgroep in het leven geroepen om te bekijken wat dit betekent voor het gestelde in de 

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. 

In december hebben we met vijf juristen vanuit de deelnemende gemeenten, vertegenwoordigd in 

het huidige Dagelijks Bestuur, een kick-off gehouden; dit was een constructief overleg. 

Onze Gemeenschappelijke Regeling moeten we gaan aanpassen. Dit project pakken wij samen met 

de juristen van onze deelnemende gemeente op. 

Belangrijke toekomstige wijzigingen 

- _ De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 (*update: uitgesteld naar oktober 

2022 of 1 januari 2023; 

- Op 14 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Ook stemde de Kamer in met enkele andere wetten 

die te maken hebben met het versterken van de democratische legitimatie. 

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen overheden. Dit 

wetsvoorstel wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en enkele andere wetten 

en strekt ertoe de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de 

kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, Provinciale Staten en algemene 

besturen van waterschappen bij taken die in gemeenschappelijke regelingen worden 

uitgevoerd, te versterken. Dat gebeurt door meer ruimte te geven voor keuzes omtrent de 

werking van een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld door te kiezen voor een 

gemeenschappelijke adviescommissie of het gebruik van zienswijzen door gemeenteraden; 

- De fusie van gemeente Beemster en Purmerend per 1 januari 2022; 

- De gewijzigde hoogte van het weerstandsvermogen; 

- De aanpassing van artikel 10 mbt de samenstelling van het Dagelijks Bestuur. 

Tijdens dit proces zijn wij tegen een aantal zaken aangelopen, dat inmiddels is gewijzigd of op korte 

termijn wordt gewijzigd. Daarnaast is tijdens de procedure benoeming nieuwe voorzitter vanwege 

het vertrek van de heer Erol, geconstateerd dat de regeling en in het bijzonder de samenstelling van 

het Dagelijks Bestuur afwijkt van hetgeen dat is opgenomen in de Wet op de Gemeenschappelijke 

Regeling hieromtrent. 
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Zoals hierboven is aangegeven is onze Gemeenschappelijke Regeling voor wat betreft de 

samenstelling van de Dagelijks Bestuur niet in overeenstemming met het gestelde in de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen. 

Artikel 14 van de Wet stelt het volgende: “De leden van het dagelijks bestuur mogen nimmer de 

meerderheid van het algemeen bestuur uitmaken, tenzij sprake is van een regeling als bedoeld 

in artikel 13, zevende lid, met minder dan zes deelnemende gemeenten” (Regeling uitsluitend 

getroffen door burgemeesters). 

  

In de op dit moment van kracht zijnde versie van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 

IJmond is in artikel 10 (samenstelling) het volgende opgenomen: 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden, inclusief de voorzitter, met inachtneming van de 

mogelijkheid tot benoeming van een vijfde lid op grond van het derde lid. 

2. De in het eerste lid bedoelde leden worden, naast de voorzitter, door het algemeen bestuur 

aangewezen uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges 

van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk en Velsen. 

3. Het algemeen bestuur kan uit leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de 

colleges van de gemeenten Beemster, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, 

Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Waterland, Wormerland en Zandvoort en de 

provincie Nood-Holland een vijfde lid van het dagelijks bestuur aanwijzen. 

Met het gestelde in artikel 10 lid 2 wordt niet voldaan aan artikel 14 van de Wet, namelijk dat de 

leden van het Dagelijks Bestuur nimmer de meerderheid van het Algemeen Bestuur mogen uitmaken. 

  Op dit moment maken de gemeenten Beverwi 

van het Algemeen Bestuur, aangevuld met gemeente Wormerland (lid van het Dagelijks Bestuur op 

‚ Haarlem, Heemskerk en Velsen voor 68% deel uit 

basis van artikel 10 lid 3 van de GR) bestaat het Dagelijks Bestuur uit 70% van het Algemeen 

Bestuur. 

Wijzigen Gemeenschappelijke Regel 

In de kick-off sessie met de juristen hebben wij deze zaken besproken. Het aanpassen van de 

  

regeling kost tijd en moet secuur gebeuren. Het is verstandig om in één keer alle aanpassingen te 

verwerken dit om administratieve lasten bij onze deelnemers te beperken. 

  

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De samenstelling van het Algemeen Bestuur 

wijzigt naar aanleiding hiervan. Vanuit een nieuwe Algemeen Bestuur wordt een nieuw Dagelijks 

Bestuur gekozen. Zoals geschetst kan de samenstelling niet conform de huidige systematiek 

plaatsvinden omdat onze regeling niet voldoet aan het gestelde in de Wet. In overleg met de juristen 

van de deelnemende gemeente is voorgesteld te wachten met het aanpassen van de GR tot er 

duidelijkheid is over invloed van de Omgevingswet. Deze duidelijkheid verwachten wij de komende 

maanden te krijgen. Om te voorkomen dat er een nieuw bestuur gekozen moet worden ná aanpassing 

van de GR, vragen wij het Algemeen Bestuur om bij de vorming c.q. samenstelling van het 

23 
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toekomstige Dagelijks Bestuur (na de verkiezingen van maart 2022) te handelen naar geest van de 

Wet Gemeenschappelijke Regelingen en een Dagelijks Bestuur samen te stellen dat niet de 

meerderheid heeft in het Algemeen Bestuur en hiertoe te besluiten. 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die van 

invloed zijn op de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond; 

2. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling in gang te zetten nadat de invloed van de 

Omgevingswet duidelijk is; 

3. Als Algemeen Bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 een besluit te 

nemen m.b.t. de samenstelling van het nieuwe Dagelijkse Bestuur en daarbij te handelen 

naar de letter van de Wet en niet naar artikel 10 in de Gemeenschappelijke Regeling OD 

IJmond. 

Besluit: conform / aanhouden / aangepast besluit 

[Typ hier de tekst 

de voorzitter, de secretaris / directeur, 

F. Bal L.A. Pannekeet 
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Besluit Algemeen Bestuur 

  

Agendapunt 04 Besluitno AB 2022-003 

Datum 02 maart 2022 Van Bert Pannekeet 

vergadering 

Onderwerp Financiering bodemtakken 2022 Functie __ directeur 
  

Inleiding 

Momenteel vinden landelijk gesprekken plaats over de bekostiging van de bodemtaken na de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tijdens het bestuurlijk Bodemberaad van 4 november 

2021 zijn conceptafspraken besproken. Tijdens het landelijke bestuurlijke overleg tussen Rijk, 

VNG, IPO en UvW, eind november, is geconstateerd dat de afspraken nog niet voldoende zijn 

om tot een akkoord te komen. Er is afgesproken om een time-out in te lassen en dan in januari 

de gesprekken weer voort te zetten. 

Op 8 december 2021 heeft de provincie alle omgevingsdiensten per brief geïnformeerd dat zij, 

onder voorwaarden, de bodemkosten voor heel 2022 betalen. Het bedrag voor deze taken, dat 

gelijk s aan het bedrag dat voor de bodemtaken in 2021 beschikbaar is gesteld, staat nu 

gereserveerd. Dit bedrag zal zo nodig vanaf 1 juli 2022 als een 'transitievergoeding' kunnen 

worden benut. Deze vergoeding zal dan aan de omgevingsdiensten voor de bodemtaken (VTH) 

vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet eenmalig onverplicht tot het einde van 2022 

beschikbaar worden gesteld. 

De voorwaarde is dat omgevingsdiensten gedurende die periode de bodemtaken monitoren, 

zodat duidelijk wordt wat de verdeling is tussen de provinciale en gemeentelijke taken en wat 

de verschuiving hierin is ten gevolge van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Mochten 

de te maken bestuurlijke afspraken 2022-2030 of aanpassing van de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet hiertoe aanleiding geven, dan beoordeelt de provincie opnieuw of verrekening 

van de provinciale bijdrage in 2022 aan de orde komt. 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de brief van provincie Noord-Holland, d.d. 8 december 2021. 

Besluit: conform / aanhouden / aangepast besluit 

Typ hier de tekst 

de voorzitter, de secretaris / directeur, 

F. Bal L.A. Pannekeet 
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Omgevingsdienst IJmond 

Zaaknummer a 
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-9 DEC. 20 

  

  

  

    
Behandelaar oo 

Opmerking 

  

  
  

Betreft: Afsprakenkader en uitvoeringsprogramma 2022 

Geacht bestuur, 

Op 7 december 2021 heeft ons college, conform artikel 7.3 van het 

Besluit omgevingsrecht, het uitvoeringsprogramma 2022 

Omgevingsdienst mond vastgesteld. Tevens heeft ons college besloten 

het Afsprakenkader 2022 met uw dienst aan te gaan. Wij willen u 

verzoeken één van de bijgaande exemplaren daarvan ondertekend te 

retourneren. 

Financiering uitvoering bodemtaken In 2022 

De (financiële) gevolgen van de invoering van de Omgevingswet, naar 

verwachting op 1 juli 2022, worden steeds duidelijker, maar zijn nog 

onvoldoende duidelijk om een op een te vertalen in de 

uitvoeringsprogramma's en overeenkomsten met de 

omgevingsdiensten. De bedragen en taken die hierin zijn opgenomen, 

zijn dan ook zónder de effecten van de invoering van de 

Omgevingswet. 

In het bijzonder geldt dit voor de bodemtaken. Met de invoering van de 

Omgevingswet verschuiven de bodemtaken gedeeltelijk naar 

gemeenten. Samen met de gemeenten in onze provincie en de 

omgevingsdiensten werken wij aan een soepele overdracht van de 

bodemtaken de zogenaamde ‘warme overdracht'. Landelijk wordt op dit 

moment gewerkt aan bestuurlijke afspraken bodem voor de periode 

2022-2030. Een belangrijk onderdeel van deze bodemafspraken is de 

financiering van de apparaatskosten. 

Vooruitlopend op deze landelijke afspraken continueren we onze 

bijdrage aan de omgevingsdiensten voor de uitvoering van de 

bodemtaken in 2022 eenmalig, als een transitievergoeding. 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

= 

BEL/OMB 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Teitoonurne (geanonimiseerd)

Verzenddatum 

68 DEC. 2021 

Kenmerk 

1728950/1729003 

Uw kenmerk 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Houtplein 33 

2012 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 

Kvk-nummer 34362354 

Btw-nummer NL.0010.03.124.8.08 

(geanonimiseerd)
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Ervan uitgaande dat de Omgevingswet in werking treedt op 1 juli 2022 

zal hiervoor de Actualisatie 2022 van de Uitvoeringsovereenkomst op 

dit onderdeel moeten worden aangevuld met de afspraak over de 

soepele overdracht van de bodemtaken. Het bedrag voor deze taken, 

dat gelijk i aan het bedrag dat voor de bodemtaken in 2021 

beschikbaar is gesteld, staat nu gereserveerd. Dit bedrag zal zo nodig 

vanaf 1 juli 2022 als een ‘transitievergoeding’ kunnen worden benut. 

Deze vergoeding zal dan aan de omgevingsdiensten voor de 

bodemtaken (vth) vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

eenmalig onverplicht tot het einde van 2022 beschikbaar worden 

gesteld. Wij vragen dan van u dat u in diezelfde periode de bodemtaken 

monitort, zodat duidelijk wordt wat de verdeling is tussen de 

provinciale en gemeentelijke taken en wat de verschuiving hierin is ten 

gevolge van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Mochten de te maken bestuurlijke afspraken 2022-2030 of aanpassing 

van de inwerkingtreding van de Omgevingswet hiertoe aanleiding 

geven, dan bezien we of verrekening van de provinciale bijdrage in 

2022 aan de orde komt. 

Wij kijken uit naar en succesvolle samenwerking in 2022 en vragen u 

nogmaals één van de bijgaande exemplaren van voornoemd document 

ondertekend te retourneren. 

    (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

R.M. Bergkamp 

A.Th.H. van Dijk 

1 bijlage 

_ Afsprakenkader 2022 Omgevingsdienst IJmond - Provincie Noord- 

Holland (in tweevoud) 

(geanonimiseerd)
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Kenmerk 

IENW/BSK-2021/337925 

Bijlage(n) 

Datum 13 december 2021 1 

Betreft Versterking VTH-stelsel 

Geachte voorzitter, 

Tijdens het commissiedebat Toezicht en Handhaving op 7 september jl. heb ik u 

toegezegd om voor het kerstreces een hoofdlijnennotitie te sturen over de 

opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen voor versterking 

van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Mede 

namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van 

Justitie en Veiligheid (JenV) ga ik, als stelselverantwoordelijke voor het VTH- 

stelsel, in deze brief nader in op de acties die nodig zijn voor de opvolging van 

deze aanbevelingen. Ik baseer me daarbij op de aanbevelingen genoemd in het 

rapport “Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker van het 

bestuur” van de commissie Van Aartsen!, de door mij uitgevoerde kwantitatieve 

en juridische onderzoeken? en de bevindingen van de Algemene Rekenkamer in 

haar rapporten “Een onzichtbaar probleem” en “Handhaven in het duister”3. 

   

Tevens reageer ik met deze brief op een tweetal moties. In de aangenomen motie 

Hagen van 8 juli 2021 wordt de regering verzocht een uniform systeem op te 

zetten waarmee een valide informatiebeeld ontstaat over de omvang van 

milieucriminaliteit en —overtredingen. In de aangehouden motie Hagen/Sneller van 

4 november 2021 wordt de regering verzocht om een met privacywaarborgen 

omkleed gedeeld informatiesysteem op te zetten waarvan alle bestuurlijke- en 

strafrechtelijke diensten die betrokken zijn bij opsporing en handhaving van 

milieucriminaliteit, gebruik kunnen maken. 

Rapport commissie Van Aartsen 

Het rapport van de commissie Van Aartsen is glashelder: het VTH-stelsel voor het 

milieudomein functioneert niet goed en wordt gekenmerkt door fragmentatie en 

vrijblijvendheid. Hierdoor ontstaat vermijdbare milieuschade. Deze milieuschade is 

door de ILT onlangs nog begroot op 5,5 miljard euro per jaar‘ exclusief 

bijkomende veiligheids- en gezondheidsschade, Dit is een ernstige constatering 

die haaks staat op het doel om te zorgen voor een schoon, veilig en gezond 

  

! Kamerstuk 22 343/28 663, nr. 295 

? Kamerstuk 22 343/28 663, nr. 300 

3 Kamerstukken 22 343, nrs. 294 en 297 

3 ILT-brede risicoanalyse 2021 | Rapport | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

(ilent.nl 
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Nederland. Het is dan ook aan alle bij het VTH-stelsel betrokken partijen om Ministerievan 

ervoor te zorgen dat het VTH-stelsel sterker wordt en milieuschade wordt ;:'::Ë“:(“"'*" 

voorkomen. 

Kenmerk 

Daarnaast vraagt de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet om een 

nieuwe, efficiënte manier van samenwerken tussen gemeenten en 

omgevingsdiensten. Omgevingsdiensten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen 

bij de input op en programmering en monitoring van de beleidscydus naast hun 

primaire taak voor VTH. Dit zal gevolgen hebben voor de werkwijze van de 

omgevingsdiensten. Waar dat nu vooral gericht is op de beoordeling en toetsing 

van het milieu, geldt straks een breder milieubegrip. Hierbij gaat het naast milieu 

ook om water, natuur en/of cultureel erfgoed. 

TENW/BSk-2021/337925 

De commissie Van Aartsen geeft duidelijk aan wat er moet gebeuren. De 

omgevingsdiensten zijn het fundament onder het VTH-stelsel. Het is de taak van 

gemeenten, provincies en Rijk tezamen om er voor te zorgen dat dit fundament 

onder het VTH-stelsel versterkt wordt zodat de uitvoering van VTH hierop 

gebouwd kan worden. De commissie Van Aartsen adviseert niet om het VTH- 

stelsel te wijzigen, maar om binnen het bestaande stelsel tot een serie essentiële 

verbeteringen te komen. Hiervoor geeft zij tien aanbevelingen: 

Ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten verhogen, 

Kwalliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen, 

Meer prioriteit, capaciteit en inzet strafrechtelijke handhaving en vervolging, 

Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst, 

Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering, 

Verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en 

kennisdeling, 

7.  Eén uitvoerings- en handhavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma per 

regio, 

8. Versterking van de positie van de directeur door verplicht mandaat en herzien 

van de benoemingsprocedure, 

9.  Inrichten van rijkstoezicht op omgevingsdiensten, 

10. Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over 

omgevingsplannen. 

snawN: 

  
Opgave versterking VTH-stelsel 

Om het VTH-stelselte versterken, moet het fundament onder dit stelsel op orde 

zijn. Dit fundament wordt gevormd door robuuste, deskundige en vernieuwende 

omgevingsdiensten die de door de bevoegde gezagen aan hen opgedragen taken 

met gezag en professionaliteit kunnen uitvoeren waarbij de informatiehuishouding 

tussen alle partijen in de keten op orde is. Het is de ambitie van het Rijk, 

provincies en gemeenten dat de omgevingsdiensten klaar zijn om naast hun 

huidige taken hun essentiële rol te pakken in de grote transitieopgaven waar 

Nederland voor staat. 

De commissie Van Aartsen concludeert dat de stelselverantwoordelijkheid van het 

Rijk niet of nauwelijks is geïnstrumenteerd en daarmee een fictie is. Naast het 

fundament van het werk door de omgevingsdiensten, moeten er ook voldoende 

instrumenten zijn om mijn stelselverantwoordelijkheid waar te maken. Dit 

betekent voldoende wettelijke waarborgen voor het stelsel om te stimuleren en 

faciliteren waar mogelijk en aanspreken en ingrijpen waar nodig. Dit moet ervoor 

gaan zorgen dat VTH in het milieudomein beter en consistenter wordt uitgevoerd 

en niet naleving van milieuregels eerder wordt aangepakt. Dit zijn essentiële 
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voorwaarden voor het realiseren van een schone, veilige en gezonde Ministerievan 

leefomgeving. e aren 

De aanbevelingen van de commissie Van Aartsen zien voor een groot deel op het 

VTH-stelsel. Voor de goede werking van dit stelsel ben ik verantwoordelijk. De 

aanbevelingen van de commissie Van Aartsen raken echter niet alleen mijn 

stelselverantwoordelijkheid op het gebied van VTH, maar ook de stelsels van de 

Omgevingswet (zoals begrippen en instrumenten) en de bestuurlijke inrichting van 

Nederland in brede zin, waaronder de taaktoedeling aan gemeenten en provincies, 

hun onderlinge samenwerking en interbestuurlijk toezicht (gemeentewet en 

provinciewet) waar de minister van BZK voor verantwoordelijk is. Ook spelen in 

deze kwestie vraagstukken rondom het strafrecht waarvoor de minister van JenV 

verantwoordelijk is. Voor wat betreft de aanbevelingen van de commissie Van 

Aartsen, raken de aanbevelingen over strafrechtelijke vervolging en handhaving, 

landelijke normfinanciering, uniform uitvoeringsbeleid, positie directeur van de 

omgevingsdienst en adviesrecht omgevingsplannen aan andere stelsels danalleen 

het VTH-stelsel. 

Kenmerk 

TENW/BSk-2021/337925 

Vanuit mijn stelselverantwoordelijkheid voor VTH ondersteun ik de 

probleemanalyse en de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Voor zover 

opvolging kan worden gegeven aan deze aanbevelingen binnen het VTH-stelsel, 

neemik ze over en geef ik met deze brief de bouwstenen hoe deze aanbevelingen 

opgevolgd kunnen worden. Hierbij acht ik het van belang dat de gekozen manier 

van uitvoering van elke individuele aanbeveling zo veel mogelijk aansluit bij de 

uitgangspunten en structuur van het huidige VTH-stelsel en de daarvoor relevante 

wettelijke kaders. 

Ik ben me bewust van de gezamenlijke opgave waar alle partners in het VTH- 

stelsel voor staan, Daarom ga ik voor de uitwerking van de aanbevelingen en de 

in deze brief geschetste oplossingsrichtingen intensief het gesprek aan met IPO, 

VNG en Omgevingsdienst NL. Zo organiseer k in januari 2022 regiobijeenkomsten 

waarbij ik mijn inzet met bestuurders van gemeenten, provincies en directeuren 

van omgevingsdiensten verder uitwerk. Verder wordt in het eerste kwartaal van 

2022 met IPO, VNG, Omgevingsdienst NL en de ministeries van BZK en JenV 

overlegd over de structuur waarin samengewerkt wordt aan de opvolging van de 

aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Hierbij bekijken alle partners 

gezamenlijk of al lopende sporen zoals het programma 'Liever een goede buur’ 

kunnen opgaan in één interbestuurlijk programma. 

In het navolgende ga ik meer concreet in op de richting die ik wenselijk acht voor 

de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. 

Aanbeveling 1: Verhogen ondergrens omgevingsdiensten 

Omgevingsdiensten hebben in toenemende mate te maken met complexe materie 

en moeten daarom robuust zijn en beschikken over voldoende kritische massa. 

Deze kritische massa is nodig zodat er voldoende specialistische kennis is 

waarmee een omgevingsdienst goed de VTH-taken kan uitvoeren. Dit wordt nog 

belangrijker op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, omdat vanaf 

dat moment de uit te voeren taken wijzigen. Omdat meer activiteiten met 

algemene regels gereguleerd gaan worden, zal minder vergunningverlening 

plaatsvinden, maar meer toezicht moeten worden gehouden en gehandhaafd. 

Zoals de commissie Van Aartsen stelt: “de positie van de omgevingsdienst in 
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termen van het basistakenpakket verandert hiermee niet, het werk wel”. Ministerie van 

Infrastructuuren 

Waterstaat 

De commissie Van Aartsen stelt voor om meer kritische massa te realiseren door 

het aantal omgevingsdiensten in Nederland te verminderen. Een dergelijke enmerk 

opschaling van het aantal omgevingsdiensten kan naar mijn oordeel inderdaad 

daaraan bijdragen. Tegelijkertijd besef ik mij terdege dat dit ingri 

gemeenten en provincies als verantwoordelijken voor omgevingsdiensten. Ik wil 

daarom in gesprek gaan met gemeenten en provincies als eigenaren van 

omgevingsdiensten en met Omgevingsdienst NL over hoe op de beste manier 

invulling kan worden gegeven aan deze aanbeveling en zeker gesteld kan worden 

dat elke omgevingsdienst in Nederland voldoende robuust is om alle VTH-taken 

professioneel te kunnen uitvoeren. 

TENW/BSk-2021/337925 

  

Voor mij is daarbij de kernvraag welke minimale eisen voor kwaliteit en 

robuustheid nodig zijn voor omgevingsdiensten om deskundig en professioneel te 

kunnen opereren en daarmee een krachtig, deskundig en onafhankelijk 

milieutoezicht in Nederland te kunnen garanderen. Ik zie hierbij onder andere de 

mogelijkheid dat in de regelgeving de op dit moment bestaande “kringen van 

gemeenten” worden geschrapt. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 

oorspronkelijke bedoeling van de inrichting van het VTH-stelsel waarbij er 

congruentie is tussen de grenzen van de omgevingsdiensten en de 

veiligheidsregio’s. Dat moet nader worden verkend. 

Aanbeveling 2: Verbetering kwaliteit omgevingsdiensten 

Voor een goede uitvoering van VTH is een goed en constant kwaliteitsniveau van 

de bemensing onontbeerlijk. Een omgevingsdienst moet voldoende deskundige 

medewerkers hebben die hun werkzaamheden met een vastgestelde continuiteit 

uitvoeren: de medewerkers moeten vlieguren kunnen maken. Omgevingsdiensten 

moeten overeen zodanige basisdeskundigheid beschikken dat zij een goede 

gesprekspartner kunnen zijn voor de bedrijven waarvoor zij het VTH doen, maar 

zo nodig ook tegenwicht kunnen bieden. Dit is de kritische massa. Conform artikel 

5.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet dit goed 

geregeld zijn. Omdat in de praktijk blijkt dat deze deskundigheid nog niet altijd is 

gegarandeerd, vind ik het belangrijk om te zorgen dat dit n de toekomst wel het 

gevalis. 

Om de kwalliteit te verbeteren en af te stemmen op de aard van de inrichtingen w 

ik  gebruik makend van wat hierover al is opgenomen in de modelverordeningen 

van IPO en VNG en met behulp van het uitgevoerde kwantitatief onderzoek5 - 

samen met provincies en gemeenten landelijke criteria voor de minimaal vereiste 

kritische massa opstellen. 

Daarnaast ben ik er voorstander van om het algemeen bestuur van de 

omgevingsdienst de bevoegdheid te geven om regionaal het benodigde 

deskundigheidsniveau van omgevingsdiensten vast te stellen. Dit doet zij dan op 

basis van een optelsom van de onder toezicht gestelde bedrijven in het 

basistakenpakket in de regio, waarbij de gezamenlijk op te stellen landelijk criteria 

voor de minimaal vereiste kritische massa in acht worden genomen. Het algemeen 

bestuur van de omgevingsdienst draagt hiermee niet alleen zorg voor een 

kwalitatief en kwantitatief goed geoutilleerde dienst, maar ook voor samenhang 

tussen de regionale handhavings- en uitvoeringsstrategie en hetregionale 

° Zie voetnoot 2 
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uitvoeringsprogramma. Aangezien dit kan botsen met het principe van verlengd _ Ministerievan 

lokaal bestuur onderzoek ik samen met de partners hoe de ambitie om het Infrastructuuren 

Waterstaat 

deskundigheidsniveau van omgevingsdiensten vast te stellen, het beste is in te 

vullen. 

Kenmerk 
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Aanbeveling 3: Strafrechtelijke handhaving en vervolging 

Het VTH-stelsel moet zo ingericht zijn dat steeds het voldoen aan de normen 

wordt bevorderd en geborgd wordt dat de samenleving niet met milieuschade blijft 

zitten. Handhaving is hierin een belangrijk instrument als logisch sluitstuk. 

Strafrechtelijke handhaving maakt daar onderdeel van uit. 

Het Openbaar Ministerie (OM) is het formele gezag. De opsporing wordt gedaan 

door de bijzondere opsporingsdiensten van de ILT en NVWA, de 

omgevingsdiensten en de politie. Gekwalificeerd en voldoende toezicht voorkomt 

onnodige inzet van schaarse capaciteit in de strafrechtketen. Voor een gerichte en 

effectieve opsporing is tijdige informatiedeling van cruciaal belang, bijvoorbeeld 

tussen toezicht en opsporing. 

Op dit moment staat milieucriminaliteit niet hoog op de prioriteitenlijst. Hier zijn 

verschillende oorzaken voor benoemd: het is verborgen, overstijgt vaak de regio, 

er wordt onvoldoende informatie gedeeld, spreekt niet tot de verbeelding, het 

milieurecht is complex, er is een gebrek aan regie en de capaciteit is schaars. 

De uitvoering van de opsporing is niet optimaal. Om deze uitvoering te 

versterken, spant het Rijk zich in om met de betrokken partners de volgende 

stappen te zetten: 

Stap 1: Versterking van de governance van de opsporing van milieucriminaliteit 

Net als het bestuursrechtelijke deel wordt ook het strafrechtelijke deel van het 

stelselnog steeds gekenmerkt door fragmentatie en te grote vrijblijvendheid. 

Voor een slagvaardiger en effectievere strafrechtketen is een aanpassing van de 

taakverdeling binnen het stelsel nodig en moeten prioriteiten worden gesteld. 

Hierdoor kan expertise meer geconcentreerd worden opgebouwd en onderhouden. 

Ook kan inefficiënte overlap van taken tussen de verschillende 

opsporingsinstanties worden teruggebracht. Om dat te realiseren wordt verkend of 

de sturende organen bij de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit - 

Strategische Milieukamer en de Milieukamer - een formele positie bij de 

prioriteitstelling en sturing kan worden gegeven. Deze aanpassingen kunnen niet 

zonder politieke besluitvorming van het aanstaand missionair kabinet. 

Stap 2: Meer prioriteit voor opsporing van milieucriminaliteit bij OM en politie. 

Van Aartsen merkt op: "Eerdere bestuurlijke afspraken over de beschikbare fte's 

(400) voor milieutaken bij de politie worden in de praktijk niet nagekomen” en 

adviseerde om ten minste de eerder gemaakte afspraken over de politiecapaciteit 

na te komen”. Sinds de oprichting van de nationale politie zijn 412 fte aan 

specifieke informatie- en recherchecapaciteit milieu beschikbaar. Het OM zal met 

de politie en de bijzondere opsporingsdiensten uitwerken hoe beter dan nu 

geborgd kan worden dat de beschikbare capaciteit op milieu effectiever voor die 

taak kan worden ingezet. Hierbij is de spanning met de vraag naar 

politiecapaciteit voor delicten die hogere spoed kennen dan milieucriminaliteit een 

relevante factor. Dit vraagstuk hangt samen met de onder stap 1 genoemde 

versterking van de governance van de opsporing van milieucriminaliteit. 

$ CCV (2019), De markt de baas en de Algemene Rekenkamer (2021), Een onzichtbaar 

probleem 
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Ministerie van 

In aanvulling daarop en om de aanpak van milieucriminaliteit hoger en steviger op ;:':=ffl'":(“""" 

de agenda te krijgen, zal de minister van JenV met de gezagen - het OM en de 

regioburgemeesters - overleggen of het zinvol en mogelijkis omin de volgende _ onmerk 

Veiligheidsagenda milieucriminaliteit een plek te geven. In deze Veiligheidsagenda 

maken de minister van JenV, het OM en de regioburgemeesters vierjaarlijks 

afspraken over landelijke beleidsdoelstellingen voor de taakuitvoering door de 

politie. 

TENW/BSk-2021/337925 

Stap 3: extra capaciteit hele keten 

Voor een robuust systeem is ook flink extra capaciteit voor de hele 

strafrechtsketen nodig inclusief OM en rechterlijke macht. Het is aan een nieuw 

missionair kabinet om deze capaciteit beschikbaar te stellen. Hiertoe is ten 

behoeve van de formerende partijen een fiche opgesteld. 

De commissie Van Aartsen adviseerde n dit kader om, naast de noodzakelijke 

verbetering bij de omgevingsdiensten, milieucriminaliteit (weer) een 

opsporingsprioriteit te maken. Een eerste aanzet omvat in elk geval het volgende: 

1. Zorgdragen voor BOA's bij alle omgevingsdiensten en het opleiden en trainen 

van de BOA's van de omgevingsdiensten in het herkennen en verwerken van 

signalen van milieucriminaliteit; 

2. Het oormerken van recherchecapaciteit voor de opsporing van 

milieucriminaliteit; 

3. Het versterken van de milieucapaciteit van het functioneel parket; 

4. Het blijven opleiden en trainen van rechters in milieucriminaliteit zowel in de 

eerste als de tweede lijn. 

In aanvulling hierop is een versterking nodig van de capaciteit bij de bijzondere 

opsporingsdiensten ILT-IOD en NVWA-IOD om een doeltreffende opsporing en 

aanpak van milieucriminaliteit mogelijk te maken. Dit kan niet zonder politieke 

besluitvorming door het aanstaand missionair kabinet. 

Stap 4: adviesaanvraag Raad van State 

Het kabinet vraagt op korte termijn advies aan de Raad van State over de wijze 

waarop de doorzettingsmacht voor milieucriminaliteit en het VTH-stelselop 

rijksniveau het beste kan worden georganiseerd (met name gericht op een 

effectievere mix van het bestuurs- en strafrecht). Onderdeel van de 

adviesaanvraag is de vraag hoe de Europese eis van evenredige, doeltreffende en 

afschrikwekkende sancties goed in de uitvoering van de handhaving (bestuurs- en 

strafrecht) geborgd kan worden. Deze adviesaanvraag wordt in overleg met alle 

betrokken departementen in de Interdepartementale commissie voor Europees 

recht (ICER-I) op korte termijn gedaan 

Aanbeveling 4: Basistakenpakket 

Sinds 2016 zijn gemeenten en provincies verplicht om de uitvoering van het 

wettelijk voorgeschreven basistakenpakket te beleggen bij de omgevingsdiensten 

Elke omgevingsdienst in Nederland moet werken conform het wettelijk stelsel en 

dus met hetzelfde basistakenpakket. 

  

Er wordt een circulaire opgesteld met de definitieve uitleg/interpretatie van het 

basistakenpakket. Deze circulaire maakt een einde aan de kennelijk nu bestaande 

interpretatieverschillen en maakt het voor gemeenten en provincies duidelijk 
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welke taken onder het basistakenpakket vallen. De uitvoering van deze taken Ministerievan 

moeten door gemeenten en provincies bij de omgevingsdiensten worden belegd. _ Infrastructuuren 

Waterstaat 

Om die reden hecht ik eraan dat de provincies waarin gemeenten zijn gelegen, die _ onmerk 

de uitvoering van het volledige basistakenpakket nog niet hebben belegd bij hun 

omgevingsdiensten, hun systeemrol in het IBT daadwerkelijk invullen. De 

provincies die het betreft worden aangespoord om volgens de escalatieladder van 

hetIBT ervoor te zorgen dat de uitvoering van de basistaken van de betreffende 

gemeenten bij de omgevingsdiensten worden belegd en de geldende wettelijke 

verplichtingen overal in Nederland worden nagekomen. De bijbehorende 

interventieladder kent zes stappen, die start met signaleren en eindigt met het 

definitief toepassen van het instrumentarium. 

TENW/BSk-2021/337925 

Aanbeveling 5: Landelijke normfinanciering 

De commissie Van Aartsen stelt vast dat de huidige bekostiging van de 

omgevingsdiensten niet past bij de gewenste slagvaardigheid en effectiviteit. 

Vrijwel alle gemeenten en provincies bekostigen hun omgevingsdiensten via 

outputfinanciering. Hierbij is de bekostiging gekoppeld aan de taken die de 

omgevingsdienst uitvoert. De commissie Van Aartsen vindt dit problematisch 

omdat de taken niet zijn afgeleid van een regionale risico-inventarisatie en 

regionale handhavingsstrategie. 

  

De commissie Van Aartsen condludeert dat voor effectief toezicht en handhaving 

de robuustheid van de omgevingsdiensten moet worden vergroot. Er wordt 

geadviseerd een landelijke norm voor de bekostiging van de omgevingsdiensten te 

ontwikkelen op basis van het aantal en de complexiteit van de inrichtingen dat de 

omgevingsdienst bedient. Daarnaast adviseert de commissie Van Aartsen het Rijk 

ook zelf financieel bij te dragen aan de bekostiging van de omgevingsdiensten 

gezien het nationale belang om meer milieuschade in de toekomst te voorkomen. 

Ik wil me samen met provincies en gemeenten inzetten om het instrumentarium 

voor de bekostiging van de omgevingsdiensten te herzien door het opstellen van 

een algemene norm voor de bekostiging van omgevingsdiensten die garandeert 

dat de opgedragen taken ook daadwerkelijk goed kunnen worden uitgevoerd. 

Hierover worden met alle partijen afspraken gemaakt in een nader te bepalen 

arrangement. 

Verder onderzoek ik hoe het Rijk financieel - op een nader te bepalen wijze -kan 

bijdragen aan de uitvoering van de overkoepelende taken van omgevingsdiensten 

die van belang zijn voor het VTH-stelsel. Het gaat hierbij om zaken als versterking 

van de kennisinfrastructuur en innovatie. 

Aanbeveling 6: Informatie-uitwisseling en investeren in 

kennisontwikkeling en -deling 

In de rapporten van de commissie Van Aartsen en de Algemene Rekenkamer "Een 

onzichtbaar probleem” en “Handhaven in het duister”7 is vastgesteld dat de 

datahuishouding en informatie-uitwisseling binnen het VTH-stelsel niet op orde í 

Ook uw Kamer spreekt dit uit in een tweetal moties. In de motie Hagen van 8 juli 

2021 wordt de regering verzocht een uniform systeem op te zetten waarmee een 

valide informatiebeeld ontstaat over de omvang van milieucriminaliteit en > 

overtredingen. In de motie Hagen/Sneller van 4 november 2021 wordt de regering 

  

  

7 Zie voetnoot 3 
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verzocht om een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteemOp _ Ministerievan 

te zetten waarvan alle bestuurlijke- en strafrechtelijke diensten die betrokken zijn _ Infrastructuuren 

Waterstaat 

bij opsporing en handhaving van milieucriminaliteit gebruik kunnen maken. 

Kenmerk 

Ik vind het essentieel dat dit zo snel mogelijk op orde komt: een goede, krachtige | ygek-2021/337925 

informatiepositie is noodzakelijk voor een sterk en goed functionerend VTH-stelsel. 

Het gaat hierbij om de beschikbaarheid, volledigheid, juistheid en kwaliteit van 

data en vervolgens de uitwisseling hiervan tussen alle betrokken toezichthouders 

in de keten. Als dit niet op orde is, kan toezicht zowel landelijk als regionaal niet 

effectief worden uitgevoerd 

Er bestaat al een gedeeld informatiesysteem: de Inspectieview. Met de 

omgevingsdiensten is afgesproken dat zij alle in het eerste kwartaal van 2022 

individueel op de Inspectieview zijn aangesloten. Het OM wordt ook op de 

Inspectieview aangesloten. 

Daarnaast start ik de voorbereidingen om in de wet te regelen dat de 

Inspectieview het verplichte systeem is om informatie te delen. Ook wordt 

onderzocht welke andere overheden - zoals de veiligheidsregio's - op de 

Inspectieview zouden moeten aansluiten om een sluitend systeem van 

informatiedeling te krijgen. 

Ik vind het belangrijk dat het doel van een gevuld systeem met betrouwbare en 

complete data van alle betrokken partijen zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. 

Hiervoor is een aantal sporen uitgezet. Voor het gebruiksklaar krijgen van de 

ingebouwde functionaliteiten in Inspectieview moet de datakwaliteit op orde 

gebracht worden. Hiervoor moet elk van de aangesloten partijen 

(omgevingsdiensten, ILT, politie, NVWA) de informatiehuishouding op orde 

brengen. Het gaat dan om het opslaan van betrouwbare data. Ik help alle 

betrokken partijen bij het realiseren van bovengenoemd doel. Zo onderzoek ik 

welke gegevens minimaal via Inspectieview ontsloten moeten worden voor een 

goed functionerend VTH-stelsel en welke kwaliteit de data moeten hebben. Ook 

wil ik tijdelijk ondersteuning bieden op het niveau van de bronhouder. 

Om op nationaal niveau informatie te kunnen verzamelen, te interpreteren en te 

analyseren over toezicht, handhaving, opsporing en innovatie voor alle betrokken 

stakeholders, onderzoek ik de inrichting van een voorziening met fte's. Hiermee 

ontstaat een totaalbeeld van de stand van het VTH-stelsel op basis waarvan actie 

kan worden ondernomen (aanspreken partijen). Hiermee wordt sturing gegeven 

aan het gehele stelsel. 

Het versterken van de kennisinfrastructuur, -ontwikkeling en -deling van de 

omgevingsdiensten is essentieel voor het toekomstproof maken van de 

omgevingsdiensten. Daarbij moet ook de kennisinfrastructuur tussen alle partijen 

in het VTH-stelsel inclusief het Riĳk versterkt worden. Ik omarm het voorstel van 

de commissie Van Aartsen om de kennisinstituten Omgevingsdiensten NL en 

BRZO+ te versterken. Het aanstaand missionair kabinet moet besluiten of, en zo 

ja welke, gelden vrijgemaakt worden om beide instituten zo snel mogelijk als 

robuuste kennisinstituten voor de omgevingsdiensten in positie te brengen voor al 

die zaken die individuele omgevingsdiensten overstijgen zoals opleidingen, 

kennisopbouw en coördinatie van bijvoorbeeld visitaties. Ook wordt bij beide 

kennisinstituten een functie voorzien als centrale unit. Deze unit zet vragen uit bij 

onder andere het RIVM zoals dat op dit moment ook door de GGD-en gebeurt. Ik 

kan hierbij sturend optreden. 
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Aanbeveling 7: Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid T rastructuuren 

Bestuursorganen moeten op grond van artikel 7 van het Besluit omgevingsrecht 

zorgdragen voor één uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de 

omgevingsdiensten. De commissie Van Aartsen stelt vast dat de praktijk anders 

is: elk bevoegd gezag maakt een eigen risicoanalyse, stelt eigen prioriteiten, 

maakt eigen beleidskeuzen en stelt een eigen uitvoeringsprogramma op. Het is 

vrijwel onmogelijk om op basis hiervan één gezamenlijk uitvoerings- en 

handhavingsbeleid op te stellen. 

Kenmerk 

TENW/BSk-2021/337925 

Het juridisch onderzoek? bevestigt de bevinding van de commissie Van Aartsen dat 

onder het huidig recht reeds sprake is van een duidelijke verplichting tot het 

voeren van één uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid met één 

uitvoeringsprogramma op basis van één risicoanalyse. 

Dit kan bijvoorbeeld door de directeur van de omgevingsdienst te vragen om voor 

de gehele regio één risicoanalyse en uitvoerings- en handhavingsprogramma op te 

stellen, die ter consultatie aan de bevoegde gezagen wordt voorgelegd. 

Ter ondersteuning van deze aanpak wil ik onderzoeken hoe de regelgeving 

aangepast kan worden zodat duidelijk wordt dat het gaat om een regionale 

strategie voor het gebied dat een omgevingsdienst bedient en te benadrukken dat 

de gezamenlijke bevoegde gezagen hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

hebben. 

Aanbeveling 8: Positie directeur omgevingsdienst 

Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving 

Met de commissie Van Aartsen ben ik van mening dat het belangrijk is dat toezicht 

een handhaving in onafhankelijkheid kunnen worden uitgevoerd. Deze ruimte 

bestaat in de huidige praktijk waarin sommige omgevingsdiensten niet zelfstandig 

tot handhaving mogen overgaan nog niet overal. 

Het versterken van de onafhankelijkheid van het toezicht en de handhaving is 

cruciaal voor een stevig VTH-stelsel en noodzakelijk om de effectiviteit en 

slagvaardigheid van het stelsel te vergroten. Ik ben van oordeel dat 

onafhankelijkheid op alle niveaus (landelijk, regionaal en lokaal) in vergelijkbare 

mate moet zijn geborgd. Hierbij horen toezichthouders naar mijn overtuiging 

zelfstandig en onafhankelijk handhavingsafwegingen te kunnen maken. 

Vanzelfsprekend bepaalt het bevoegd gezag via haar beleid de prioriteiten van de 

omgevingsdiensten, maar n de uitvoering van haar taken op het gebied van 

toezicht en handhaving moeten omgevingsdiensten tegelijkertijd onafhankelijk 

kunnen opereren. Hierop moet natuurlijk ook democratische controle kunnen 

plaatsvinden via de gemeenteraden en provinciale staten. Dit betekent dat als het 

college van BenW dan wel gedeputeerde staten gebruik wil maken van de ruimte 

om een aanwijzing aan een omgevingsdienst te geven, zij dit meldt aan 

gemeenteraad of provinciale staten. Op die manier is de democratische legitimiteit 

van het besluit meteen geborgd. Dit is in lijn met de relatie tussen Rijk en de 

rijksinspecties’. Graag wil ik samen met provincies en gemeenten een voorstel 

formuleren hoe dit ook op decentraal niveau precies ingericht wordt. 

® Zie voetnoot 2 

° Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 30 september 2015, 

nr. 3151041, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties 
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Ministerie van 

Daarnaast kan het de onafhankelijkheid van de uitvoering van toezicht en ;:':=ffl'":(“""" 

handhaving versterken als de positie van de directeur van een omgevingsdienst op 

een vergelijkbare manier wordt ingevuld als de functie van heffingsambtenaarin  „onmerk 

de belastingwetgeving. Naar analogie daarvan kan via attributie de directeur van 

een omgevingsdienst aangewezen worden als handhavingsambtenaar met de 

bevoegdheid te beslissen over bestuurlijke strafbeschikking, lasten onder 

dwangsom, bestuurlijke boetes en bestuursdwang. Daarbij blijven de gemeenten 

en provincies bevoegd voor het vaststellen van milieuregels en -beleid. Hierbij kan 

aan deze attributie een verantwoordingsverplichting worden gekoppeld zoals een 

jaarlijkse verplichte verslaglegging over de toepassing van de geattribueerde 

bevoegdheden. Deze mogelijkheid wil ik met gemeenten en provincies verder 

onderzoeken. 

TENW/BSk-2021/337925 

Tevens onderzoek ik de mogelijkheid om de basiscompetenties voor de positie van 

directeur van een omgevingsdienst in regelgeving op te nemen. Op deze manier 

kunnen minimale eisen worden gesteld aan ervaring en expertise in de 

handhavingsketen. 

Aanbeveling 9: Inrichten kstoezicht omgevingsdiensten 

Monitoring kwaliteit milieutoezicht 

De commissie Van Aartsen concludeert dat het sobere en terughoudende IBT 

mede heeft geleid tot de huidige stand van het VTH-stelsel. Dit IBT is dan ook 

volgens de commissie Van Aartsen niet voldoende. Daarom stelt zij voor dat het 

rijkstoezicht wordt uitgebreid naar de omgevingsdiensten. 

    

Van belang hierbij is dat bij de inrichting van het VTH stelsel gekozen is voor de 

mandaatfiguur in plaats van de figuur van delegatie van bevoegdheden aan de 

omgevingsdiensten 

Alles tegen elkaar afwegend zet ik — naast een stevigere invulling van het 

horizontaal toezicht door gemeenteraden en provinciale staten - in op een 

gedeeltelijke opvolging van de voorstellen van de commissie Van Aartsen. Met 

provincies, gemeenten en omgevingsdiensten wil ik een systeem voor visitatie van 

omgevingsdiensten inrichten. Hierbij wordt een tweejaarlijkse cyclus voorzien voor 

het opzetten en organiseren van de visitaties, het verwerken van de 

verbeterpunten in het kwaliteitssysteem en centraal rapporteren over de 

uitkomsten. In 2022 zou de eerste visitatieronde al kunnen starten. 

  

Daarnaast kan de ILT het functioneren van het VTH-stelsel thematisch en 

signalerend onderzoeken en monitoren. De uitkomst van deze onderzoeken 

worden aan mij gepresenteerd waarop ik het onderzoek vergezeld van een 

kabinetsreactie aan de Tweede Kamer stuur. Ook bespreek ik in het Bestuurlijk 

Omgevingsberaad de uitkomsten van het onderzoek met de andere overheden die 

verantwoordelijk zijn voor het VTH-stelsel. In het geval dat de ILT in het 

onderzoek onverhoopt een signaal van evidente taakverwaarlozing signaleert, zal 

ik zelf actie ondernemen of als stelselverantwoordelijke de toezichthoudende 

provincie hiervan in kennis stellen. Deze provincie dient dan vervolgens de 

escalatieladder voor het IBT in werking te stellen. Het IBT wordt toegepast 

volgens een escalatieladder waarmee sprake is van hoor en wederhoor. Deze 

interventieladder kent zes stappen die start met signaleren en eindigt met het 

definitief toepassen van het instrumentarium zoals indeplaatsstelling 
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Ministerie van 

  

nfrastructuuren 

Waterstaat 

Aanbeveling 10: Uitvoeringstoets omgevingsplannen aterstaa 

De comrmissie Van Aartsen vindt dat de omgevingsdiensteen inhoudelijk 2dvieS _ onmer 

moet geven over de milieunormering in omgevingsplannen en een 

uitvoeringstoets op de normering moet uitvoeren. Ik vind het in algemene zin 

belangrijk dat niet alleen op nationaal, maar ook op regionaal en lokaal niveau 

beleid wordt getoetst op uitvoerbaarheid. De omgevingsdiensten, maar ook de 

veiligheidsregio's, hebben hierin een logische rol. Samen met de ministers van 

BZK, JenV, gemeenten en provincies zal ik onderzoeken hoe deze aanbeveling in 

het licht van de nog inwerking te treden Omgevingswet het beste invulling kan 

krijgen. 

TENW/BSk-2021/337925 

Afsluitend 

Met de in deze brief opgenomen opvolging van de aanbevelingen van de 

commissie Van Aartsen en de Algemene Rekenkamer wordt een eerste belangrijke 

stap gezet op weg naar de noodzakelijke versterking van het milieutoezicht, 

-handhaving en -vergunningverlening in Nederland. De opvolging ervan zal ik 

vanzelfsprekend in nauw overleg met de andere partijen in het VTH-stelsel 

vormgeven. Daarbij zal in overleg met de minister van BZK worden nagegaan of - 

en zo ja, voor welke onderwerpen - het instrument impactanalyse een bijdrage 

kan leveren. Het is aan het aanstaand missionair kabinet om het stokje overte 

pakken en de maatregelen te nemen die nodig zijn voor een sterk VTH-stelsel. 

Voor een goed functionerend VTH-stelsel zijn verschillende partijen 

verantwoordelijk: ikzelf als stelselverantwoordelijke, gemeenten en provincies als 

bevoegd gezag, omgevingsdiensten als hoeder van de uitvoering en u als 

wetgevende en controlerende macht. Samen met alle betrokken partijen in het 

VTH-stelsel wil ik graag het voortouw nemen om tot de bovengenoemde 

verbeteringen te komen en de positie van omgevingsdiensten verstevigen. Dit 

vraagt van alle overheidslagen extra inzet en bereidheid tot veranderingen. 

Daarbij reken ik op de steun van uw Kamer. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

S.P.R.A. van Weyenberg 
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OMGEVINGSDIENST IJMOND 

Besluit algemeen bestuur 

  

  

Agendapunt 08 Besluit no AB 2022 - 00 

Datum vergadering 02 maart 2022 Van Bert Pannekeet 

Onderwerp Regeling Generatiepact Functie Directeur 

Aanleiding 

Het DB heeft in haar vergadering van 19 januari 2022 ingestemd met het besluit verlenging 

regeling Generatiepact. Het DB is van mening dat er eerst een alternatief voorstel moet komen, 

voordat er afscheid genomen 9kan worden van het huidige generatiepact; wat betekent dat het 

generatiepact tot en met 31 december 2022 van kracht blijft. 

  

Wijzigingen regeling 

Het betreft een verlenging van de regeling uit 2021 en daarmee is de inhoud van de regeling niet 

gewijzigd. 

Besluit: 

1. Het vaststellen van de Regeling Generatiepact 2022 

Besluit: conform / aanhouden / aangepast besluit 

de voorzitter, de secretaris / directeur, 

F. Bal L.A. Pannekeet 

BEZOEKADRES _ Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk 

BEZOEKADRES  Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer 0251-263 863 

POSTADRES _ Postbus 325, 1940 AK Beverwijk info@odijmond.nl www.odijmond.nl 
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1 Begrippen 

Hieronder vind je de uitleg van begrippen die in deze regeling staan: 

a. medewerker: de werknemer in de zin van artikel 1.1 van de cao Samenwerkende 

Gemeentelijke Organisaties (cao SGO) in dienst bij werkgever; 

b. het generatiepact: de in deze regeling geregelde mogelijkheid om buitengewoon verlof op 

te nemen met gedeeltelijke doorbetaling van het salaris en volledige opbouw pensioen 

onder de daaraan gestelde voorwaarden. 

c. Formele arbeidsduur: arbeidsduur zoals vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst. 

d. IKB: Individueel Keuzebudget in de zin van artikel 4.2 van de cao Samenwerkende 

Gemeentelijke Organisaties (cao SGO). 

  

2 Inleiding 

Omgevingsdienst IJmond biedt met het generatiepact medewerkers vanaf 60 jaar de mogelijkheid 

om vrijwillig minder te gaan werken, waardoor de betreffende medewerkers langer gezond en 

prettig kunnen doorwerken tot de verhoogde AOW-leeftijd. 

Eerder zijn in de cao van 2013-2015 afspraken gemaakt over onder andere werkgelegenheid en 

werkervaring, waarbij cao-volgers is geadviseerd de mogelijkheden van een generatiepact te 

benutten. In 2016 heeft Omgevingsdienst IJmond de regeling generatiepact geïntroduceerd om de 

vitaliteit en toekomstbestendigheid van de organisatie te waarborgen. 

3 Voorwaarden 

3.1 Doelgroep 

De medewerker van 60 jaar en ouder kan op enig moment gebruik maken van de regeling 

generatiepact. 

3.2 Verzoek deelname 

De medewerker dient, twee maanden vóór de gewenste ingangsdatum, een schriftelijk verzoek om 

deelname in, met inachtneming van de daarvoor aangewezen procedure (aanvraagformulier). Een 

verzoek om gebruik te mogen maken van deze regeling wordt gehonoreerd tenzij zwaarwegende 

belangen van de Omgevingsdienst IJmond zich daartegen verzetten. 

3.3 Omvang deelname 

1. Op verzoek van de medewerker kan zijn formele arbeidsduur per week worden 

teruggebracht met 20% vanaf de 60-jarige leeftijd. 

De medewerker heeft minimaal één jaar een dienstverband met Omgevingsdienst IJmond. 

De medewerker houdt minimaal 0,5 fte (dus 18 werkuren) over na aftrek van de uren die 

de medewerker vrijwillig wil inleveren. Voor de medewerker met een deeltijdaanstelling 

gelden dezelfde percentages maar is de grondslag naar rato. 
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3.4 Duur deelname 

1. Deelname aan het generatiepact vindt plaats gedurende de resterende duur van het 

dienstverband van de medewerker tot de datum waarop hij de AOW-leeftijd bereikt of tot 

de datum waarop het dienstverband eerder eindigt; 

2. Deelname aan het generatiepact kan niet tussentijds worden beëindigd gedurende de 

resterende duur van het dienstverband. 

3.5 Salaris 

Aan de medewerker die gebruik maakt van het generatiepact geldt dat bij een dienstverband 20% 

buitengewoon verlof wordt verleend tegen 90% van het inkomen (inclusief IKB). 

3.6 Arbeidsongeschiktheid 

Wanneer de medewerker die gebruik maakt van het generatiepact langdurig arbeidsongeschikt 

wordt wegens ziekte, vindt een vermindering plaats van het salaris en toelagen op grond van het 

bepaalde in artikel 7.1 van de cao SGO. Dit betekent dat de generatiepact afspraken na zes 

maanden ziekte vervallen. 

Bij deze vermindering wordt uitgegaan van de oorspronkelijke brutobedragen - waarop het salaris 

generatiepact is gebaseerd - en geldt dat deze bedragen stapsgewijs worden teruggebracht tot 

70% van de oorspronkelijke salaris conform het bepaalde in artikel 7.1 van de cao SGO, met dien 

verstande dat de medewerker nooit een hoger bruto bedrag betaald kan krijgen, dan de 

medewerker zou hebben gekregen op grond van de keuze van het generatiepact en niet ziek zou 

zijn geweest. 

3.7 Verlof 

Aan de medewerker die deelneemt aan de regeling generatiepact wordt gedeeltelijk doorbetaald 

buitengewoon verlof verleend ter grootte van 20%. Gedurende de periode waarin de medewerker 

gebruikt maakt van de regeling generatiepact wordt het verlof teruggebracht tot 90% van het basis 

verlof dat hij zou hebben opgebouwd als hij geen gebruik had gemaakt van de regeling. 

3.8 Pensioenopbouw 

De pensioenopbouw blijft onaangetast (100%). De pensioenpremie, zowel het werkgevers- als het 

werknemersdeel, over het buitengewoon verlof waarover geen salaris wordt doorbetaald, komt 

voor rekening van de werkgever. Het voorgaande leidt er toe dat de medewerker, gedurende de 

periode waarin hij gebruik maakt van de regeling generatiepact, 90% van zijn salaris ontvangt en 

ook over die 90% van zijn salaris het werknemersaandeel in de pensioenpremie betaalt. 

3.9 Werktijden 

De nieuwe werktijden worden vastgesteld in overleg tussen de betrokken medewerker en de cirkel. 
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4 Werkingsduur 

1. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2022. 

2. Mocht tussentijds nieuwe wettelijk regelgeving op deze regeling van invloed zijn, dan wordt 

gekeken of de regeling dient te worden aangepast. Voorafgaand aan het besluit wordt 

instemming gevraagd aan de Ondernemingsraad. 

3. Voor 31 december 2022 vindt er een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie wordt 

besloten of de regeling wordt voortgezet. Voorafgaand aan het besluit wordt instemming 

gevraagd aan de Ondernemingsraad. 

5 Slotbepaling 

1. Deze regeling wordt aangehaald als: regeling Generatiepact 2022; 

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022; 

Voor gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directeur of kan hij nadere 

regels opstellen. 

Contactpersoon: P&O 

Postbus 325 

1940 AH Beverwijk 

0251-263 863 

info@odijmond.n | 

www.odijmond.nl 

3 januari 2022 | versie 1.0 

Regeling generatiepact 

(geanonimiseerd)
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Besluit algemeen bestuur 

  

  

Agendapunt 09 Besluit no AB 2022 - 00 

Datum vergadering 2 maart 2022 Van Bert Pannekeet 

Onderwerp Mobiliteitsregeling 2022 Functie directeur 

Aanleiding 

In de vergadering van 19 januari 2022 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de 

Mobiliteitsregeling 2022. 

Wijzigingen regeling 

De Mobiliteitsregeling 2022 sluit aan bij het hybride werken en flexibel reizen. De regeling 

stimuleert het gebruik van duurzame vervoersmiddelen bij het uitvoeren van de werkzaamheden 

en voorziet in een onkostenvergoeding voor reisbewegingen naar het werk. 

De ondernemingsraad heeft ingestemd met de regeling en kort samengevat houdt de 

Mobiliteitsregeling 2022 in: 

G S EES 

  

vervoer 

Dienstreizen Ja,100% _ Nee Ja, €0,19 netto per kilometer. 

2e klasse 

Studiereizen Ja,100% _ Nee Ja, €0,19 netto per kilometer. 

2e klasse 

Woon-werkverkeer Ja,100% _ Ja, €0,19 netto per kilometer _ Nee * 

enkele reisafstand _ 2° klasse 

0 t/m 10 kilometer 

Woon-werkverkeer Ja, 100% _ Ja, €0,19 netto per kilometer _ Ja, €0,10 per kilometer 

enkele reisafstand _ 2° klasse met een maximum van 65 

10,1 t/m 65 kilometer * 

kilometer 

Woon-werkverkeer Ja,100% _ Nee * Nee * 

enkele reisafstand _ 2° klasse 

meer dan 65 

kilometer 

* Toelichting. Kilometers voor woon-werkverkeer die je niet vergoed krijgt, kan je uitruilen via je 

Individueel Keuzebudget (IKB) tot maximaal € 0,19 per kilometer. Ga voor meer informatie naar 

hoofdstuk 6.4.2 Uitruil woon-werkverkeer IKB. 

  

BEZOEKADRES _ Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk 

BEZOEKADRES  Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer 0251-263 863 

POSTADRES _ Postbus 325, 1940 AK Beverwijk info@odijmond.nl www.odijmond.nl 
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Financiële consequenties 

Onze verwachting is dat collega's door het nieuwe werken niet meer 100% vanaf onze kantoren 

werken. Hierdoor kunnen wij de mobiliteitsregeling in 2022 dekken binnen de vastgestelde 

begroting. Vanaf het jaar 2023 verwerken we deze regeling in de begroting. 

Besluit: 

1. Het intrekken van de Mobiliteitsregeling 2020. 

2. Kennisnemen van de Mobiliteitsregeling 2022. 

Besluit: conform / aanhouden / aangepast besluit 

[Typ hier de tekst] 

de voorzitter, de secretaris / directeur, 

F. Bal L.A. Pannekeet 

22 



Mobiliteitsregeling 2022 

1 januari 2022 

116 



Inhoud 

  
1 Begrippen. 
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9 Slotbepaling … 
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1 Begrippen 

Hieronder vind je de uitleg van begrippen die in deze regeling staan: 

a 

aoe 

zene 

3 

applicatie: Vecore app; 

bezoekadres: adres van bestemming van de dienstreis; 

cao SGO: cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties; 

dienstreis: zakelijke reis in opdracht van Omgevingsdienst IJmond naar of van een andere 

locatie dan kantoor of woonadres en geen woon-werkverkeer; 

e-bike: elektrische fiets; 

hybride werken: plaats- en tijdsonafhankelijk werken; 

IKB: Individueel Keuzebudget; 

je: de medewerker; 

kantoor: Stationsplein 48b Beverwijk of Koetserstraat 2 Wormer (zie je 

arbeidsovereenkomst welke plaats van je werkzaamheden van toepassing is); 

medewerker: de werknemer in de zin van artikel 1.1 van de cao Samenwerkende 

Gemeentelijke Organisaties (cao SGO) in dienst bij werkgever; 

Mobiliteitsregeling 2020: “Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond 2020", laatstelijk 

vastgesteld bij besluit van 18 december 2019, op 1 januari 2021 tijdelijk ingetrokken, 

herleefd op 1 september 2021 en toegepast tot en met 31 december 2021; 

tijdelijke mobiliteitsregeling: “Mobiliteitsregeling (tijdelijk /m 30-04-2021)", die is 

verlengd tot en met 31-08-2021 en van rechtswege is geëindigd op 31-08-2021; 

. werkgever: Omgevingsdienst IJmond; 

woonadres: adres waar de medewerker woont, zoals bekend in AFAS; 

woon-werkverkeer: reizen tussen woonadres medewerker en kantoor werkgever. 
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2 Inleiding 

Deze Mobiliteitsregeling 2022 van Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) is van toepassing op de 

medewerker die in dienst is bij ODIJ. Deze regeling is gebaseerd op de cao Samenwerkende 

Gemeentelijke Organisaties (SGO) en werkt aanvullend ten opzichte van de landelijke wet- en 

regelgeving en de cao SGO. 

In deze regeling vind je terug welke voorwaarden en regels met betrekking tot het reizen van 

toepassing zijn. 

Deze regeling is opgesteld omdat ODIJ een regeling wil bieden aan haar medewerkers gericht op 

duurzaam reizen en die past bij de huidige arbeidsmarkt en het hybride werken. Daarnaast is deze 

regeling opgesteld naar aanleiding van de tijdelijke mobiliteitsregeling die op 31 augustus 2021 is 

geëindigd. Deze Mobiliteitsregeling 2022 vervangt de tijdelijke mobiliteitsregeling en de 

Mobiliteitsregeling 2020. 

In de vorige mobiliteitsregeling(en) werd uitgegaan van een vast patroon van reizen van 

woonadres naar kantoor. ODIJ wist hoe vaak een medewerker van woonadres naar kantoor reisde 

en op welke manier. Hierdoor werd een vaste vergoeding gegeven. Nu onze manier van werken is 

veranderd en medewerkers geen vast reispatroon meer hebben, is er behoefte aan een nieuwe 

Mobiliteitsregeling die past bij hybride werken en dus flexibel reizen. 

Kort samengevat houdt de Mobiliteitsregeling 2022 in: 

Openbaar | Lopend of (elektrische) fiets _ | Eigen auto 

vervoer 

  

Dienstreizen Ja,100% _ Nee Ja, €0,19 netto per kilometer. 

2° klasse 

Studiereizen Ja,100% _ Nee Ja, €0,19 netto per kilometer. 

2° klasse 

Woon-werkverkeer Ja, 100% _ Ja, €0,19 netto per kilometer _ Nee * 

enkelereisafstand _ 2° klasse 

0 t/m 10 kilometer 

Woon-werkverkeer Ja,100% _ Ja, €0,19 netto per kilometer _ Ja, €0,10 per kilometer 

enkelereisafstand _ 2° klasse met een maximum van 65 

10,1: t/m 65 kilometer * 

kilometer 

Woon-werkverkeer Ja, 100% _ Nee * Nee * 

enkele reisafstand _ 2° klasse 

meer dan 65 

kilometer 

* Toelichting. Kilometers voor woon-werkverkeer die je niet vergoed krijgt, kan je uitruilen via je 

Individueel Keuzebudget (IKB) tot maximaal € 0,19 per kilometer. Ga voor meer informatie naar 

hoofdstuk 6.4.2 Uitruil woon-werkverkeer IKB. 

t Waarbij ook de eerste 10 kilometer worden vergoed. 
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3 Doel 

De missie van Omgevingsdienst IJmond is bijdragen aan het bereiken en in stand houden van een 

veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen ons 

werkgebied. Daarbinnen inspireren wij inwoners en bedrijven tot het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid. 

Het doel van deze Mobiliteitsregeling 2022 is om hybride werken en flexibel reizen in 

overeenstemming te brengen, waarbij zo duurzaam mogelijk wordt gereisd. 

Omgevingsdienst IJmond gaat uit van eigen verantwoordelijkheid bij haar medewerkers en 

stimuleert het gebruik van duurzame vervoermiddelen bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Zo 

wordt het reizen met het openbaar vervoer volledig vergoed. 
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4 Dienstreizen 

Ga je op dienstreis in opdracht van Omgevingsdienst IJmond? Gebruik dan de meest duurzame 

manier van reizen. 

Bij Omgevingsdienst IJmond is het uitgangspunt voor het gebruik van vervoer van dienstreizen: 

1. Lopend of (elektrische) fiets; 

2. Elektrische dienstauto; 

3. Openbaar vervoer; 

4. Je eigen auto. 

4.1 Lopend of (elektrische) fiets 

Kies in eerste instantie voor lopend of de (elektrische) fiets als je een dienstreis moet maken. 

Bedrijfsbezoeken of afspraken in de nabije omgeving van je woonadres of kantoor kan je ook 

lopend of op de (elektrische) fiets afleggen. 

4.1.1 E-bike Omgevingsdienst IJmond 

Omgevingsdienst IJmond heeft elektrische fietsen. De fietsen staan in de fietsenstalling van de NS 

in Beverwijk en in de fietsenstalling van de OVER-gemeente in Wormer. De sleutel van de e-bike is 

af te halen bij de receptie in Beverwijk of ligt in het sleutelkluisje in Wormer. Reserveer de e-bike 

via de applicatie. 

4.1.2 OV: s 

Heb je geen eigen (elektrische) fiets of wil je daar geen gebruik van maken? Is de e-bike van 

Omgevingsdienst IJmond niet beschikbaar? Maak dan gebruik van de OV-fiets. De kosten van het 

huren van de OV-fiets wordt volledig vergoed. 

  

Gebruik hiervoor de NS-Business Card die je in bruikleen hebt gekregen. Dan maak je zelf geen 

kosten voor het huren van de OV-fiets. 

Maak je voor de dienstreis gebruik van de bus en/of trein? Dan kan je ook voor het laatste stukje 

naar je bezoekadres een OV-fiets huren met je NS-Business Card. Combinatie van bus, trein en/of 

OV-fiets is dus mogelijk. 

  

Kies voor de meeste duurzame manier van reizen 
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4.2 Elektrische dienstauto 

1s lopend of het gebruik van (elektrische) fiets/OV-fiets niet praktisch of niet mogelijk? Kies dan 

voor een elektrische dienstauto van Omgevingsdienst IJmond. 

ODIJ vergoedt parkeerkosten bruto als: 

- _ de kosten worden gemaakt bij het gebruik van de dienstauto; en 

- _ gratis parkeren niet mogelijk is. 

Declareer parkeerkosten via AFAS InSite. 

4.2.1 Gebruikersovereenkomst dienstauto 

Je tekent een gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de dienstauto. In de 

gebruikersovereenkomst staat hoe je met de dienstauto om dient te gaan en wat er in de auto 

aanwezig is. Bij het tekenen van de gebruikersovereenkomst teken je voor het in gebruik nemen 

van de applicatie en de gebruikersregels. 

WIil je gebruikmaken van een dienstauto? Vraag de gebruikersovereenkomst aan bij P&O. De 

overeenkomst onderteken je digitaal via AFAS. Na ondertekening geeft de Medewerker Facilitaire 

zaken je toegang tot de dienstauto door je toe te voegen aan de applicatie. Ga voor meer 

informatie over (het gebruik van) de applicatie naar ODIJ-intranet. 

4.3 Openbaar vervoer 

Maak je voor een dienstreis gebruik van het openbaar vervoer? Dan worden de kosten van het 

gebruik van het openbaar vervoer op basis van 2° klasse volledig vergoed. 

Gebruik hiervoor de NS-Business Card die je in bruikleen hebt gekregen. Dan maak je zelf geen 

kosten voor het openbaar vervoer. 

4.3.1 Declareren 
  itzondering 

Maak je gebruik van een openbaar vervoerder die niet is aangesloten bij de NS-Business Card? Of 

werkt de NS-Business Card onverhoopt een keer niet? Of is de kaart tijdelijk geblokkeerd en wacht 

je op een nieuwe kaart? Is de reserve NS-Business Card (op te vragen bij P&O) niet beschikbaar? 

Dan worden de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer op basis van 2° klasse volledig 

vergoed. 

Declareer de kosten van het gebruik van het openbaar via AFAS InSite. Bewaar hiervoor het 

betaalbewijs en eventueel het ticket. 
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4.4 Eigen auto 

Voor dienstreizen maak je in principe gebruik van de (elektrische) fiets, de elektrische dienstauto 

en/of het openbaar vervoer. Omgevingsdienst IJmond geeft als laatste de voorkeur aan het gebruik 

van je eigen auto. 

Ga je op dienstreis met je eigen auto? Dan ontvang je een reiskostenvergoeding van €0,19 netto 

per kilometer. Je betaalt over de €0,19 per kilometer geen belasting. Mocht je, wanneer gratis 

parkeren niet mogelijk is, parkeerkosten maken dan kun je deze declareren via AFAS InSite. 

Omdat er in de reiskostenvergoeding met eigen auto al een vergoeding van parkeerkosten is 

verwerkt, mogen wij de parkeerkosten niet netto vergoeden en betalen wij deze parkeerkosten 

bruto uit. 

Je rekent de afstand met de kortste route in kilometers via Google Maps: 

- _ vanaf de plaats van vertrek tot het bezoekadres; 

- _ van het bezoekadres tot plaats van aankomst. 

Voer je toezicht- of handhavingswerkzaamheden uit met je eigen auto en moet je van huis naar 

kantoor om bijvoorbeeld apparatuur op te halen of je om te kleden? Dan mag je de kilometers van 

woon-werkverkeer als dienstreis dedlareren. Deze kilometers woon-werkverkeer kan je dan niet 

meer declareren als woon-werkverkeer en komen niet in aanmerking voor uitruil woon- 

werkverkeer IKB. Deze kilometers zijn namelijk dan al volledig vergoed. 

Rijd je samen met een collega of meerdere collega's? Gebruiken jullie hiervoor jouw auto? Dan kan 

alleen jij de reiskosten declareren op basis van de gemaakte kilometers (kortste route hoef je dan 

niet toe te passen). 

4.4.1 Declareren reiskosten dienstreizen 

Declareer bij voorkeur wekelijks of maandelijks je reiskosten voor dienstreizen via AFAS InSite. 

Het declareren van de gemaakte reiskosten gebeurt achteraf. Dat wil zeggen dat je pas kan 

declareren als de maand waarin je hebt gereisd is afgelopen. 

Let op! 

- Declareer de reiskosten binnen drie maanden nadat je de reis hebt gemaakt; 

- De reiskosten van jaar X moet je vóór 1 februari van jaar X+1 jaar declareren via AFAS 

InSite. Na 1 februari kan je geen declaraties indienen van het kalenderjaar daarvoor in 

verband met de afsluiting van de jaarcijfers. 
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5 Studiereizen 

Lukt het niet om lopend, met de (elektrische) fiets, de elektrische dienstauto en/of het openbaar 

vervoer naar je studie te reizen? Of is dat niet praktisch? Dan kan je gebruikmaken van je eigen 

auto. Omgevingsdienst IJmond geeft als laatste de voorkeur aan het gebruik van je eigen auto. 

  

Kijk en beoordeel wat redelijk is en houdt duurzaamheid in gedachte. 

  

Voor studiereizen is hoofdstuk 4 Dienstreizen van toepassing. 

Voorbeeld   

Je woont n Uitgeest en werkt op kantoor in Beverwijk 

Je gaat met je eigen auto naar kantoor om 's ochtends daar te werken 

De afstand tussen je woonadres en kantoor is 12,5 kilometer enkele reis 

's Middags heb je een bijeenkomst in Bergen aan Zee voor cursus X 

Het gebruik van de elektrische dienstauto of het openbaar vervoer naar de cursus is niet 

mogelijk 

Je reist daarom 's middags met je eigen auto van kantoor naar Bergen aan Zee 

Aan het einde van de bijeenkomst reis je terug van Bergen aan Zee naar huis 

Welke kilometers komen in aanmerking voor _ Je reis ’ ochtends van huis naar kantoor: 

een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer? _ 1x 12,5 km x € 0,10 = € 1,25 netto 

Welke kilometers komen in aanmerking voor _ Je reis ’s middags van kantoor naar de cursus: 

een reiskostenvergoeding dienstreis? 1x 37 km x € 0,19 = € 7,03 netto 

Je reis ’ middags van de cursus naar huis: 

1x 26 km x € 0,19 = € 4,94 netto 
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6 Woon-werkverkeer 

Omgevingsdienst IJmond is en blijft een milieudienst en heeft (daarom) duurzaamheid hoog in het 

vaandel staan. W zo duurzaam mogelijk, ook voor wat betreft het woon-werkverkeer. Kan je 

lopend, met de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer van je woonadres naar kantoor reizen? 

Dan heeft dat de voorkeur! 

(geanonimiseerd)

  

Kies voor de meeste duurzame manier van reizen 

  

6.1 Enkele reisafstand 

De enkele reisafstand tussen je woonadres en kantoor wordt berekend met de kortste route in 

kilometers via Google Maps. 

6.2 Lopend of (elektrische) fiets: reiskostenvergoeding 

Je bent duurzaam bezig als je lopend of met de (elektrische) fiets naar kantoor komt. 

Daarom ontvang je een reiskostenvergoeding van €0,19 netto per kilometer. Je betaalt over de 

€0,19 per kilometer geen belasting. 

Stallingskosten worden niet vergoed. 

Je rekent de afstand met de kortste route in kilometers via Google Maps: 

- _ vanaf de plaats van vertrek tot het kantoor; 

- _ van kantoor tot je huisadres. 

6.2.1 Declareren reiskosten woon-werkverkeer 

Declareer bij voorkeur maandelijks je reiskosten woon-werkverkeer via AFAS InSite. Het 

declareren van de gemaakte reiskosten gebeurt achteraf. Dat wil zeggen dat je pas kan declareren 

als de maand waarin je hebt gereisd is afgelopen. 

  

In AFAS InSite geef je aan op welke dagen je van woonadres naar kantoor bent gereisd. 

Let op! 

- Dedlareer de reiskosten binnen drie maanden nadat je de reis hebt gemaakt; 

- De reiskosten van jaar X moet je vóór 1 februari van jaar X+1 jaar declareren via AFAS 

InSite. Na 1 februari kan je geen declaraties indienen van het kalenderjaar daarvoor in 

verband met de afsluiting van de jaarcijfers. 
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6.3 Openbaar vervoer 

Omgevingsdienst IJmond geeft de voorkeur aan het reizen met het openbaar vervoer. Daarom 

worden de kosten van het gebruik van het openbaar van woonadres naar kantoor & terug op 

basis van 2° klasse volledig vergoed. 

Gebruik hiervoor de NS-Business Card die je in bruikleen heb gekregen. Dan maak je zelf geen 

kosten voor het openbaar vervoer. 

  
6.3.1 Declareren bij uitzondering 

Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 4.3.1 Declareren bij uitzondering. 
  

6.4 Eigen auto: reiskostenvergoeding 

s het niet mogelijk om lopend of met de (elektrische) fiets naar kantoor komen? Is gebruikmaken 

van het openbaar vervoer ook niet mogelijk of word je reistijd daarmee onevenredig lang? Dan kan 

je kiezen om met je eigen auto naar kantoor te komen. Omgevingsdienst IJmond geeft als laatste 

de voorkeur aan het gebruik van je eigen auto. 

Woon je op meer dan 10 kilometer van kantoor en reis je met je eigen auto naar kantoor? Dan 

ontvang je een reiskostenvergoeding van €0,10 netto per kilometer met een maximum van 65 

kilometer enkele reisafstand. Je betaalt over deze vergoeding geen belasting. De vergoeding geldt 

voor een retour per dag. 

Parkeerkosten worden niet vergoed. 

    
Enkele re Vergoeding 

0 t/m 10 kilometer Geen Ja, € 0,19 per kilometer 

10,12 t/m 65 kilometer €0,10 netto per kilometer _ Ja, tot € 0,09 per kilometer * 

65 kilometer of meer Geen Ja € 0,19 per kilometer voor de 

kilometers vanaf 65 

* Toelichting. Volgens de Belastingdienst mag je maximaal €0,19 per kilometer onbelast 

vergoeden. Als je al € 0,10 per kilometer ontvangt, kan je nog maximaal € 0,09 per kilometer 

uitruilen met je IKB 

6.4.1 Declareren reiskosten woon-werkverkeer 

Declareer bij voorkeur maandel   s je reiskosten woon-werkverkeer via AFAS InSite. Het 

declareren van de gemaakte reiskosten gebeurt achteraf. Dat wil zeggen dat je pas kan declareren 

als de maand waarin je hebt gereisd is afgelopen. 

In AFAS InSite geef je aan op welke dagen je van woonadres naar kantoor bent gereisd. 

2 Waarbij ook de eerste 10 kilometer worden vergoed. 
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Let op! 

- Declareer de reiskosten binnen drie maanden nadat je de N hebt gemaakt; 

- De reiskosten van jaar X moet je vóór 1 februari van jaar X+1 jaar declareren via AFAS 

InSite. Na 1 februari kan je geen declaraties indienen van het kalenderjaar daarvoor in 

verband met de afsluiting van de jaarcijfers. 

(geanonimiseerd)

Voi Id 

  

- _ Je woont in Uitgeest en werkt op kantoor in Beverwijk 

- Je gaat met je eigen auto naar kantoor 

- De afstand tussen je woonadres en kantoor is 12,5 kilometer enkele reis 

- _ In september ben je 8 keer naar kantoor gereisd om op kantoor te werken 

Hoeveel kilometers komen in aanmerking voor 8 x 12,5 x 2 = 200 kilometer 

een reiskostenvergoeding? 

Hoeveel is mijn reiskostenvergoeding? 200 kilometer x € 0,10 = € 20,00 netto 

6.5 Uitruil woon-werkverkeer IKB 

Omgevingsdienst IJmond heeft aan het Individueel Keuzebudget (IKB) een doel toegevoegd: 

fiscale uitruil woon-werkverkeer. De kilometers woon-werkverkeer waarvoor je geen of volledige 

vergoeding hebt gekregen van €0,19 netto per kilometer komen in aanmerking om uit te ruilen 

met je IKB. Dat houdt in dat je het bedrag van de niet vergoede reiskosten voor woon-werkverkeer 

netto uitgekeerd krijgt in plaats van bruto (als je saldo IKB daarvoor voldoende is). Je betaalt dus 

over de uitbetaling van dit IKB geen belasting. 

Je kan voor elke vorm van vervoer voor woon-werkverkeer gebruikmaken van uitruil woon- 

werkverkeer IKB: van lopend of de (elektrische) fiets tot de bromfiets, scooter, motor, et cetera. 

Heb je reiskosten woon-werkverkeer met eigen auto gedeclareerd in AFAS InSite? AFAS InSite 

heeft automatisch de niet vergoede reiskosten (€ 0,09 netto per kilometer) gereserveerd om uit te 

ruilen via IKB. 

Uitruil woon-werkverkeer IKB is één keer per jaar mogelijk. De afdeling P&O geeft aan vanaf en tot 

wanneer je de uitruil woon-werkverkeer kan indienen via AFAS InSite, Uitbetaling vindt plaats in de 

maand december. 
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Samengevat uitruil woo 

Enkel is: nd 

0 t/m 10 kilometer 

10,1 t/m 65 kilometer 

65 kilometer of meer 

  

   

erkverkeer IKB met eigen auto: 
  

    
H 

€0,19 netto per kilometer 

€0,09 netto per kilometer 

€ 0,19 netto per kilometer 

voor de kilometers vanaf 

65 

eel uil   uil     

* Toelichting. Volgens de Belastingdienst mag je maximaal €0,19 per kilometer onbelast 

vergoeden. Als je al € 0,10 per kilometer ontvangt, kan je nog maximaal € 0,09 per kilometer 

uitruilen met je IKB. 

6.5.1 Uitzonderingen 

Het uitruilen van IKB voor een netto reiskostenvergoeding voor woon-verkeer is niet mogelijk: 

- _ bij reiskosten woon-werkverkeer lopend of met de (elektrische) fiets: je hebt namelijk de 

door de Belastingdienst toegestane maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per 

kilometer al ontvangen; 

- als je de reis tussen je huisadres en kantoor al hebt gedeclareerd bij een dienstreis; 

- als je voor woon-werkverkeer gebruikmaakt van het openbaar vervoer: de werkelijke 

reiskosten zijn namelijk dan al volledig vergoed; 

- parkeerkosten. 

Tip! 

- Zorg dat je voldoende IKB in december hebt staan om te kunnen uitruilen! 
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7 Samenvatting vergoe: 

O E 

(elektrische) 

fiets 

vervoer 

  

Eigen auto Uitruil IKB mogelijk? 

  
Dienstreizen Ja,100% _ Geen 

2° klasse 

Studiereizen Ja,100% _ Geen 

26 klasse 

Woon- Ja,100% _ Ja, € 0,19 per 

werkverkeer 2eklasse _ kilometer 

enkele 

reisafstand 

0t/m 10 

kilometer 

Woon- Ja,100% _ Ja, € 0,19 per 

werkverkeer 2eklasse _ kilometer 

enkele 

reisafstand 

10,1 t/m 65 

kilometer 

Woon- Ja,100% _ Nee 

werkverkeer _ 2 klasse 

enkele 

reisafstand 

meer dan 65 

kilometer 

Mobilteitsregeling 2022 

Ja, € 0,10 netto per kilometer. _ Nee 

Alleen als het bezoekadres niet 

lopend, met de (elektrische) 

fiets of het openbaar vervoer te 

bereiken is of als dat niet 

praktisch is. 

Controleer altijd de 

beschikbaarheid van de 

dienstauto 

Ja, € 0,10 netto per kilometer. _ Nee 

Alleen als het bezoekadres niet 

lopend, met de (elektrische) 

fiets of het openbaar vervoer te 

bereiken is of als dat niet 

praktisch is. 

Controleer altijd de 

beschikbaarheid van de 

dienstauto 

Nee Ja, € 0,19 per 

kilometer bij eigen 

auto 

Ja, € 0,10 per kilometer 

tot 65 kilometer 

Ja, € 0,09 per 

kilometer bij eigen 

auto 

Nee Ja, € 0,19 per 

kilometer bij eigen 

auto voor de 

kilometers vanaf 65 
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8 NS-Business Card 

Elke medewerker van Omgevingsdienst IJmond heeft een NS-Business Card in bruikleen. 

8.1 Gebruik NS-Business Card 

De NS-Business Card gebruik je voor: 

- dienstreizen; 

- studiereizen; 

- _ woon-werkverkeer (indien van toepassing). 

8.2 Gebruikersovereenkomst NS-Business Card 

Je tekent een gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de NS-Business Card. In de 

gebruikersovereenkomst staat hoe je met de NS-Business Card om dient te gaan en bijvoorbeeld 

wat je moet doen bij verlies, beschadiging of diefstal. 

8.2.1 Gebruikersovereenkomst tot 1 januari 2022 

Heb je voor 1 september 2021 een gebruikersovereenkomst getekend? Staat in die 

gebruikersovereenkomst dat je NS-Business Card niet mag gebruiken voor woon-werkverkeer. 

Door deze regeling komt die beperking te vervallen en mag je wél de NS-Business Card 

gebruiken voor woon-werkverkeer. Je ontvangt hiervoor geen nieuwe 

gebruikersovereenkomst. 

8.2.2 Gebruikersovereenkomst vanaf 1 januari 2022 

In de gebruikersovereenkomsten vanaf 1 september 2021 staat dat je de NS-Business Card mag 

gebruiken voor dienstreizen, studiereizen en woon-werkverkeer. 

8.3 Abonnement op NS-Business Card 

Reis je op vaste dagen van woonadres naar kantoor met de NS-Business Card of gebruik je vaste 

trajecten voor dienstreizen? Geef dit door aan PO vinmia@edijnandnsm 
(geanonimiseerd)

Als het namelijk voordeliger is voor Omgevingsdienst IJmond om een abonnement op je NS- 

Business Card te zetten, dan wordt dat gedaan. De voordeligste mogelijkheid wordt door 

Omgevingsdienst IJmond ingezet. 

8.3.1 Abonnement (tijdelijk) stopzetten 

Onderstaande is van toepassing als er een abonnement op je NS-Business Card is gezet. 

Ben je langer dan zes weken niet aan het werk? Dan wordt het abonnement op de NS-Business 

(tijdelijk) stopgezet. Dat gebeurt als je: 

-  meer dan zes weken volledig arbeidsongeschikt bent; 

- _ met zwangerschap- en bevallingsverlof bent; of 

- onbetaald verlof of een sabbatical neemt. 
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Het abonnement op de NS-Business Card is dan geblokkeerd in de eerst volgende maand nadat de 

zes weken zijn verstreken. Begin je weer met (gedeeltelijk) werken? Geef dit minimaal een week 

voordat je start met werken door aan P80 via 

8.4 Wijzigingen voorbehouden 

Als blijkt dat een andere aanbieder van gebruik van het openbaar vervoer beter of voordeliger is 

dan de overeenkomst die Omgevingsdienst IJmond heeft met de NS, dan kan Omgevingsdienst 

IJmond besluiten over te stappen naar die andere aanbieder. 

  

9 Slotbepaling 

1. Deze regeling wordt aangehaald als: Mobiliteitsregeling 2022; 

2. Deze regeling treedt in werking op 1 januarií 2022; 

3. Voor gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directeur of kan hij nadere 

regels opstellen. 

  

10 Intrekken 

De Mobiliteitsregeling 2020, laatstelijk vastgesteld bij besluit van 18 december 2019 

(besluitnummer AB 2019-021), op 1 januari 2021 tijdelijk ingetrokken, herleefd op 1 september 

2021 en toegepast tot en met 31 december 2021, is op 1 januari 2022 definitief ingetrokken. 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van dag december 2022 te Beverwijk. 

Contactpersoon: Personeel & Organisatie (P&O) 

Postbus 325 

1940 AH Beverwijk 

0251-263 863 

info@odijmond.nl | 

www.odijmond.nl 

9 december 2021 | versie 1.0 
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