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Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders, 

In het onderliggende jaarprogramma Milieu komt u met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 

overeen welke werkzaamheden wij in 2021 voor uw gemeente uit gaan voeren. De basis voor het 

jaarprogramma is de door het algemeen bestuur van de ODMH vastgestelde programmabegroting. Na 

vaststelling van de programmabegroting zijn er vanuit het gemeentefonds rijksgelden voor Externe 

Veiligheid beschikbaar gesteld. Deze gelden zijn aanvullend in het jaarprogramma milieu opgenomen 

Voor uw gemeente gaat het om een bedrag van € 15.400,-. De totale bijdrage voor Milieu is 

€3.065.327,84, voor Asbest (BWT) € 92.629,46. Het uurtarief voor 2021 is vastgesteld op € 94,04. 

In 2021 staan in de uitvoering van onze werkzaamheden de volgende speerpunten uit uw 

collegeprogramma centraal 

e _ Duurzaamheid: samen aan de slag met lef 

e Wonen: toekomstbestendige en vitale buurten 

e  Economie: kansen voor groene groei 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden staan wij voor gedegen kwaliteit. Onze processen zijn 

inzichtelijk en efficiënt onder andere door deze te toetsen aan de ISO 9001 norm. Inhoudelijk sturen 

we op kwaliteit door het consequent toepassen van collegiale toetsing en wij investeren in 

kennisontwikkeling van medewerkers. Om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoger plan te 

brengen, werken wij doorlopend aan het dienstverleningstraject. Zo gaan wij voorbereid op de 

Omgevingswet de toekomst in én sluiten onze inspanningen beter aan op de opgaven waar u voor 

staat. Vanuit ons doel om bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving doen we 

dat elke dag met veel plezier 

Deze jaarprogramma's geven de geplande prestaties binnen budget weer en vormen de basis voor 

voortgangsrapportage, kostenbeheersing en capaciteitsplanning. Naast de voortgangsrapportage 

(twee maandelijks) ontvangt u twee maal per jaar een voortgangsrapportage van de productie 

voorzien van een inhoudelijke toelichting. De rapportages worden in navolging van 2020 in een 

digitale vorm aan u gepresenteerd, u kunt naar eigen wens in zoomen op specifieke thema's. 

Voor akkoord: 

  

Datum: Datum: Datum: 14 december 2020 

  

  Burgemeester, Gemeentesecretaris. Directeur ODMH. 
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1 Uw beleidsdoelen, ons vertrekpunt 

Alle werkzaamheden voor het aankomend kalenderjaar worden ingepland in het jaarprogramma. Als 

omgevingsdienst voeren wij namens de gemeente wettelijke taken uit op het gebied van milieu en 

bouw- en woningtoezicht. Naast deze wettelijke taken voeren wij taken uit waarvoor meer 

beleidsruimte bestaat. Dit geeft de mogelijkheid een klantgericht jaarprogramma op maat te maken. 

Hierbij wordt aansluiting gezocht bij uw gemeentelijke doelen en visies. 

Naast de wettelijk opgedragen taken op gebied van milieu vormen het Alphense coalitieakkoord 

“Daadkracht dichtbij" en de programmabegroting 2021-2024 de inhoudelijke uitgangspunten voor dit 

jaarprogramma. De volgende speerpunten staan centraal: 

« Duurzaamheid: samen aan de slag met lef 

« Wonen: toekomstbestendige en vitale buurten 

« Economie: kansen voor groene groei 

Als omgevingsdienst dragen wij, met de uitvoering van dit jaarprogramma, actief aan uw 

doelstellingen bij. Een nauwe samenwerking tussen uw en onze medewerkers is daarbij noodzakelijk 

om ambities te bereiken. Ook in 2021 willen we gezamenlijk veel effort steken in de onderlinge 

samenwerking. 
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2 Jaarprogramma 2021 

In dit hoofdstuk lichten wij ons totale milieu werkpakket voor 2021 toe. In de tabel 1 is een overzicht 

gegeven, waarna in afzonderlijke paragrafen gewijd zijn aan een specifiek vakgebied. 

meen 221.558,24 

|Asbest 92.629,40 

Bodem en Ar e 371.834,16 

[Duurzaamheid 262.277,56 

GLEV 325.566,48 

|Juridisch 101.187,04 

ROM 299.893,56 

|Toezicht en Handhavi € 1.185.656,32 

Vergunni Ù € _ 297.354,48 

[Totaal €_3.157.957,24   
Tabel 1: Overzicht uren jaarprogramma 

Het uurtarief voor 2021 is vastgesteld op € 94,04. 
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21 Algemene uren 

Beleidsondersteuning: 

Met de activíteiten binnen beleidsondersteuning zorgen wij dat alle producten gebaseerd zijn op de 

juiste wetgeving. Daarnaast informeren wij u tijdig als er nieuwe wettelijke eisen zijn en stellen wij 

nieuwe producten voor om daaraan te voldoen. De uren beleidsondersteuning zetten wij ook in om 

regels uit te werken naar regionaal beleid. Voorbeelden hiervan zijn het mede opstellen en het 

actualiseren van de beleidsregels voor hogere waarden. Het scannen van interessante 

subsidiemogelijkheden, het op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij andere omgevingsdiensten die 

interessant kunnen zijn voor onze dienstverlening en het behartigen van uw belangen bij de provincie 

en het Rijk ingeval van nieuwe regelgeving en projecten vallen ook onder dît product. De uren voor 

beleidsondersteuning zijn onderverdeeld in een algemene post en n uren per vakgebied. 

Helpdesk: 

Met dit product staan wij uw gemeente bij ingeval van korte/kleine vragen. Te denken valt bijvoorbeeld 

aan vestigingsadviezen en horeca-overleg. Het gaat doorgaans om korte adviezen, die niet als apart 

product worden aangeboden. 

Beheer inrichtingenbestand, Geoweb en Bis: 

Om onze producten en diensten goed uit te kunnen voeren moeten we beschikken over actuele data. 

Ten behoeve van onze werkzaamheden beheren wij diverse geografische informatie en informatie 

over gevestigde bedrijven in het werkgebied. 

Maatwerk applicatiebeheer en GIS: 

Onder dit product werken wij voor alle gemeenten aan de uitbreiding van kaarten in onze regionale 

Allas, aan 2D en 3DGIS projecten (zoals bijvoorbeeld visualiseren geluidwerende voorzieningen), aan 

innovatie op het gebied van meten en sensoren, aan monttoring en visualisatie (0.a. energiedata) en 

aan verdere ontsluiting van kaartmateriaal op het gebied van duurzaamheid. 

Onder dit product vallen ook onze werkzaamheden zoals het aanpassen en aanvullen van data in 

(GIS)systemen, het oplossen van inconsistenties en het juist intekenen van geografische objecten ten 

behoeve van het ontsluiten van gegevens naar derden. In aanloop naar de invoering van de 

Omgevingswet is het op orde hebben en kunnen houden van geografische informatie noodzakelijk. 

De algemene uren voor uw gemeente prognosticeren wij op 2.356 uren. 

[BO.MA 

[HD Helpdesk 

MA 04 Beheer inrichtenbestand 

MA.05 Geoweb en Bisbeheer (r 

[MA.06 Maatwerk enGIS 

‘otaal   
Tabel 2: Omgevingsdienst Algemeen 
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22 Bodem en archeologie 

Wij ondersteunen en adviseren uw gemeente bij besluitvorming van wettelijke taken en bij de 

inrichting en beheer van de openbare ruimte. Zo zorgen we dat er niet gebouwd wordt op erstig 

verontreinigde grond, dat er wordt toegezien op het verantwoord toepassen van grond, dat hergebruik 

van grond gestimuleerd wordt en dat archeologische waarden worden beschermd. Daarnaast 

informeren wij uw gemeente over specifieke wijzigingen in de bodemregelgeving en adviseren wij hoe 

u hier mee om kunt gaan. Verderop treft u in een tabel de projecten die voor 2021 met u zijn 

afgesproken. 

Naast het reguliere pakket kunt u bij ons terecht voor maatwerk projecten op het gebied van bodem 

en archeologie. Deze komen in onderling overleg met u tot stand. De omvang, complexiteit, 

benodigde tijdsduur en doorlooptijd variëren. Deze projecten vallen onder het product BA.16. 

De uren voor bodem en archeologie voor uw gemeente worden geprognosticeerd op 3.954 uren. 

[BA.01 Advies bodemonderzoek |Kent/maat 

BA.022 > €1000 tot €8000 [Kenta 

BA03.11 

BA.05.2 Veldtoezicht [KentalG 

BA.05.5 Beoordelen meid [KentalG 
BAí 

BA.05.7 Controle werken/sa [Kenta 

B4.05.8 Administratieve controle omen [MaatwerkG 

BA.06 Grondstromenmakelaar r 

Ba141 onderzoek [Kentat 

Ba142 van definitief onderzoek [Kental 

BA.14.3 Herbeoordeling r [Kenta 

BA.14.7 Korte adviesaanr: [Kental 

BA.16 Maatwerk Bodem en Ar ie [Maatwerk 

BA19.1 corventionele [Kental 

BOBA1 Bodem (° 

IBO.BA2 Beleidsonderst 

'otaal   
Tabel 3: Bodem en Archeologie 

NAF-terrein 

ILessen 

Thermisch rond 

IBKK +BBP 

PM 

| Totaal BA.16 Maatwerk Bodem en 

Tabel 4: Spedificatie product BA.16 Maatwerk Bodem en Archeologie 
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23 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is één van de speerpunten van uw college en gemeenteraad. In 2018 heeft de 

gemeente haar Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 vastgesteld. In 2021 stelt de gemeente 

Alphen aan den Rijn een nieuwe duurzaamheidsvisie en uitvoeringsagenda vast. Tot dat moment 

blijven de zeven thema's uit het huidige actieprogramma van kracht. 

Het team Duurzaamheid van de ODMH ondersteunt bij de uitvoerende activiteiten om het 

actieprogramma te realiseren. Voorbeelden zijn de samenwerking met energiecoöperatie Energiek 

Alphen aan energiebesparing in woningen, de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen, het 

opstellen van een Transitievisie Warmte en de uitvoering van de Agenda Klimaatadaptatie. Speciale 

aandacht gaat in 2021, net als in 2020, uit naar participatie van bewoners, lokale groepen en bedrijven 

in de energietransitie en het duurzaamheidsbeleid. Ook helpen we de gemeentelijke organisatie bij het 

verduurzamen van de bestaande woningvoorraad met zogenaamde wijkaanpakken. Deze 

werkzaamheden zijn projectmatig van aard en worden qua doelstelling, aanpak, omvang en 

doorlooptijd met u afgestemd (product DZ.06). Verderop treft u in een tabel de projecten aan die voor 

2021 op hoofdlijnen met u zijn afgesproken, gelinkt aan de zeven thema's van het actieprogramma. 

Klimaatadaptatie is (administratief) bij het team Bodem en archeologie ondergebracht, dus daarom 

vindt u geen uren in deze paragraaf. Uiteraard kunnen wij in overleg de inzet op thema's aanpassen 

als de actualiteit daarom vraagt. 

Naast de maatwerkprojecten die we voor uw gemeente uitvoeren werken we voor alle gezamenlijke 

gemeenten van Midden-Holland op regionaal niveau aan duurzaamheid. (DZ.05) Het verder uitwerken 

van de regionale energiestrategie valt hier ook onder. Omdat de gemeente Alphen a/d Rijn 

aangesloten is bij Holland Rijnland voor dit onderwerp, valt er 235 uur vrij op deze regionale post. 

Deze uren kunnen ingezet worden op DZ.06 producten. 

Op basis van uw wensen organiseren we daarnaast educatie- en communicatieprojecten gericht op 

het betrekken van een jonge doelgroep bij de duurzaamheidsdoelen/ of projecten van de gemeente, 

bijvoorbeeld gericht op het betrekken van jongeren bij de energietransitie (DZ.09). 

De uren voor duurzaamheid voor uw gemeente prognosticeren wij op 2.789 uren. 

BO.DZ Beleidsonderst duurzaamheid io/ 

DZ.05 Durzaamheid activteiten ionaal 

DZ 06 Advies Duurzaamheid [Maatwerk 

DZ.09 Mileueducatie en commurieatie [MaatwerkG 

‘otaal 

Tabel 5: Duurzaamheid 

  

{ warmte 

n WE 

& 

1 

ischolen en (scas e 

/ tenmonitor 

Ambassadeur 

‘otaal DZ.06 Advies Duurzaamheid 

Tabel 6: Specificatie product DZ.06 Advies Duurzaamheid 
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24 Geluid, lucht, ecologie en externe veiligheid (GLEV) 

Wij ondersteunen en adviseren uw gemeente daar waar geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en 

ecologie van belang zijn. In de tabel ziet u een overzicht van onze producten op dit gebied. O.a. 

betreft dat een regulier pakket aan producten waaronder adviezen, beoordelingen, APV ontheffingen, 

hogere waarden besluiten en geluidmetingen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor 

maatwerkadvisering en uitvoering van projecten (GLV.13). In 2021 ondersteunen we 0.a. bij het 

uitvoering geven aan het Actieplan geluid dat in 2018 is vastgesteld door uw gemeente. Ook 

adviseren we u op het dossier luchtvaartlawaai door regelgeving en planvorming met betrekking tot 

Schiphol te beoordelen op de effecten die dit heeft voor de gemeente. Tot slot worden in 2021 

onbemande geluidmetingen uitgevoerd om een aantal evenementen te monitoren. Uren hiervoor zijn 

opgenomen onder de post maatwerk. 

Het wegvallen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in mei 2019 heeft grote gevolgen voor 

de vergunningverlening van ruimtelijke procedures. Rijk en provincies (als bevoegd gezag voor 

natuur) zijn aan zet om een nieuwe koers te bepalen. Net als in 2020 zijn ook in 2021 in het 

jaarprogramma meer uren begroot voor advisering op ecologie. Qua inzet gaat het vooral om het 

beoordelen van stikstofberekeningen (DZ.01 in tabel 7), het informeren van de gemeente over nieuwe 

wet- en regelgeving en meedenken hoe te handelen in ruimtelijke procedures (DZ.03). 

Tot en met 2020 werd een deel van de EV taakuitvoering extern gefinancierd, door het Rijk. Vanaf 

2021 ontvangt de gemeente een vergoeding in het gemeentefonds voor EV taakuitvoering. Wij 

hebben het jaarprogramma daarom opgehoogd. Concreet is dit verwerkt in product GLV11.3 EV 

advies. 

De uren voor geluid, Iucht, ecologie en externe veiligheid voor uw gemeente prognosticeren wij op 

3.462 uren. 

  

Jaarprogramma milieu 2021 gemeente Alphen aan den Rijn, Omgevingsdienst Midden-Holland 9van 17 



BO.EcO io/ 

EV Externe Ve io/ 

BO.GEL Beleidsondersteuning Geluid io/ 

Bo.Lu Lucht io/prov 
Dzot [KentalG 

Dz.03 advies [Maatwerk 

\GLV.01.1 Geluid - Beoordelen derden [Kental 
IGLV.01.2 Geluid - advies [Maatwerk 

[GLV.01.3 Lucht - beoordelen derden [KentalG 

[GLV.02 Geluid - en [Maatwerk 

|GLV.03.1 RVMH- beheer en onderhoud jonaal 

|GLV.04.1 Geluid - zonebeheer industrielawaai jonaal 

LV.04.2 B B 

[GLV.05.1a Geluid - advies bouwbesluit kein [Kental 

\GLV.05.1b Geluid - advies bouwbesluit groot [Kental 

LV.06.1 Lucht - 

[GLV.07 Geluid ‘waarde procedure [KentalG 

[GLV.08.1 Geluid - advies APV/Bb [Kentale 

LV.08.2 B mB.t APVI 

[GLV.08.3 Geluid= APV [Kenta 

[GLV.08.5 Geluid - APVIEb [KentalG 

[GLV.10 EV - Korte adviezen [Kent/maat 

[GLV.11.1 EV- beoordelen derden [Kent/maat 

[GLv.11.3 EV- advies [Maatwerk 

[GLV.13 maatwerk en [Maatwerk 

[GLV.15.1 EV - actualisatie ISOR / RRGS (re ionaal 

‘otaal 

Tabel 7: Geluid, Lucht, Ecologie en Externe Veiligheid 

  
Luchtvaartlawaai 

klachten 

[Onbemande evenemerten 

otaal GLV.13 Maatwerk e en veilighei 

Tabel 8: Spedificatie GLV.13 Maatwerk geluid, lucht, ecologie en veiligheid 
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25 Juridische ondersteuning 

Onze milieujuridische expertise zetten we in om het bestuurljke, financiële en juridische afbreukrisico 

van onze aangesloten bestuursorganen zoveel mogelijk te beperken. Uitgangspunt voor ons handelen 

zijn rechtmatigheid en rechtsgelijkheid. We zorgen er voor dat besluiten bij de rechter verdedigbaar 

zijn en dat het risico op eventuele schadeclaims geminimaliseerd wordt. 

Onze werkwijze zal meebewegen met de uitgangspunten van de Omgevingswet. Concreet houdt dat 

in dat we in eerste instantie d.m.v. informeel overleg tot een oplossing proberen te komen. Als dat niet 

lukt, zetten we de formele juridische middelen in. 

De uren voor Juridisch ondersteuning voor uw gemeente prognosticeren wij op 1.076 uren. 

MA.01 Juridische onderst 

[MA.02.1a Afhandelen bezw: 

[MA.02.1c Afhandelen 

MA.02.1d Afhandelen Ve 

MA.02.1e Afnandelen 

MA.03 / besluiten op Wob-verzoeken 

MA.07 bezwaar 

MA.08 Besluit n.2.v. hand 

‘otaal 

Tabel 9: Juridische ondersteuning 
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26 ROM 

Onze adviseurs ROM (Ruimtelijke Ordening en Milieu) ondersteunen uw gemeente op milieugebied bij 

de inrichting van de ruimte. Hiermee dragen wij bij aan verhoging van de leefbaarheid en 

duurzaamheid in uw gemeente en kunnen ruimtelijke processen doorgang vinden. Naast reguliere 

beoordelingen van plannen voeren wij quickscans uit en kunnen wij adviseren over het verhogen van 

de leefomgevingskwaliteit. 

Onze grootste bijdrage betreft maatwerkadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen (RO.07). In de 

maatwerkadvisering sluiten wij graag zo vroeg mogelijk aan in uw planvormingsproces, zodat wij 

maximaal in kunnen zetten op het invlechten van uw milieu-, leefomgeving- en 

duurzaamheidsambities. Uitgangspunt in onze werkwijze is de ’ja, mits… advisering. Dit houdt in dat 

wij aangeven of en hoe een door u gewenste ontwikkeling te realiseren is vanuit milieukundig 

perspectief. Daarbij bedienen wij u, waar mogelijk, met een aantal scenario’s. Scenario's bieden 

inzicht in milieukundige gevolgen en geven een indicatie van kosten die gemoeid zijn met de keuzes 

van een scenario. Deze vorm van advisering is projectmatig van aard. Projecten worden n onderling 

overleg met u afgesproken. De omvang, complexiteit, benodigde tijdsduur en doorlooptijd variëren. 

Doorgaans stellen we per project een projectplan op zodat u en wij niet voor verrassingen komen te 

staan. Deze projecten vallen onder het product RO.07. U treft n tabelvorm de projecten aan die wij 

met u afgestemd hebben voor uitvoering in 2021. In de loop van het jaar zal deze lijst nog groeien. De 

per project begrote uren is een globale inschatting van onze zijde, nog nader met u af te stemmen. 

In aanloop naar de Omgevingswet ontwerpt de gemeente onder andere een omgevingsvisie en 

omgevingsplan. ODMH ondersteunt en adviseert hierbij. De inzet van ROM op werkzaamheden in het 

kader van de Omgevingswet is begroot n Advies leefomgevingskwaliteit (RO.05), is 400 uren. 

De uren voor ROM voor uw gemeente prognosticeren wij op 3.189 uren. 

[BO.RO Belei ROM (r 

RO.01.1 van derden |Kental 

RO.012 kruimel [Kental 

[RO.02.1 Quick scan milieu bij ruïmtelijke ontwikkt [Kental 

IRO.02.2 Lean quick-scan |Kental 

IRO.05 Advies e [Maatwerk 

[RO.06 Advies m.e.r [Maatwerk 

RO.07 ruimtelijke ontwikke [Maatwerk 

‘otaal 

Tabel 10: ROM 
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BP Rijnhaven Oost (incl M 

Hotel vd Valk aan N11 

Zw Ve 

Hoorn-West, bedrijventerrein 

57 59 en 87, Benthuizen 

wekelikse bouwii 

Initiatief Rjnhaven 

joed Verboom, Aarlanderveen 

Locatie ten zuiden van 's 

Miieukundige advisering woningbouwplan vm. locatie Avery Dennison (als beroep. 

m fen en onderzoek jbouwlocaties 

Rijndijk 83, 

[Bentlanden I (nu: alleen ziensw Tase 

- Best entree Archeon 

- Green Tech Valley - PCT-terrein te Hazerswoude 

- Glorie (als wordt tekend 

- MA Zwammerdam 

- Nieuwbouw DC van Uden 

- Nieuwe sloot 

- PlanMER bij RES 

B Zwammerdam 

- Steel MER 

- Steekt u 

- Andre ien 

'otaal RO.07 ruimtelijke ontwikke 

Tabel 11: Specificatie product RO.07 Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen 

2.200,0   
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27 Toezicht en handhaving 

Toezicht en handhaving worden uitgevoerd overeenkomstig de Nota vergunningverlening, toezicht en 

handhaving voor gemeentelijke milieutaken 2019-2022. Hierin wordt uitgegaan van meer 

communicatie met de bedrijven, risicogericht toezicht en de ontwikkeling van een preventiestrategie. 

Een nieuw element uit de nota VTH is het opstellen van toezichtsplannen. In 2021 worden door ons 

de eerste plannen opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de doelen uit de VTH 

nota. 

Op basis van de gestelde doelen en het inrichtingenbestand prognosticeren wij de uren voor toezicht 

en handhaving in 2021 voor uw gemeente op 12.608 uren. Tijdens de toezichtbezoeken wordt het 

bedrijf mondeling geïnformeerd over de uitkomsten van de controle. De controlebrief bevat vervolgens 

informatie die herkenbaar en begrijpelijk is voor het bedrijf. 

Vanuit toenemende wet- en regelgeving en in aansluiting op uw klimaatdoelstellingen maakt 

stimuleren en afdwingen van energiebesparing steeds meer onderdeel uit van ons werkpakket. In dat 

kader is voor uw gemeente 1866 uur opgenomen voor projecten (product TH.23), die voornamelijk 

besteed worden aan de Omgekeerde Bewijslast, ook wel informatieplicht en de daaraan gekoppelde 

energiebesparingsplicht. In 2020 zijn veel aanschrijvingen gedaan ten aanzien van de informatieplicht. 

Ook s een begin gemaakt met het controleren van de energiebesparingsplicht. Hier zal in 2021 mee 

verder gegaan worden. Er zijn ook veel uren gereserveerd voor Label-C. De Label C verplichting gaat 

vanaf 1 januari 2023 in, maar nu moeten kantooreigenaren al worden geïnformeerd. Daarnaast zal 

een deel van de uren worden besteed aan het uitvoeren van overige energieprojecten, zie hiervoor 

tabel 13. 

Vanuit het regionale product toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven (product 

TH.24) zorgen wij voor afstemming en kennisdeling met de overige omgevingsdiensten uit Zuid- 

Holland. Daarnaast is er periodiek overleg met de gemeenten en omgevingsdiensten uit Nederland op 

bredere onderwerpen zoals mobiliteit. Aan de hand daarvan stellen we plannen op, hoe we 

energiebesparing in de brede zin van het woord op de kaart kunnen zetten. 

Wij informeren u over de voortgang van onze acties en projecten. Met uw instemming met het 

jaarprogramma en de bekendmaking daarvan aan de raad wordt voldaan aan de verplichting 

opgenomen in artikel 7 van het Bor 
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BO.TH Beleidsondersteuning Toezicht en Hand 

01.1 Controle - cat 1 

12 zcat? 

01.3 Controle - cat 3 

01.4 Controle - cat 4 

1 B 

021 ontrole - horecacontroles 

THo4 

1V 

052 Defintieve dwa 

TH.05.3 Dw: 

4 

07 Controle nieuwe 

THo8 ileuklachten (r 

10 Beoordelen 

[TH.21 Administratief toezicht 

Ta23 Hand 

Toezicht r 
Beoordelng PRTR/e-MJV 

'otaal 

Tabel 12: Toezicht en Handhaving 

  
|Omgekeerde 

schans 2- 

Label C 

Branche: iescans en data-anal 

Hercontroles 

h Klussen 

‘otaal TH.23 

Tabel 13: Specificatie Projecten Handhaving 
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28 Vergunningverlening 

Een omgevingsvergunning biedt rechtszekerheid aan ondernemers en beschermt omwonenden tegen 

onaanvaardbare milieuhinder. Vergunningprocedures geven omwonenden tevens de gelegenheid 

inspraak uit te oefenen en kennis te nemen van de inhoud van een vergunning. Vanuit dit team van 

onze dienst behandelen wij met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunningen het onderdeel 

milieu, actualiseren wij vergunningen indien daar aanleiding of noodzaak toe is en behandelen wij 

meldingen van bedrijven, die milieurelevante activiteiten uitvoeren, en waar geen vergunning voor 

vereist is. Daaraast bereiden we ons voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet en de 

veranderende werkwijze. 

De uren voor vergunningverlening voor uw gemeente prognosticeren wij op 3162 uren. 

BO. W Beleidsondersteuning Ve 

[W.01 Ver WABO [Maatwerk 

02 Actualiseren of ambtshale [Maatwerk 

03 Intrekken [Maatwerk 

|W.04 Miieuneutrale i |Kent/maat 

05 Maatwerkvoorschrift [Kent/maat 

07 mileutoets [Maatwerk 

08 toets |Kent/maat 
09 Briefbesluit [Kent'maat 

10 Ontheffing WAPV [Kent/maat 

11 Actualisatietoets [Maatwerk 

12Ve [Maatwerk 

141 Melding - catt [Kental 

142 B 

144 z cat3 [KenaG 

14.5 Melding - catá [Kentale 

14 - 

148 ozen BB [KentalG 

14.9 Melding WKO Blb [Kentale 

15 APV 

16 mobiele [KenalG 

[W.20 Pr ver [Maatwerk 

21 Besluit m.e.r. [Maatwerk 

otaal 

Tabel 14: Vergunningverlening 

  
Voor incidentele werkzaamheden die niet direct onder één van de specifieke vergunning producten 

vallen is er het product VV.20 Projecten vergunningverlening. De invulling van deze uren vindt in 

overleg met de gemeente plaats. 
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3 Asbest - sloopmeldingstoezicht 

Met het uitvoeren van deze taak, het houden van toezicht op de door de gemeente geaccepteerde 

sloopmeldingen (zoals het toezicht op de asbestverwijdering, maar ook het houden van toezicht bij 

gedeeltelijke en/of volledige sloop), is in 2018 een start gemaakt door de ODMH. 

Hieronder staan vier producten met daarbij behorende werkzaamheden welke door onze afdeling 

BWT worden uitgevoerd. 

Toezicht sloopmelding 

De ODMH houdt toezicht op de geaccepteerde sloopmeldingen, waaronder het toezicht op 

asbestsaneringen en het toezicht op gedeeltelijke- en/of volledige sloop. 

In sommige situaties betreft het projectmatige sloopwerkzaamheden, of sloop- of 

asbestverwijderingswerkzaamheden welke in fases worden uitgevoerd, waarbij vaker toezicht moet 

worden gehouden dan standaard bij een reguliere sloopmelding. Hiervoor is het product MA.09.4 

gemaakt. Dit zaaktype wordt op de werkelijk besteedde uren afgerekend. 

Handhavingstoezicht asbest 

Uit het hiervoor genoemde toezicht kunnen situaties worden aangetroffen waarbij niet voldaan wordt 

aan de wet- en regelgeving. Een handhavingstraject kan dan noodzakelijk zijn om de geconstateerde 

overtreding of tekortkoming ongedaan te maken. 

De uren voor sloopmeldingstoezicht in 2021 voor uw gemeente prognosticeren wij op 985 uren 

conform opgave in de programmabegroting. 

Op basis van de ervaringen van 2019 en 2020 zijn het aantal uren voor dit onderwerp waarschijnlijk 

onvoldoende. De ODMH zal net als andere jaren de voortgang in realisatie nauwkeurig monitoren en 

dit tijdig terugkoppelen naar de gemeente. 

Deze investering kost € 92.629,40 en wordt als aanvullende bijdrage op het milieuprogramma aan uw 

gemeente doorberekend. 

[MA.09.1 Toezicht [Kental 

MA.09.2 Constat n relatie tot asbest [Kental 

MA.09.3 Hand asbest [Urenbasis 

MA.09.4 toezicht [Urenbasis 

‘otaal 

Tabel 15: Asbest en sloopmeldingstoezicht 
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/ 4 ‘ Omgevingsdienst Midden-Holland 

/ODMH 

Omgevingsdienst Midden-Holland 

Postbus 45 

2800 AA Gouda 

088 - 5450000 

vauw.odmh.nl 

Overeenkomst bijdragen jaarprogramma Milieu, Asbest (BWT) 2022 

Aan Gemeente Alphen aan den Rijn 

Datum 24 december 2021 

Beste leden van het college van burgemeester en wethouders, 

Bij deze notitie ontvangt u het jaarprogramma Milieu waarin u met de Omgevingsdienst Midden- 

Holland (ODMH) overeenkomt welke werkzaamheden wij in 2022 voor uw gemeente uitvoeren. 

De basis voor dit jaarprogramma is de door het algemeen bestuur van de ODMH vastgestelde 

programmabegroting. De totale bijdrage voor Milieu is € 3.116.405,- en voor Asbest (BWT) € 93.871,- 

Het uurtarief voor 2022 is vastgesteld op €95,30 

In de uitvoering van onze werkzaamheden in 2022 sluiten wij aan bij uw speerpunten: 

° _ Duurzaam ondernemen 

° _ Landschappelijke verstedelijking 

°  Waardevol buitengebied 

° _ Samen sterker 

° Gezonde vergroening 

In maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer deze resulteren in een 

nieuw akkoord, bekijken we de consequenties van dit akkoord voor het jaarprogramma. Tot die tijd 

baseren we ons op het huidige akkoord. 

Met de adviescommissie Inhoud en het Algemeen Bestuur van de ODMH stemden we af dat we het 

jaarprogramma voor 2022 opstellen op basis van de op dit moment geldende productenboeken milieu 

en BWT. Dat betekent dat wijin dit jaarprogramma uitgaan van 12 maanden conform deze 

productenboeken. Als de Omgevingswet in 2022 in werking treedt, dan stellen we voor de periode dat 

de Omgevingswet in 2022 geldt, een aangepast jaarprogramma op. Dat doen we dan op basis van het 

productenboek Omgevingswet 2022. Deze is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de ODMH. Het 

uitgangspunt hierbij is dat we voor het jaar 2022 binnen de programmabegroting blijven 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden staan wij voor goede kwaliteit. Onze processen zijn 

inzichtelijk en efficiënt onder andere door deze te toetsen aan de ISO 9001 norm. Inhoudelijk sturen 

we op kwaliteit door consequent collegiale toetsing toe te passen. Ook investeren we continu n de 

kennisontwikkeling van onze medewerkers. Om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoger 

plan te brengen, werken wij doorlopend aan onze dienstverlening. Zo gaan wij voorbereid op de 

Omgevingswet de toekomst in &n sluiten onze inspanningen beter aan op de opgaven waar u voor 
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staat. Vanuit ons doel om bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, doen we 

dit elke dag met veel plezier. 

Dit jaarprogramma vormt de basis voor onze werkzaamheden, voortgangsrapportages, 

kostenbeheersing en capaciteitsplanning. Naast de cijfermatige voortgangsrapportages ontvangt u 

twee keer per jaar een rapportage met inhoudeljke toelichting erbij. Deze rapportages bieden we in 

een digitale vorm aan 

Voor akkoord: 

  

Datum: Datum: Datum: 24 december 2021 

  

  

    (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  Directeur ODMH. 
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1 Uw beleidsdoelen, ons vertrekpunt 

1.1  Uitgangspunten 

Alle werkzaamheden voor het aankomende kalenderjaar plannen we in via het jaarprogramma. Als 

omgevingsdienst voeren wij namens uw gemeente wettelijke taken uit op het gebied van milieu en 

bouw- en woningtoezicht (BWT). Naast deze wettelijke taken voeren wij werkzaamheden uit waarvoor 

meer beleidsruimte is. Dat geeft ons de mogelijkheid een klantgericht jaarprogramma op maat te 

maken. Hierbij zoeken we aansluiting bij uw gemeentelijke doelen en visies. 

Naast de wettelijk opgedragen taken op het gebied van milieu, vormen het Alphense coalitieakkoord 

en de in 2021 in ontwerp gepubliceerde omgevingsvisie “Groene gemeente met lef!”, het 

duurzaamheidsprogramma 2021 - 2030 met bijbehorende uitvoeringsagenda en de 

programmabegroting 2022-2025 de inhoudelijke uitgangspunten voor dit jaarprogramma. 

In maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer deze resulteren in een nieuw 

akkoord, bekijken we de consequenties van dit akkoord voor het jaarprogramma. 

De omgevingsvisie van de gemeente is de leidraad voor de richtinggevende keuzes die de gemeente 

moet gaan maken in de aankomende jaren. De visie kent de volgende thema's: 

° _ Duurzaam ondernemen 

« _ Landschappelijke verstedelijking 

°  Waardevol buitengebied 

° _ Samen sterker 

°  Gezonde vergroening 

Met de uitvoering van dit jaarprogramma willen wij actief bijdragen aan uw doelstellingen. Bijvoorbeeld 

door ruimte te bieden aan duurzame innovaties in de bedrijvigheid in de gemeente of door bedrijven te 

helpen verduurzamen. We ondersteunen u in de ruimtelijke planvorming. Meer en meer vragen we in 

dit kader naast de meer traditionele milieu-onderwerpen ook aandacht voor natuur, klimaat en 

ondergrond. Ook buiten de ruimtelijke ordening leveren wij bijdragen aan de ontwikkeling van een 

gezonde en groene gemeente met lef. 

Om de ambities te bereiken is een nauwe samenwerking tussen uw en onze medewerkers 

noodzakelijk. De laatste jaren staken we gezamenlijk veel energie in de onderlinge samenwerking. 

Dat heeft zichtbaar positieve effecten opgeleverd. In 2022 gaan we daar zeker mee door. 
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1.2 _ Implementatie Omgevingswet 

De Omgevingswet verdient aandacht. ODMH is al vanaf 2015 actief bezig om de Omgevingswet te 

implementeren in haar organisatie. Zowel extern als intern loopt hiervoor een groot aantal trajecten. 

Als ODMH gaan we voorlopig uit van een invoeringsdatum van 1 juli 2022, net zoals onze gemeenten, 

de provincie en de ketenpartners (GGD, Veiligheidsregio en de drie waterschappen). Ook de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen treedt dan in werking. 

Externe afstemming 

Door de ODMH worden diverse regionale overleggen gefaciliteerd. In het tweemaandelijks overleg 

van programmamanagers van de gemeenten, PZH en uitvoeringsdiensten wordt het proces 

besproken en nadere regionale afspraken gemaakt. Daarnaast zijn er regionale overleggen 

waaronder die van informatiemanagers, projectleiders omgevingsplannen, overdracht van de 

bodemtaken, geluid en externe veiligheid en Ieges. 

Wij zijn, net zoals de gemeenten en provincie, aangesloten op het DSO voor die onderdelen die voor 

ons van belang zijn. De juiste behandeldiensten zijn ingesteld, waardoor we vergunningen en 

meldingen kunnen ontvangen, adviezen uitvragen bij partners, en deze adviezen weer ontvangen. We 

hebben de koppeling met ons zaaksysteem en het werkt dus. 

Het eerste half jaar van 2022 oefenen we samen met de gemeenten, provincie en ketenpartners in het 

gehele traject van de Omgevingswet. Wat gebeurt er als een vergunningaanvraag binnenkomt, 

wanneer komt het op een intaketafel, omgevingstafel. Wie zitten er aan die tafel, wie neemt daar de 

besluiten. Hoe handelen we vergunningen, meldingen, enz. af, hoe publiceren en archiveren we en de 

belangrijkste vraag; 'Werkt alles zoals we met elkaar bedacht hebben dat het zou moeten werken’. 

Hiervoor zijn een twintigtal concept werkafspraken gemaakt die aan de hand van de ketentesten 

worden geschaafd en definitief gemaakt. 

Landelijk is de ODMH betrokken bij de verdere ontwikkeling van het DSO, de modellegesverordening 

van de VNG en is er afstemming tussen de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland en Nederland. 

Zo is er in Zuid-Hollands verband door de omgevingsdiensten een handreiking ontwikkeld hoe om te 

gaan met de bruidsschat en door de ODMH een handreiking over de veranderingen van de 

bodemwetgeving onder de Omgevingswet. 

Interne traject 

Naast het externe traject zijn we ook intern aan de slag met de scholing op Omgevingswet. Dit doen 

we vooral aan de hand van casussen. Hoe gaat het nu, hoe gaat het straks. Hoe meer we de huidige 

praktijk vergelijken met de toekomstige praktijk, hoe meer kennis we krijgen. Vanaf 2017 is de ODMH 

ook bezig met een cultuurtraject, om vorm te geven aan de faciliterende rol van de ‘nieuwe’ 

ambtenaar. 

Daarnaast regelen we nog allerlei praktische zaken. Ons nieuwe zaaksysteem (RX Mission) wordt 

verder ingericht, de sjabloonbrieven opgesteld. Het begrip inrichting wordt omgezet naar Milieu 

Belastende Activiteit. De mandaten met de gemeenten (wat doen we wel, wat niet) passen we aan, 

aan de nieuwe wetgeving. Communicatie naar inwoners en bedrijven wordt opgezet (zelf of samen 

met gemeenten?). Maar ook hele gewone dingen zoals het aanpassen van de toezichthouderspas. 
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Overdracht bodemtaken 

Een grote wijziging onder de Omgevingswet is dat de bevoegdheid voor de bodemtaken in principe bij 

de gemeente komt te liggen. Een aantal bodemtaken verschuift van provincie naar de gemeente. 

De ODMH bereidt de gemeente voor op de bodemtaken onder de Omgevingswet. We bespreken dit 

periodiek n de regionale werkgroep warme overdracht bodemtaken. 

Ten aanzien van de bodemtaken onder de Omgevingswet maken we een knip op 1 juli 2022. De 

ODMH adviseert in beginsel aan te sluiten op de rijksregels en de bruidsschatregels: die voorzien in 

een kader tot 2030. De ODMH adviseert na 1 juli 2022 een verdere afweging uit te voeren van de 

geboden beleidsruimte. In de periode tot 1 juli 2022 bereidt de ODMH zich voor om de taken voor de 

gemeente straks uit te kunnen voeren. Wij doen dit onder andere door het duiden van regels voor 

initiatiefnemers, praktijksituaties uit te schrijven, en onderliggend kaartmateriaal op orde te brengen. 

Op dit moment is het nog onduidelijk wat de financiële bijdrage wordt van het Rijk voor het uitvoeren 

van de wettelijke bodemtaken. Landelijk vindt bestuurlijk overleg hierover plaats tussen Rijk, IPO, 

VNG en UW. 

Kosten implementatie Omgevingswet 

Uitgangspunt bij de ODMH is dat de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet niet apart in 

rekening wordt gebracht bij de gemeenten of provincie. 

Kosten dekken we uit de lopende budgetten, programmamanagement en het faciliteren van de 

regionale overleggen doen we uit de personele overhead van de ODMH 

(beleidsadviseur/projectleider, teamleiders). De kosten voor de vervanging van de digitale systemen 

om gereed te zijn voor de Omgevingswet komen uit het reguliere vervangingsbudget ICT. 

Scholingskosten/cultuurtraject worden bekostigd uit het scholingsbudget. 

Met de in 2021 voorhanden kennis heeft de ODMH een nieuw productenboek Omgevingswet 

ontwikkeld. Dit productenboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van ODMH. Hierin staan de 

diverse producten die wij bieden onder de Omgevingswet, met hun afrekensystematiek. Dit 

productenboek is straks de leidraad voor onze werkzaamheden. 

Omgevingswet in relatie tot dit jaarprogramma 

Met de adviescommissie Inhoud en het Algemeen Bestuur van de ODMH stemden we af dat we dit 

jaarprogramma voor 2022 opstellen op basis van de op dit moment geldende productenboeken. Dat 

betekent dat wij het voorliggende jaarprogramma hebben opgesteld voor een periode van 12 

maanden. Er is geen rekening gehouden met een wijziging n productaanbod per start Omgevingswet. 

Als de Omgevingswet in 2022 in werking treedt, dan stellen we voor de periode dat de Omgevingswet 

in 2022 geldt, een aangepast jaarprogramma op. Dat doen we dan op basis van het productenboek 

Omgevingswet 2022. Het uitgangspunt hierbij is om voor het jaar 2022 binnen de 

programmabegroting te blijven 
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2 Jaarprogramma 2022 

In dit hoofdstuk lichten wij ons totale milieu werkpakket voor 2022 toe. 

meen 223.002,00 

Asbest 93.870,50 

Bodem en Archeologie 381.009,40 

lDuurzaamheid 268.078,90 

GLEV 330.023,90 

Juridisch 101.971,00 

ROM 303.435,20 

|Toezicht en Handhavi € 1.215.646,80 

|Vergunni €__293.238,10 

[Totaal € 3.210.275,80   
Tabel 1: Overzicht uren jaarprogramma 2022 

Het uurtarief voor 2022 is vastgesteld op € 95,30. 

In de volgende paragrafen lichten wij de in tabel 1 genoemde vakgebieden toe. 

Business case melding en toezicht sloop Alphen aan den Rijn 

De gemeente Alphen aan den Rijn en ODMH zijn in gesprek over de overdracht van taken in verband 

met de uitbreiding van het basistakenpakket onder de Omgevingswet. Deze uitbreiding 

heeft betrekking op de sloopmeldingen bedrijfsmatige asbestsanering. Eind november 2021 heeft de 

gemeente de concept business case melding en toezicht sloop Alphen aan den Rijn ontvangen van 

ODMH. In de uitvraag is naast inzicht in de wijze waarop en de kosten voor het basistakenpakket 

tevens een pluspakket gevraagd te offeren. Dit gaat over de particuliere sloopmeldingen waarbij 

asbest is betrokken. Dit is nog een klein restant wat anders (mogelijk onlogisch) bij de gemeente 

Alphen aan den Rijn zou achterblijven. 

  

In dit jaarprogramma is geen rekening gehouden met deze business case. I dit jaarprogramma zijn, 

net als in het jaarprogramma 2021, wel 985 uren begroot voor het toezicht op de bedrijfsmatige 

asbestsaneringen. Als het bestuur van de gemeente akkoord gaat met de business case, dan 

corrigeert ODMH de programmabegroting en het jaarprogramma in de eerstvolgende Marap. 
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21 Algemene uren 

Beleidsondersteuning 

Met de activiteiten binnen beleidsondersteuning zorgen wij dat producten gebaseerd zijn op de juiste 

wetgeving. Op dit moment investeren we bijvoorbeeld veel tjd in kennismaken met de Omgevingswet. 

Ook stellen wij nieuwe producten voor waarmee u aan de nieuwe eisen voldoet. De uren 

beleidsondersteuning zetten wij ook in om regels uit te werken naar regionaal beleid. Onder dit 

product vallen ook het scannen van interessante subsidiemogelijkheden, het op de hoogte blijven van 

ontwikkelingen bij andere omgevingsdiensten die interessant kunnen zijn voor onze dienstverlening, 

het behartigen van uw belangen bij de provincie en het Rijk bij nieuwe regelgeving en projecten. De 

uren voor beleidsondersteuning verdelen we over een algemene post en uren per vakgebied. 

Helpdesk 

Met dit product helpen wij u met korte/kleine vragen. Het gaat bijvoorbeeld om vestigingsadviezen en 

horeca-overleg. In de meeste gevallen gaat het om korte adviezen die we niet als apart product 

aanbieden. 

Beheer inrichtingenbestand, Geoweb en Bis 

Om onze producten en diensten goed uit te kunnen voeren hebben we actuele gegevens nodig. 

Daarom beheren wij verschillende soorten geografische informatie en informatie over in ons 

werkgebied gevestigde bedrijven. 

Maatwerk applicatiebeheer en GIS 

Onder dit product werken wij voor alle gemeenten aan de uitbreiding van kaarten in onze regionale 

Allas, aan 2D en 3DGIS projecten (zoals bijvoorbeeld het visualiseren van geluidwerende 

voorzieningen), aan innovatie op het gebied van meten en sensoren, aan monitoring en visualisatie 

(onder andere energiedata) en aan het verder beschikbaar maken van kaartmateriaal voor 

duurzaamheid. 

Onder dit product vallen ook werkzaamheden zoals het aanpassen en aanvullen van data in 

(GIS)systemen, het oplossen van inconsistenties en het juist intekenen van geografische objecten 

voor het beschikbaar maken van gegevens voor derden. In aanloop naar de invoering van de 

Omgevingswet is het op orde hebben en kunnen houden van geografische informatie noodzakelijk. 

GIS staat voor geografisch informatiesysteem. 

De algemene uren voor 2022 schatten wij in op 2.340 uren. 

[BO.MA Beleidsonderst 

IHD Z 

IMA.04 Beheer inichtenbestand (f 

MA. en 

[MA.06 Maatwerk enGIS 

‘otaal 

Tabel 2: Overzicht uren Algemeen 
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2.2 Bodem en archeologi 
  

Wij ondersteunen en adviseren u bij besluitvorming van wettelijke taken en bij de inrichting en het 

beheer van de openbare ruimte. Zo zorgen we er samen met u voor dat er niet gebouwd wordt op 

emstig verontreinigde grond, zien we toe op het verantwoord toepassen van grond, dat hergebruik 

van grond gestimuleerd wordt en dat archeologische waarden beschermd worden. Daarnaast 

informeren wij u over specifieke wijzigingen in de bodemregelgeving en adviseren wij u hoe u hier 

mee om kunt gaan. 

De totale uren voor bodem en archeologie in 2022 schatten we op 3.998 uren, zie tabel 3. 

Naast het reguliere pakket kunt u bij ons terecht voor maatwerk projecten voor bodem en archeologie. 

In overleg met u maken we daar afspraken over. De omvang, complexiteit, doorlooptijd en het aantal 

uren variëren. Deze projecten vallen onder het product BA. 16 in tabel 3 en zijn uitgesplitst in tabel 4. 

  

BA.01 

BA.02.2 len > €1000 tot €B000 Kental 

BA.03.1 Invoer bodem: Kental 

BA.04 Advies Kental 

BA.05.1 

B4.05.2 Veldtoezicht KentalG 

B4.05.5 Beoordelen KentalG 

B4.05.6 Beoordelen KentalG 

B4.05.7 Controle Kental 

B4.05.8 Administratieve controle MaatwerkG 

BA.06 Grondstromenmakelaar 

BA.14.1 Beoordeli onderzoek Kental 

BA.14.3 Herbeoor Kental 

BA.14.7 Korte adviesaanvr: Kental 

BA.16 Maatwerk Bodem en Maatwerk 

Ba.19.1 conventionele Kental 

BO.BA.1 Beleidsondersteuning Bodem. o 

B0.8A2 ie 1 

‘otaal   
Tabel 3: Overzicht uren Bodem en Archeologie 

ie aan den 

|Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio Midden-Holand 

[Ond aan den 

[Thermisch de TG6 aan den 

\Publicatie 2021- hen aan den 

aan den Rijn, AWN etc 

informeren NAF-terrenn 

informeren 

[PFAS aa den 

[Cold case aan den 

[Nader in de te vullen maatwerk 

[Totaal BA.16 Maatwerk Bodem en   
Tabel 4: Overzicht uren product BA. 16 Maatwerk Bodem en Archeologie 
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23 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is één van de speerpunten van uw college en gemeenteraad. In 2021 stelde de 

gemeente een nieuw duurzaamheidsprogramma 2021 - 2030 met een uitvoeringsagenda vast. Daarin 

zijn speerpunten opgenomen voor drie duurzaamheidsthema's: 

Energietransitie 

Klimaatadaptatie en Biodiversiteit 

- Circulaire economie 

Ons team Duurzaamheid ondersteunt u bij de uitvoerende activiteiten om het 

duurzaamheidsprogramma te realiseren. Voorbeelden zijn de samenwerking met energiecoöperatie 

Energiek Alphen aan energiebesparing n woningen, de verduurzaming van bedrijven en 

bedrijventerreinen, het opstellen van een Programma aardgasvrij Alphen aan den Rijn en de 

uitvoering van de Agenda Klimaatadaptatie. Net als in 2021 besteden we in 2022 speciale aandacht 

aan participatie van bewoners, okale groepen en bedrijven in de energietransitie en het 

duurzaamheidsbeleid. Ook helpen we u bij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad met 

zogenaamde wijkaanpakken. Deze werkzaamheden zijn projectmatig van aard en stemmen we qua 

doelstelling, aanpak, omvang en doorlooptijd met u af (product DZ.06). Verderop ziet u in een tabel de 

projecten die we voor 2022 op hoofdlijnen met u hebben afgesproken. Klimaatadaptatie is 

(administratief) bij het team Bodem en archeologie ondergebracht, daarom vindt u daar geen uren 

voor in deze paragraaf. Uiteraard kunnen wij in overleg de inzet op thema's aanpassen als de 

actualiteit daar om vraagt. 

Naast de maatwerkprojecten die we voor uw gemeente uitvoeren, werken we voor alle gemeenten 

van Midden-Holland op regionaal niveau aan duurzaamheid (DZ.05). Het verder uitwerken van de 

regionale energiestrategie valt hier ook onder. Omdat uw gemeente bij Holland Rijnland is 

aangesloten voor dit onderwerp, valt er 235 uur vrij op deze regionale post. Deze uren kunt u inzetten 

op DZ.06 producten. 

Op basis van uw wensen organiseren we ook educatie- en communicatieprojecten om een jonge 

doelgroep te betrekken bij de duurzaamheidsdoelen of -projecten van de gemeente. (DZ.09). 

Bijvoorbeeld een project om jongeren op te leiden tot energiemaatje en zo te inspireren voor de 

energietransitie. Energiemaatjes adviseren kennissen, buren en familie over kleine maatregelen in 

huis om energie te besparen. Of een project waarbij jongeren uit de bovenbouw een duurzame wijk in 

de stad ontwerpen. 

De uren voor Duurzaamheid in 2022 schatten wij in op 2.813 uren. 

BO.DZ Beleidsonderst duurzaamheid o 

DZ.05 Duurzaamheid activiteiten 

DZ.06 Advies Duurzaamheid Maatwerk 

DZ.09 Miieueducatie en communicatie MaatwerkG 

‘otaal 

Tabel 5: Overzicht uren Duurzaamheid 
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Warmte en Wonen 

& 

Bed erreinen 

\scholen en (scans e.d. 

werken / tenmonitor 

Ambassadeur 

  | Totaal DZ.06 Advies Duurzaamheid 

Tabel 6: Overzicht uren product DZ.06 Advies Duurzaamheid 
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24 Geluid, Lucht, Ecologie en Externe Veiligheid (GLEV) 

Het omgevingsbeleid van de gemeente i gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de 

inwoners van de gemeente. Wij ondersteunen en adviseren u daar waar geluid, luchtkwaliteit, externe 

veiligheid (EV) en ecologie (samen GLEV) belangrijk zijn. In de tabel ziet u een overzicht van onze 

producten voor deze vakgebieden. Het gaat onder andere om het gebruikelijke pakket met producten 

zoals adviezen, beoordelingen, APV ontheffingen, hogere waarden besluiten en geluidmetingen. 

Naast deze producten kunt u bij ons terecht voor maatwerkadviezen en projecten (GLV.13). In 2022 

ondersteunen we onder andere bij het uitvoeren van het Actieplan geluid dat u in 2018 heeft 

vastgesteld. Ook adviseren we u op het dossier luchtvaartlawaai door regelgeving zoals de 

Luchtvaartnota en Luchtruimherziening en planvorming over Schiphol te beoordelen op de effecten 

voor uw gemeente. Verder zullen we in 2022 voor de nieuwe ronde in het kader van de EU-richtlijn 

Omgevingslawaai de geluidsbelastingkaarten opstellen. Tot slot voeren we in 2022 onbemande 

geluidmetingen uit om een aantal evenementen te monitoren. Uren hiervoor namen we op onder de 

post maatwerk. 

Op ecologie speelt onder meer het stikstofdossier. Het wegvallen van de Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS) in mei 2019 had grote gevolgen voor de vergunningverlening van ruimtelijke 

procedures. Het Riĳk heeft in 2021 de Wet stikstofreductie en natuurherstel aangenomen. Ten 

opzichte van 2021 verleggen we daarom de verhouding in ureninzet: meer uren voor beoordelingen, 

minder voor advisering. De adviesuren besteden we onder andere aan de door de provincie 

geïntroduceerde Gebiedsgerichte aanpak. De ODMH vertegenwoordigt de gemeente aan de 

gebiedstafel van het Natura2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & Polder Haeck. 

Tot en met 2020 financierde het Rijk een deel van de uitvoering van EV taken. Sinds 2021 ontvangt 

uw gemeente een vergoeding in het gemeentefonds voor de uitvoering van EV taken. Daarom hebben 

wij vanaf 2021 het jaarprogramma opgehoogd, bijvoorbeeld in GLV.11.3 EV - advies. Met deze uren 

willen wij samen met u lokaal EV-beleid ontwikkelen, dat past n de Omgevingswet. 

De uren voor GLEV in 2022 schatten wij in op 3.483 uren. 
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BO.EV Beleidsonderst: Externe Velligheid 

BO.GEL Beleidsondersteuning Geluid 

BOLu Lucht ov 

Dzot beoor KentalG 

Dz.03 advies Maatwerk 

|GLV.01.1 Geluid - Beoordelen derden Kental 

|GLV.01.2 Geluid - advies Maatwerk 

[GLV.01.3 Lucht - beoordelen derden KentalG 

|GLV.02 Geluid - en Maatwerk 

|GLv.03.1 RVMH- beheer en onderhoud 

[GLV.04.1 Geluid = zonebeheer industrielawaal 

[GLV.04.2 Geluid - zonebeneer industrielawaai - Kent/maat 

|GLV.06. 1 Lucht - actualiseren monitoringstoo! 

|GLV.07 Geluid - waarde procedure KentalG 

\GLV.08.1 Geluid - advies APV/Bb KentalG 

\GLV.08.2 Geluid - ondersteunen e m.b.L APV-beleid [maatwerkG 

V. B APV 

V. - APVIEB 

[GLV.10 EV - Korte adviezen 

IGLV.11.1 EV - beoordelen derden 

[GLV.11.3EV-advies 

|GLV.13 maatwerk Tucht n velligheid 

IGLV.15.1 EV - actualisatie ISOR/ RRGS 

‘otaal 

Tabel 7: Overzicht uren GLEV 

  
MJPG s 10| 

|w nav Acl 40 

Luchtvaartlawaai 80 

[Onbemande geluidm: 100} 

LFG klachten 2o 

EL , aarten 140} 

[Totaal GLV.13 Maatwerk geluid, Iu ie en veiligheid 

Tabel 8: Overzicht uren product GLV. 13 Maatwerk Geluid, Lucht, Ecologie & Externe Veiligheid 
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2.5 Juridische ondersteuning 

Onze juridische kennis over milieu gebruiken we om het bestuurlijke, financiële en juridische 

afbreukrisico van onze aangesloten bestuursorganen zoveel mogelijk te beperken. De uitgangspunten 

voor ons handelen zijn rechtmatigheid en rechtsgelijkheid. We zorgen ervoor dat besluiten bij de 

rechter verdedigbaar zijn en dat het risico op eventuele schadeclaims zo klein mogelijk is. 

De uren voor Juridisch ondersteuning in 2022 schatten wij in op 1.070 uren. 

MA01 

[MA.02.1 Afhandelen KentalG 

[MA.02.1c Afhandelen ures KentalG 

[MA.02.1 Afhandelen Voorzieri KentalG 

MA.02. 1 Afhandelen procedure ber KentalG 

MA03 / besuiten op Wob-verzoeken Kent/maat 

MAO7 ‘bezwaar Kent/maat 

[MA.08 Besluitn.a.v. hat Kent/maat 

‘otaal   
Tabel 9: Overzicht uren Juridische ondersteuning 
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26 ROM 

Onze ROM-adviseurs (Ruimtelijke Ordening en Milieu) ondersteunen u op milieugebied bij de 

inrichting van de ruimte. Zo werken wij mee aan ruimtelijke processen en het verhogen van de 

leefbaarheid en duurzaamheid in uw gemeente. Naast beoordelingen van plannen, voeren wij 

quickscans uit en adviseren wij over het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. 

  

  

Bij advisering is het uitgangspunt van onze werkwijze ’ja, mits…. Dat betekent dat wij advies geven 

over of en hoe u een door u gewenste ontwikkeling vanuit milieukundig oogpunt kunt uitvoeren. Naast 

de meer traditionele milieu-thema's betrekken wij n onze advisering ook thema's als duurzaamheid, 

natuur, klimaat en ondergrond. 

Onze grootste bijdrage gaat om maatwerkadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen (RO.07). Bij 

maatwerkadvisering sluiten wij graag zo vroeg mogelijk aan als u plannen ontwikkelt. Dan kunnen wij 

uw milieu-, leefomgeving- en duurzaamheidsambities zoveel mogelijk meenemen. Bij 

maatwerkadvisering werken we projectmatig. De projecten spreken we in overleg met u af. De 

omvang, complexíteit en doorlooptijd variëren. Gaande het jaar rapporteren wij de voortgang. Een 

eerste inschatting van projecten voor 2022 staat in tabel 12. 

Voor ROM-werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet reserveren wij in totaal 535 uren in het 

product Advies leefomgevingskwaliteit (RO.05). Als blijkt deze uren niet toereikend zijn, dan putten wij 

uit RO.07 milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

In aanloop naar de Omgevingswet ontwerpt u een omgevingsvisie en omgevingsplan. Wij 

ondersteunen en adviseren u daarbij. Regionaal ontwikkelen wij voor de verschillende milieuthema's 

bouwstenen, die u als basis kunt gebruiken in uw omgevingsplan. Ook haken we op aanvraag aan bij 

intake- en omgevingstafel van de gemeente. De tijd die we steken in voorbereiding en afhandeling van 

een specifieke RO-zaak schrijven wij op die specifiek RO-zaak. De aanwezigheid van een ROMmer of 

specialist bij een tafel boeken wij op zaaktype RO.05. In tabel 11 ziet u onze geschatte inzet. 

De totale uren voor ROM in 2022 schatten wij in op 3.184 uren. 

BO.RO Beleidsondersteuning ROM 

11 

RO.012 mnen herbeoordeling RO.01.1 _ |Kental 

IRO.02.1 Quick scan miieu Kental 

eit Maatwerk 

IRO.07 Mileuad ruimtelijke Maatwerk 

1 

Tabel 10: Overzicht uren ROM 

  

ntaketafel/ l 

le voorbeeldre 

  'otaal RO.05 Advies leefc 

Tabel 11: Overzicht uren RO.05 
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Oost / Havenfront 

Hoorn West 

West 

Voetbalveld Zwammerdam 

Voorber 

beste verkeersmaatre 

\Amerikalaan ‘aan Marokkostraat) 

coordinerende werkzaamheden ROM 

nader in te vullen 

ITotaal RO.07 Mi ruimtelijke o 

Tabel 12: Overzicht uren RO.07 
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2.7 Toezicht en handhaving 

Toezicht en handhaving voeren we uit zoals beschreven in de “Nota Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving voor gemeentelijke milieutaken 2019-2022" (nota VTH milieu). Belangrijke 

uitgangspunten in deze nota zijn meer communicatie met de bedrijven, risicogericht toezicht en de 

ontwikkeling van een preventiestrategie. 

Vanuit toenemende wet- en regelgeving en passend bij uw klimaatdoelstellingen, speelt het stimuleren 

en afdwingen van energiebesparing een steeds grotere rol in ons werkpakket. Voor dit onderdeel 

reserveren wij 1866 uur voor projecten (product TH.23). Dit jaar willen we ons focussen op 

bedrijventerreinen en nemen we integraal alle aspecten van energiebesparen mee. Naast de 

wettelijke zaken, zoals Omgekeerde Bewijslast, ook wel informatieplicht en de bijbehorende 

energiebesparingsplicht en de label C plicht, nemen we ook niet-wettelijke zaken mee om de CO? 

besparing te versnellen. Dit laatste zal meer op voorlichting gericht zijn. Verder besteden we een deel 

van de uren aan overige energieprojecten. Die projecten ziet u in tabel 13 

Vanuit het regionale product toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven (product 

TH.24) zorgen wij voor afstemming en kennisdeling met de andere omgevingsdiensten uit Zuid- 

Holland. Daarnaast nemen we deel aan periodiek overleg met de gemeenten en omgevingsdiensten 

uit Nederland op bredere onderwerpen zoals mobiliteit. Aan de hand daarvan stellen we plannen op 

over hoe we energiebesparing in de brede zin van het woord op de kaart kunnen zetten. 

Wij informeren u over de voortgang van onze acties en projecten. Met uw instemming met het 

jaarprogramma en de bekendmaking daarvan aan de raad, voldoet u aan de verplichtingen van artikel 

7 van het Bor. 

‘Op basis van de doelen en het inrichtingenbestand schatten wij het aantal uren voor toezicht en 

handhaving in 2022 in op 12.756 uren. 
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BO.TH Beleidsondersteuning Toezicht en Hand! 

01.1 Controle - cat 1 [KentalG 

[TH.01.2 Controle - cat 2 [KentalG 

01.3 Controle - cat 3 [KentalG 

01.4 Controle = cat 4 [KentalG 

01.5 Controle = cat & [KentalG 

021 controle - horecacontroles 

[Ta04 de [Ker!maat 

[TH.05.1 Voornemen [Kermaat 

.05.2 Definitieve dwar [KenVmaat 

05.3 Dwar [Kermaat 

05.41 [KerUmaat 

07 Controle nieuwe |KenYmaat 

08 mileuklachten (r 

ITH.09 Miieuuchten 

10 Beoordelen r [KenUmaat 

[TH.21 Administratief toezicht [Ken/maat 

[TH.22 Naleving r |KentalG 

[Maatwerk 

4 T E 

PRTRIe-MJV [kertalG 

‘otaal 

Tabel 13: Overzicht uren Toezicht en Handhaving 

  

Bedrijventerrein X 30 bedrijven 

Bedrijventerrein Y 30 bedrijven 

Bedrijventerrein Z 30 bedrijven 

Factsheet mits meer dan vier gemeenten meedoen 

Label C voor heel de gemeente 

Hercontroles 

Advisering/overleg/overig 

Nul-lozing bij boomkwekers 

Nader in te vullen 

Totaal TH.23 Projecten Hand 

Tabel 14: Overzicht uren product TH.23 Projecten Handhaving 
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2.8 Vergunningverlening 

Een omgevingsvergunning biedt rechtszekerheid aan ondernemers en beschermt omwonenden tegen 

onaanvaardbare milieuhinder. Daarnaast geven vergunningsprocedures omwonenden de 

mogelijkheid inspraak te hebben op een vergunning en te weten wat een vergunning inhoudt. 

Ons team Vergunningsverlening behandelt voor aanvragen omgevingsvergunningen het onderdeel 

milieu en actualiseert vergunningen als dat nodig is. Ook behandelen wij meldingen van bedrijven die 

milieurelevante activiteiten uitvoeren waar geen vergunning voor nodig is. Daarnaast bereiden we ons 

voor op de komst van de Omgevingswet en de veranderende manier van werken. 

De uren voor Vergunningverlening in 2022 schatten wij in op 3.077 uren. 

BO.W o 

01 Ve Maatwerk 

02 

03 

04 Mileuneutrale wi Kent/maat 

05 Maatwerkvoorschrift Kent/maat 

07 mileuoels Maatwerk 

08G rdigheidstoets Kent/maat 

09 Briefbesluit Kent/maat 

10 WNIAPV Kent/maat 

11 Actualisatietoets Maatwerk 

12 Ve Maatwerk 

141 - a 

142 - 

144 z cat3 KentalG 

145 z cat4 KentalG 

146 - cat5 Urenbasis 

148 lozen Blbí KentalG 

149 WKO Bbi KentalG 

15 APV KentalG 

16K 'mobiele puinbreker KentalG 

20 

21 Besluit m.e.r Maatwerk 

‘otaal   
Tabel 15: Overzicht uren Vergunningverlening 

Voor incidentele werkzaamheden die niet onder &&n van de specifieke vergunningenproducten vallen, 

hebben wij het product VV.20 Projecten vergunningverlening. In overleg met u maken wij afspraken 

over de invulling van deze uren. 

  

Jaarprogramma milieu 2022 gemeente Alphen aan den Rijn, Omgevingsdienst Midden-Holland 19 van 20 



  

3 Asbest sloopmeldingstoezicht 

In 2018 startten wij voor uw gemeente met het uitvoeren van toezichtstaken voor door u 

geaccepteerde sloopmeldingen. Het kan daarbij gaan om de volgende werkzaamheden. 

Toezicht sloopmelding 

We houden toezicht op de geaccepteerde sloopmeldingen, waaronder toezicht op asbestsaneringen 

en toezicht op gedeeltelijke- of volledige sloop. Dit doen we via het product MA.09.1. In sommige 

situaties gaat het om projectmatige sloopwerkzaamheden, of sloop- of 

asbestverwijderingswerkzaamheden die in fases worden uitgevoerd. Dan moeten we vaker toezicht 

houden dan bij een standaard sloopmelding. Hiervoor hebben wij het product MA.09.4. Bij dit product 

betaalt u het werkelijke aantal uren dat wij aan dit product besteedden. 

Constateringsbrieven in relatie tot asbest 

Tijdens het toezicht kunnen we situaties aantreffen waarbij men (nog) niet voldoet aan de wet- en 

regelgeving. In dat geval kunnen we een (extra) constateringsbrief sturen voorafgaand aan een 

formeel handhavingstraject. Met de constateringsbrief stimuleren we het snel opheffen van 

overtredingen. Voor 2022 gaan wij uit van 5 constateringsbrieven. Dit is product MA.09.2 

Handhavingstoezicht asbest 

Tijdens het toezicht kunnen we situaties aantreffen waarbij men niet voldoet aan de wet- en 

regelgeving. In dat geval kan een handhavingstraject nodig zijn om de geconstateerde overtreding of 

tekortkoming ongedaan te maken. Hiervoor hebben wij het product MA.09.3. 

Beoordeling sloopmeldingen 

Tot op heden wordt de beoordeling van sloopmeldingen, waarbij bedrijfsmatig asbest wordt 

verwijderd, niet door de ODMH uitgevoerd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 

1 juli 2022 valt deze taak onder het basistakenpakket van de ODMH 

Deze investering kost € 92.629,40 en wordt als aanvullende bijdrage op het milieuprogramma aan uw 

gemeente doorberekend. 

[MA.09 t Toezent Kental 

TA n relatie t Kentar 

[A.09.3 Handnaungstoezcht asbest Urerbass 

[HA.09 4 Project neldngstoezct Urerbass 

[Toraar 

Tabel 16: Overzicht uren Asbest en sloopmeldingstoezicht 

  

Business case melding en toezicht sloop Alphen aan den Rijn 

Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 2. 
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