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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag omgevingsprogramma 2015 & 2016. Zoals ook de afgelopen jaren betreft dit het
geïntegreerde jaarverslag op basis van het jaarprogramma voor bouw en milieu, het zogenoemde
omgevingsprogramma. Aangezien in 2015 de focus is gelegd op beleidsharmonisatie voor de fusie, betreft
dit jaarverslag een gecombineerd jaarverslag voor zowel het jaar 2015 als 2016.
De inhoud van het programma en het jaarverslag wordt beïnvloed door enerzijds de wettelijke
verplichtingen die voor deze documenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) gelden en anderzijds door datgene wat het bestuur van de gemeente daarin aan informatie wenst
terug te zien voor het uitoefenen van haar taken.
In 2011 is als doelstelling omschreven om uiteindelijk te komen tot een geïntegreerd omgevingsplan (in
2016) op basis waarvan jaarlijks omgevingsprogramma’s worden gemaakt. In het kader van de fusie met
Zeevang zijn de verschillende beleidsplannen (waaronder dus ook het milieu- en bouwbeleidsplan)
geïntegreerd en is het Omgevingsbeleidsplan 2016 - 2020 tot stand gekomen. Deze is op 18 oktober 2016
vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders en na de inspraakperiode is deze op 16
februari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is het eerste integrale beleidsplan voor het
Omgevingsrecht, dat wil zeggen zowel bouw, milieu en ruimtelijke ordening beleid tezamen. Het plan
bestaat uit twee delen: een kwaliteitsdeel en een uitvoeringsdeel.
De doelstellingen die zijn vastgelegd in het milieu- en bouwbeleidsplan en het Omgevingsbeleidsplan
2016 - 2020 vormen het uitgangspunt voor het omgevingsprogramma en dus ook het jaarverslag
omgevingsprogramma 2015-2016. In deze plannen is bestuurlijk vastgelegd waar de focus op wordt
gelegd. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeentelijke doelstellingen bepalend zijn voor de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Door deze focus, ontstaat ook duidelijkheid welke taken
minder aandacht en prioriteit krijgen in dagelijkse werkzaamheden. Prioriteiten (en/of ambities) zijn onder
andere; klimaat en duurzaamheid, groen & water, afval en luchtkwaliteit & geur. Naar aanleiding van deze
ambities is bijvoorbeeld een notitie klimaat en duurzaamheid vastgesteld en zijn we toegetreden tot het
Duurzaam Bouwloket (voor vragen van inwoners over energiebesparing en duurzame energie in eigen
woningen).
Werkafspraken en taak- en rolverdelingen zijn de kern van de uitwerking van de producten. Hiermee is
het (jaarverslag) omgevingsprogramma een goede leidraad voor de dagelijkse werkpraktijk en
samenwerking met de verbonden partijen.
De komende jaren zal het omgevingsprogramma en de activiteiten die daarin worden opgenomen, in
overeenstemming met het Omgevingsbeleidsplan 2016 – 2020 verder worden doorontwikkeld. Dit zal ook
gebeuren aan de hand van een bredere discussie over toerekening van uren aan producten. Dit met als
doel gaandeweg een beter inzicht te verkrijgen en te kunnen verschaffen over de kosten die per product
gemaakt worden. In zoverre is het geen statisch document, maar een groeimodel, dat aangepast kan
worden als nieuwe inzichten daar aanleiding toe geven.
In artikel 7.7 lid 2 en 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is de grondslag voor het jaarverslag
opgenomen:
Artikel 7.7 Rapportage
2. Het bestuursorgaan evalueert jaarlijks of de in het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid,
opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van
de krachtens artikel 7.2, eerste lid, gestelde doelen.
3. Burgemeester en wethouders maken de rapportage, bedoeld in het eerste lid, en het verslag van de evaluatie,
bedoeld in het tweede lid, bekend aan de gemeenteraad. Gedeputeerde staten maken de rapportage, bedoeld in
het eerste lid, en het verslag van de evaluatie, bedoeld in het tweede lid, bekend aan provinciale staten.

Op grond van de Wabo hoeft dus slechts de wijze waarop het toezicht en de handhaving wordt uitgeoefend
te worden verantwoord aan de gemeenteraad. Aangezien de opzet en de reikwijdte van het
bouwbeleidsplan, het milieubeleidsplan en het jaarprogramma veel verder voert, heeft ook het jaarverslag
een bredere insteek dan uitsluitend de wettelijke verantwoording.
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Voor het verslag wordt de verantwoording in de bekende tabelvorm gepresenteerd. Voor de goede orde
wordt onderstaand de betekenis van de onderdelen van de tabel weergegeven.
Produkt/taak
De uit te voeren taken worden zoveel mogelijk vertaald in producten of aantallen. Daarmee worden de doelstellingen van de
taakuitvoering helder. Het programma is wat dat betreft te beschouwen als een bundel bestuursopdrachten.
Streefdatum
Voor producten die niet een doorlopend karakter kennen (zoals vergunningverlening en toezicht) is het van belang om inzicht te
verschaffen in de termijn waarbinnen producten gepland zijn.
Grondslag
Omdat het gaat om wettelijke taken is het zinvol de juridische grondslag te vermelden. Niet altijd kan een juridische grondslag worden
aangewezen. Anderszins is het ook gewenst andere grondslagen, zoals beleidsstukken of -nota’s aan te wijzen.
Status
De status van de taak geeft aan of het gaat om een eenmalig product of dat er sprake is van een doorlopende activiteit
Trekker/betrokkenen
Om inzicht te verkrijgen in de verantwoordelijkheden op ambtelijk niveau en de organisatorische aspecten in beeld te brengen is dit
kopje opgenomen.
Productnummer begroting: hier wordt vermeld onder welk nummer van de productenraming 2014 de activiteit gerekend moet worden.
Financiële aspecten
De begroting kent een uitsplitsing naar producten. Voor zover al een indruk kan worden gegeven van de specifieke kosten van een
taak of bijzondere situaties worden deze hier weergegeven.
Geraamde uren/besteed
De uren die met de uitvoering van een taak zijn gemoeid bij de afdeling VROM. De raming van het betreffende jaar wordt vermeld
naast de uren die over 2015 voor hetzelfde product zijn verantwoord.

2. Urenraming
Op de diverse producten zijn de geschreven uren terug te vinden en de verschillen ten opzichte van de
ramingen. Al langer is uit de jaarverslagen bekend dat er op de diverse producten sprake is van aanzienlijke
verschillen tussen de geraamde en de feitelijk bestede uren. Daarvoor zijn diverse redenen aan te geven.
In de eerste plaats worden verschillen veroorzaakt door de invloed van incidentele activiteiten en/of
voorvallen die in belangrijke mate kunnen bepalen hoeveel uren er feitelijk besteed worden aan een
product.
In de tweede plaats is er geen organisatiebrede richtlijn of instructie hoe uren moeten worden
toegeschreven aan producten. Daardoor kunnen verschillen van inzicht ontstaan over hoe bepaalde
activiteiten (overleg is een voor de hand liggend voorbeeld) moeten worden toegeschreven.
Ten derde is de schaal van de gemeentelijke organisatie zodanig dat persoonlijke omstandigheden of
ontwikkelingen op het personele vlak van invloed zijn op de cijfers. Bij grotere organisaties zou een
dergelijke invloed veel geringer zijn. Dit gegeven maakt het moeilijk een betrouwbare en consistente raming
op te nemen in het programma. De cijfers moeten dan ook worden gezien als een indicatie van de
benodigde inspanning op de verschillende producten.
Daar waar nodig zal bij de betreffende producten een toelichting worden gegeven op de afwijking.
Aangezien er in het kader van de fusie met de gemeente Zeevang voor 2016 geen omgevingsprogramma
is opgesteld, is er ook geen urenraming vastgesteld voor 2016. Er is prioriteit gegeven aan de harmonisatie
van andere beleidsstukken. Aangezien er in 2016 geen omgevingsprogramma is opgesteld, is er in 2016
geen gebruik gemaakt van het tijdsregistratieprogramma Timn. Middels de Timn urenregistratie worden de
werkelijke productieve uren van alle medewerkers doorberekend naar kostendragers c.q. producten.
Daarom staat alleen de urenraming en verantwoording over het jaar 2015 in dit jaarverslag vermeld.
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3. Samenwerking
Sinds 1 januari 2014 worden de basistaken geheel door de Omgevingsdienst IJmond uitgevoerd. Met de
wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 14 april 2016 zijn gemeenten
verplicht geworden om op grond van artikel 5.3 van de Wabo hun basistakenpakket (complexe VTHmilieutaken) uit te laten voeren door de omgevingsdienst in hun regio en hiertoe ook deelnemer te worden
van de gemeenschappelijke regeling van de betreffende omgevingsdienst.
Voor 2015 voor de gemeente Edam-Volendam is de strekking van de dienstverleningsoverleenkomst
(DVO) met de omgevingsdienst dat rekening gehouden dient te worden met de afname van 796 uren. Het
maximaal aantal af te nemen uren is geraamd op 686 uur voor basistaken en 110 uur voor overgedragen
provinciale taken. De begrotingen 2015 en verder moeten dus voorzien in een raming van 796 uur maal
het uurtarief van € 70,50 (tarief voor 2015) als maximale bijdrage aan de omgevingsdienst. Een bedrag van
€ 56.118,- in totaal derhalve.
Voor 2015 voor de gemeente Zeevang is rekening gehouden met 656 uur tegen een uurtarief van
€ 70,30 (tarief van 2015), een bedrag van € 48.225,80 derhalve.
Ook in 2016 is het basistakenpakket DVO voor Edam-Volendam rekening gehouden met 796 uren tegen
het uurtarief van € 72,40 (tarief voor 2016), een bedrag van € 57.630,40 derhalve.
Voor Zeevang is rekening gehouden met 656 uren, ook tegen het uurtarief van € 72,40 (tarief van 2016),
een bedrag van € 47.494,40 derhalve. Dit betreft een totaalbedrag van € 105.124,80 voor in totaal 1452
uur.
4. Plaats van het jaarverslag
Het jaarverslag is voor het gemeentebestuur een middel om te toetsen in hoeverre aan de doelstellingen
uit het omgevingsbeleidsplan (voorheen het bouwbeleidsplan en het milieubeleidsplan) thans wordt
voldaan en waar eventueel bijsturing noodzakelijk is. Binnen de beleidscyclus is er sprake van horizontaal
toezicht door de raad op het college. Het verslag vervult eveneens een rol in het verticaal (of interbestuurlijk)
toezicht door de Provincie.
Daarnaast kan het verslag worden benut als een ijkmoment ten aanzien van de beleidsvoornemens van
de gemeente met betrekking tot de dienstverlening en als tussentijdse toetsing en evaluatie van beleid.
Alle programma’s en verslagen worden na vaststelling op de gemeentelijke website geplaatst.
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ACTIVITEITEN/PRODUCTEN 2015 & 2016
In het Omgevingsprogramma 2015 is de volgende hoofdindeling gehanteerd voor de activiteiten en
producten uit het programma:
1. beleid, planning en programmering;
2. vergunningverlening en beschikkingen;
3. toezicht en handhaving.
Deze indeling wordt ook voor het jaarverslag 2015 & 2016 gehanteerd.

1. Beleid, planning en beleidsproducten
Op 28 november 2013 heeft de gemeenteraad het verbreed GRP voor de periode 2014 - 2018 vastgesteld.
De uren die beleidsmatig aan dit product zijn besteed zijn beperkt. De feitelijke uitvoering van het GRP
(vernieuwing en vervanging van riolen) maakt namelijk onderdeel uit van de betreffende investeringen. De
uren die voor de feitelijke uitvoering van het verbreed GRP worden gemaakt bedragen een veelvoud van
hetgeen hieronder bij beleidstaken is gemeld. In 2014 is de positie van de tijdelijke 1 fte voor de riolering
ingevuld. De uren voor de nieuwe medewerker rioleringstaken zijn thans verwerkt in de raming van 2015,
vandaar dat de raming van het aantal uren hoger is dan voorgaande jaren. De uren door de betreffende
medewerker worden gemaakt passen voor een beperkt deel in deze activiteit en voor het overige komen
deze bij de investeringen terecht.
In het kader van de fusie met Zeevang zijn de aansluitverordeningen riolering van beiden gemeenten
samengevoegd. De geharmoniseerde aansluitverordening riolering is in 2016 opgeleverd en vastgesteld.
Het doel van de aansluitverordening riolering is het bevorderen van juiste/ goede aansluitingen op de
openbare riolering. De openbare riolering bestaat uit verschillende buizen voor de afvoer van (gemengd of
gescheiden) afvalwater, vuilwater, hemelwater en drainagewater.

1.01

Uitvoering watertaken

PRODUCT:







n.v.t.

STREEFDATUM

uitvoering vastgesteld verbreed GRP
uitvoering gemeentelijk deel bestuursakkoord water (BAW)
opstellen Grondwaterplan
opzetten en monitoring watersystemen
monstername waterkwaliteiten (door HHNK)
aansluitverordening riolering

STATUS

artikel 4.22, 4.23 en titel 10.5 Wet milieubeheer, artikel 3.5 en 3.6 van
de Waterwet, Gem. aansluitverordening
gedeeltelijke nieuw en gedeeltelijk bestaande doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Werken en Projecten

FINANCIËLE ASPECTEN:

-

GRONDSLAG:

Afdeling Openbare Werken,
Afdeling Interne Dienstverlening,
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier,
Provincie Noord-Holland
kosten geheel aan watertaken omstreeks € 2.000.000,-

Productnummer begroting: 4.08 en 9.13
4.722.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 1243
270
Geraamd/besteed Z 2015

304
277
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Voor wat betreft het product Economische zaken is het aantal daadwerkelijk bestede uren lager dan de
geraamde uren. Dit is in lichtere mate het geval voor het product Toerisme. Dit zijn voorbeelden van
activiteiten waar de invloed van personele omstandigheden direct merkbaar zijn in het product.
Vooruitlopend op de fusie is in 2015 op deze terreinen samenwerking gezocht met gemeente Zeevang.

1.02

Economische aangelegenheden

PRODUCT:

STREEFDATUM

 beleidsnota’s economisch terrein
 EZ-overleg
 overleg bedrijfsleven en middenstand E-V
n.v.t.

GRONDSLAG:

--

STATUS

doorlopende taken

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Omgevingsbeleid

FINANCIËLE ASPECTEN:

--

Stadsregio, bedrijfsleven, KvK,
ISW

Productnummer begroting: 5.02
4.310.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 635
60
Geraamd/besteed Z 2015

299
Geen gegevens

1.03

Toerisme

PRODUCT:

STREEFDATUM

 overleg VVV Edam-Volendam
 subsidies promotionele activiteiten
 toerisme beleid
 subsidies evenementen
 centrumvisie Volendam
n.v.t.

GRONDSLAG:

--

STATUS

doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Omgevingsbeleid

FINANCIËLE ASPECTEN:

- subsidieverstrekking aan VVV

--

Productnummer begroting: 5.04
4.560.230
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 502
225
Geraamd/besteed Z 2015
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1.04

Monumentenzorg/beleid

PRODUCT:

 archeologiebeleid
 monumentenbeleid
 cultuur- en oudheidkunde
 (Rijks)subsidies
n.v.t.

STREEFDATUM

STATUS

Monumentenwet, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
Woningwet, bestemmingsplannen, Wro
doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Omgevingsbeleid

FINANCIËLE ASPECTEN:

- kosten ontwikkeling beleid monumentenzorg € 16.000,-

GRONDSLAG:

Sectie Bouwen & Milieu

Productnummer begroting: 8.03
4.541.100
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 900
50
Geraamd/besteed Z 2015

731
Geen gegevens

Een groot gedeelte van alle beschikbare bodemgegevens is via onze website beschikbaar gesteld. In 2016
zijn ook de bodemgegevens voor zover bekend van voormalig gemeente Zeevang beschikbaar gesteld.
Het beheer van bodeminformatie en het bijhouden van de website vergt veel van de beschikbare uren. De
uren gaan zitten in het beoordelen en adviseren ten aanzien van aangeleverde bodemonderzoeken (in het
kader van aanvragen omgevingsvergunning), het verstrekken van bodemonderzoeken aan derden en
vooral aan het ondersteunen van de aanpak van gevallen van bodemverontreiniging bij werken
(grondverzet c.q. civiele werken). Verder is er in 2015 en 2016 gewerkt in het kader van de harmonisatie
aan de bodembeleidsplannen. Deze zal in 2017 worden opgeleverd.

1.05

Bodemtaken

PRODUCT:

 begeleiding en sturing van bodemsaneringsprojecten
 toetsing bodemsaneringsvoorstellen
 informatieplicht bodemonderzoeken
 advies ten aanzien van overlegde bodemonderzoeken
 actief bodembeheer
 advisering t.b.v. omgevingsvergunningen
n.v.t.

STREEFDATUM
GRONDSLAG:
STATUS

Wet Bodembescherming, Ministeriële regeling omgevingsrecht/
WABO, Besluit Bodemkwaliteit, Gem. bouwverordening
doorlopende taak

Provincie, Omgevingsdienst
IJmond
onderzoekskosten
gemeentelijke
plannen
FINANCIËLE ASPECTEN:
- kosten gemeentelijke saneringen
- kosten monitoring saneringslocaties en voormalige stortplaatsen
Productnummer begroting: 10.01
4.723.000
Kostenplaats begroting
TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

Geraamd/besteed E-V 2015 750
100
Geraamd/besteed Z 2015
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Herziening van het verkeers-/milieumodel (periode 2011 - 2020) is inmiddels afgerond. Daarmee kan
bepaald worden welke woningen welke mate van hinder ondervinden als gevolg van het wegverkeer.
Periodiek is herijking van het model noodzakelijk en moeten verkeersgegevens aangepast worden aan
actuele tellingen. Gelet op de ontwikkelingen binnen de gemeente vraagt het onderwerp op het gebied van
verkeer en woningbouw geregelde actualisering. Het verkeersmilieumodel zal de komende jaren moeten
worden uitgebreid met de gegevens over de situatie in Zeevang. Dit staat voor 2017 gepland i.v.m. het nog
vast te stellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Bij bouwplannen komt het helaas nog geregeld voor dat aanvragers zich er niet bewust van zijn dat er
sprake is van geluidbelaste gevels en dat aanpassing van plannen noodzakelijk is.
Toezicht en handhaving van geluidsbelasting van horeca, evenementen en industrie is opgenomen in
hoofdstuk 3.
Reeds in 2013 is het handhavingsbeleid t.b.v. geluid bij horeca aangescherpt en omgezet naar een “gele
kaart – rode kaart” principe. Toezicht en handhaving van geluid bij horeca blijft een belangrijk
aandachtspunt voor de gemeente en een speerpunt in het (milieu) toezicht.
In beginsel kent de gemeente Edam-Volendam geen overschrijding van de signaalwaarden of
grenswaarden voor wat betreft de luchtkwaliteit. Het blijft echter wel een aspect dat beschouwd moet
worden bij ruimtelijke ontwikkelingen, met name waar veranderingen van de verkeersstromen aan de orde
zijn.
In 2013 heeft Witteveen+Bos een geuronderzoek uitgevoerd met betrekking tot de viswerkende industrie
op het bedrijventerrein Julianaweg. In verband met ruimtelijke planvorming wenst de gemeente dit
onderzoek te laten actualiseren. De opdracht hiervoor is eind 2016 verstrekt aan Witteveen+Bos en zal in
2017 worden uitgevoerd.

1.06

Geluid en Luchtkwaliteit

PRODUCT:

STREEFDATUM

 beheer gegevens wegverkeerslawaai
 advisering bouwplannen m.b.t. wegverkeerslawaai
 begeleiding maatregelen (toepassen stil asfalt)
 industrielawaai
 monitoringsmetingen omgevingslawaai
 geurcontroles
 advisering luchtkwaliteit
 geuronderzoek
n.v.t.

GRONDSLAG:

Art. 2 Wegenverkeerswet en Wet Geluidhinder en ISV

STATUS

- doorlopende taak

Sectie Werken en Projecten,
sectie Omgevingsbeleid
- onderzoekskosten akoestisch onderzoek
FINANCIËLE ASPECTEN:
- meerkosten aanleg geluidsarm asfalt
Productnummer begroting: 10.01
4.723.000
Kostenplaats begroting
TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

Geraamd/besteed E-V 2015 300
40
Geraamd/besteed Z 2015

522
6
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In 2014 zijn de laatst beschikbare bedragen van de subsidieverordening duurzame energie maatregelen
2013 – 2016 voor de Gemeente Edam-Volendam uitgekeerd. Het laatst beschikbare bedrag van voormalig
Gemeente Zeevang is in juni 2016 uitgekeerd. Er is geen subsidie meer beschikbaar en er zijn ook geen
plannen voor een nieuwe subsidieregeling. De belangstelling voor het onderwerp is onverminderd hoog. In
2015 en 2016 is een milieumarkt georganiseerd door de gemeente in samenwerking met particulieren en
ondernemers.
De gemeente Edam-Volendam is door ondertekening van een intentieverklaring toegetreden tot de regio
Waterland, bestaande uit de gemeenten Zeevang, Beemster, Purmerend, Waterland, Landsmeer,
Wormerland, Oostzaan en Zaanstad. Als verplicht onderdeel van de regionale samenwerking moet
er een loket voor vragen over energiebesparing en duurzame energie in eigen woningen worden ingericht.
Om op de meest efficiënte manier uitvoering te geven aan deze verplichting, is de gemeente Edam
Volendam toegetreden tot het Duurzaam Bouwloket www.duurzaambouwloket.nl. Per 1 januari 2015 is het
gemeentelijk Duurzaam Bouw loket opengesteld voor de inwoners van de gemeente Edam-Volendam voor
de periode van 2015 - 2017.
Eind 2016 is er een klimaat en duurzaamheid - notitie vastgesteld in het college en door de gemeenteraad.
Dit betreft een koersdocument die aansluit bij het ambitieuze programmaplan voor de periode 2017-2022,
die na de fusie tussen Zeevang en Edam-Volendam door de Raad vastgesteld. De raad heeft aangegeven
duurzaamheid als belangrijke prioriteit te beschouwen. Er is behoefte aan een (nieuw) samenhangend
beleid voor onze nieuwe gemeentelijke organisatie, waarin de duurzame ambities
voor alle dorpskernen worden gelijkgetrokken en verwoord. De notitie betreft een richtinggevend advies
waarin het ambitieniveau wordt bepaald. Dit is een belangrijke eerste stap in een cyclisch beleidsproces.
In 2017 zal het beleid op klimaat en duurzaamheid worden opgeleverd en vastgesteld.

1.09

Klimaat en duurzaamheid

PRODUCT:



STREEFDATUM

facilitering doorrekenen duurzaamheid nieuwbouwplannen via
GPR gebouw
 subsidieregeling energiebesparingsmaatregelen
 advisering duurzame ontwikkeling gemeentelijke bedrijfsvoering
 actualisering programma klimaat en duurzaamheid
n.v.t.

STATUS

Bouwbesluit, Wet milieubeheer, Meerjarenafspraken (MJA)
Energiebesparing
doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

FINANCIËLE ASPECTEN:

-

GRONDSLAG:

Provincie Noord-Holland,
Projectbureau,
Woningbouwstichtingen
kosten subsidieregeling energiebesparende maatregelen

Productnummer begroting: 10.01
4.723.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 500
80
Geraamd/besteed Z 2015

93
Geen gegevens
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In 2015 en 2016 is er gewerkt aan beleidsharmonisatie. Als onderdeel van de beleidsharmonisatie zijn de
beleidsstukken op de gebieden bouw, milieu en Ruimtelijke Ordening samengevoegd tot één
Omgevingsbeleidsplan voor de periode van 2016 t/m 2020, deze is in 2016 vastgesteld door het college
en in 2017 in de gemeenteraad. Dit is het eerste integrale beleidsplan voor het Omgevingsrecht. Het
omgevingsbeleidsplan is de opvolger van het Bouwbeleidsplan 2012-2016 en het Milieubeleidsplan 20092012 (verlengd tot juli 2016) van de gemeente Edam-Volendam en het Integraal Handhavingsbeleid 20132017 van de gemeente Zeevang. De integratie van de genoemde stukken is noodzakelijk in verband met
de fusie van de beiden gemeenten. Het integrale Omgevingsbeleidsplan neemt een voorschot op de
invoering van de Omgevingswet. Daarnaast borgt het Omgevingsbeleidsplan de voorwaarden die de
wetgever stelt aan de uitvoering van de aan de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Het plan bestaat uit 2 delen: een kwaliteitsdeel en een uitvoeringsdeel.
De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is (gedeeltelijk) op 14 april 2016 in werking
getreden. Met deze wet is de wettelijke basis van het nieuwe VTH-stelsel verankerd. Het nieuwe VTHstelsel bevat een landelijk dekkend stelsel van 29 omgevingsdiensten, belast met de uitvoering van de
zogenaamde basistaken op het gebied van milieu. Naar aanleiding van de Wet VTH zijn een aantal
artikelen in de Wabo en aanverwante wetten toegevoegd c.q. gewijzigd. Een daarvan is artikel 5.4 lid 1
onder b van de Wabo: Om een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het bepaalde bij of
krachtens de betrokken wetten door omgevingsdiensten te waarborgen stelt de gemeenteraad, gehoord
gedeputeerde staten, bij verordening regels over de uitvoering en handhaving van de basistaken. Op basis
van deze wijziging is de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
gemeente Edam-Volendam opgesteld. Deze is eind 2016 door het college vastgesteld.
Met de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 14 april 2016 zijn
gemeenten verplicht geworden om op grond van artikel 5.3 van de Wabo hun basistakenpakket (complexe
VTH-milieutaken) uit te laten voeren door de omgevingsdienst in hun regio en hiertoe ook deelnemer te
worden van de gemeenschappelijke regeling van de betreffende omgevingsdienst. Zowel het college als
de gemeenteraad hebben ingestemd met toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst IJmond en met beëindiging van de bestaande dienstverleningsovereenkomst.

1.10

Planning en verslaglegging

PRODUCTEN:

GRONDSLAG:

 integraal uitvoeringsprogramma omgeving 2017
 jaarverslag omgevingsprogramma 2015 en 2016
 omgevingsbeleidsplan periode 2016 – 2020
 monitoring, coördinatie uitvoering en beleidsvoorbereiding
 prognoses woningbouw en voorraadontwikkeling
 verdere digitalisering werkprocessen Wabo
 jaarverslag omgevingsprogramma 2015 en 2016: 1 april 2017
 integraal uitvoeringsprogramma omgeving 2017: 1 maart 2017
art. 7.3 Besluit Omgevingsrecht

STATUS

doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

STREEFDATUM

FINANCIËLE ASPECTEN:

Sectie Omgevingsbeleid,
Inspectie I&M, Provincie NoordHolland, Omgevingsdienst
IJmond
- kosten ondersteuning door Omgevingsdienst IJmond

Productnummer begroting: 10.01 en 10.09
4.723.00 en 4.822.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 500
250
Geraamd/besteed Z 2015

458
Geen gegevens
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De afgelopen jaren heeft er t/m het jaar 2015 een inhaalslag plaatsgevonden ten aanzien van het
actualiseren van de bestemmingsplannen voor voormalig Gemeente Edam-Volendam. In 2016 zijn de
bestemmingsplannen voor zover nodig volgens het normale actualisatieproces herzien en was er geen
sprake meer van een inhaalslag. Voor het grootste deel van het grondgebied van de gemeente zijn er nu
dan ook dekkende en actuele bestemmingsplannen vastgesteld.
Er zijn echter nog een aantal bestemmingsplannen waaraan nog gewerkt wordt of die in procedure zijn.
Dit vergt echter niet zoveel inspanning meer als de afgelopen jaren. Deels gaat de inzet naar het onderdeel
vergunningverlening, omdat de uren die met het bestemmingsdeel van aanvragen gemoeid is daar wordt
geregistreerd.

1.11

Structuur en bestemmingsplannen

PRODUCT:

 opstellen/ actualiseren bestemmingsplannen
 beoordelingen ruimtelijke onderbouwingen
 planologische en stedenbouwkundige beleidsadviezen
 opstellen voorbereidingsbesluiten
 gegevensbeheer ruimtelijke plannen en digitalisering
 advisering t.b.v. omgevingsvergunningen
n.v.t.

STREEFDATUM

STATUS

Wro, Woningwet, Bouwbesluit, Bevi/Revi, Wet geluidhinder, Wet
milieubeheer hoofdstuk lucht
doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Omgevingsbeleid

GRONDSLAG:

Sectie Bouwen & Milieu / derden

uitvoeringskosten externe ondersteuning opstellen
bestemmingsplannen
- onderzoekskosten t.b.v. bestemmingsplanprojecten
- onderzoekskosten t.b.v. beleidsprojecten
Productnummer begroting: 10.04
4.810.000
Kostenplaats begroting
FINANCIËLE ASPECTEN:

-

Geraamd/besteed E-V 2015 3195
1200
Geraamd/besteed Z 2015

2165
Geen gegevens

In verband met de fusie en personele omstandigheden wijken de bestede uren in 2015 voor de oude
gemeente Edam-Volendam af van de geraamde uren. Per 1 januari 2016 is er een nieuwe medewerker
voor volkshuisvestingsbeleid aangesteld.

1.12

Volkshuisvestingsbeleid

PRODUCT:

STREEFDATUM

 advisering volkshuisvestingsbeleid
 behandeling verzoeken urgentie woonruimte
 taskforce statushouders
n.v.t.

GRONDSLAG:

Huisvestingswet

STATUS

Doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Omgevingsbeleid

FINANCIËLE ASPECTEN:

n.v.t.

sectie Bouw- en Milieuzaken

Productnummer begroting: 10.05
4.822.060 en 4.822.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 454
50
Geraamd/besteed Z 2015

124
178
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Raming van de uren voor het product 1.14 is complex, omdat voor belangrijk deel de uren van individuele
grondexploitaties/ projectontwikkeling van individuele projecten daarin worden verantwoord. De uren die in
dit programma zijn geraamd voor grondzaken en exploitaties hebben een meer algemeen karakter. De
bestede uren in 2015 (totaal 6238 uur) kunnen worden gesplitst in 1087 uur voor het product zoals
hieronder beschreven en 5151 uur voor projectontwikkeling van individuele projecten.

1.14

Grondzaken en exploitaties

PRODUCT:



STREEFDATUM

advisering beleid grondzaken (grondbeleid, uitgiftebeleid, aan- en
verkoop)
 vastgoedinformatiebeheer
 opstellen overeenkomsten van huur, verhuur, recognitie,
verpachting, aankoop, verkoop e.d.
n.v.t.

GRONDSLAG:

Burgerlijk Wetboek

STATUS

doorlopende taak

Afdeling Interne Dienstverlening,
sectie Werken en Projecten,
derden
- inkomsten en uitgaven afzonderlijk ondergebracht in de
FINANCIËLE ASPECTEN:
exploitaties
- kosten externe advisering € 35.000,Productnummer begroting: 10.13
4.830.500 en 4.830.501
Kostenplaats begroting
TREKKER+betrokkenen:

Sectie Omgevingsbeleid

Geraamd/besteed E-V 2015 3719
50
Geraamd/besteed Z 2015

6238
77
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2. Vergunningverlening en beschikkingen
In dit hoofdstuk zijn de activiteiten en producten ondergebracht die een meer individueel gericht karakter
hebben. Vergunningen en andere beschikkingen worden aangevraagd door individuele burgers en
bedrijven. De trend van de afgelopen jaren is geweest en is nog steeds dat er meer en meer sprake is van
algemene regels en minder maatwerk. Deze trend zal zich de komende jaren doorzetten nu het rijk het
voornemen heeft de regels voor vergunningsvrij bouwen onder de nieuwe omgevingswet en bij de invoering
van private kwaliteitsborging nog verder uit te breiden. De praktijk is echter weerbarstiger, er is steeds meer
sprake van complexe vergunningaanvragen, dus zal er steeds meer maatwerk moeten worden toegepast.
De Omgevingswet treedt medio 2019 in werking. Of dit ook daadwerkelijk gehaald gaat worden en wat de
gevolgen daarvan zijn voor de gemeentelijke taakuitvoering is op dit moment nog niet te zeggen. In de
invoeringswet Omgevingswet is bouwen in artikel 5.1 veranderd van vergunningplichtig tenzij
vergunningvrij naar vergunningvrij tenzij vergunningplichtig. Het zwaartepunt in de gemeentelijke
taakuitvoering zal dan ook steeds verder gaan verschuiven naar toezicht en handhaving (hoofdstuk 3),
maar er vindt ook een verschuiving plaats naar het leveren van maatwerk voor die gevallen die blijvend
onder de vergunningsplicht vallen.
Het product vergunningverlening (omgevingsvergunningen) blijft daarom op dit moment nog het
belangrijkste voor RO gerelateerd aan het aantal uren dat ermee is gemoeid. In 2016 heeft een drastische
toename in het aantal aanvragen plaatsgevonden. Een andere ontwikkeling, die rechtstreeks verband
houdt met de gemeentelijke taak op vergunningverlening, is dat meer werken met algemene regels slechts
beperkte gevolgen heeft voor de uren die met deze producten zijn gemoeid. Dit kan worden verklaard uit
de omstandigheid dat de overgebleven zaken complexer van aard zijn en dat de registratieverplichtingen
in zijn algemeenheid substantieel zijn gegroeid. Tevens heeft de verregaande digitalisering van het
vergunningentraject er voor gezorgd dat er meer handelingen moeten worden verricht, die weer meer tijd
in beslag nemen.
Cijfermatig heeft de verlening van de vergunningen (voor de oud gemeente Edam-Volendam) er de
afgelopen jaren als volgt uitgezien:
Reguliere procedure
2012
2013
2014
2015
2016*
51
48
56
65
50
gemiddelde doorlooptijd in dagen
langste doorlooptijd in dagen
360
247
244
413
272
kortste doorlooptijd in dagen
4
4
5
6
7
totaal aantal
omgevingsvergunningen verleend
waarvan omgevingsvergunningen
regulier
waarvan omgevingsvergunningen
uitgebreid
ontheffingen art. 2.12, lid 1 sub a 1° en
2°
projectbesluiten art. 2.12, lid 1, sub a 3°
tijdelijke ontheffingen art. 2.12, lid 2
procedures verdaagd

220 100%

241 100%

213 100%

182 100%

222 100%

216

98%

232

194

173

201

4

2%

9

107
0
0
55

49%
0%
0%
25%

96%

4%

31%
75
0%
1
0%
0
26 11%

19
56
2
3
38

91%

9%
26%
1%
1%
20%

9
85
1
3
38

95%

5%
47%
1%
2%
22%

9

91%

4%

46%
103
4%
8
3%
7
26 13%

*In 2016 betreft het cijfermatig de verlening van de vergunning voor de nieuwe gemeente EdamVolendam, dus inclusief oud gemeente Zeevang.
In 2015 zijn er in oud gemeente Zeevang in totaal 45 omgevingsvergunningen verleend. Verdere
gegevens zijn niet beschikbaar.
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Onderstaande gegevens betreffen alleen (oud) gemeente Edam-Volendam.
De gemiddelde doorlooptijd van een omgevingsvergunning is in 2015 helaas gestegen ten opzichte van
het voorgaande jaar (2014). In 2016 is de gemiddelde doorlooptijd gedaald ten opzichte 2015.
Een aantal ontwikkelingen kan worden aangestipt voor 2015:
*
gemiddelde doorlooptijd is gestegen (van 56 naar 65 dagen);
*
aantallen binnengekomen aanvragen en het aantal verleende vergunningen is gedaald;
*
het aantal uitgebreide procedures is flink gedaald, nu nog 5 % t.o.v. 9 % in 2014;
*
22 % van de aanvragen wordt verdaagd (veelal om een plan nog iets aan te passen of stukken aan te
leveren, zodat niet behoeft te worden geweigerd), het aantal verdagingen ten opzichte van 2014 is
iets toegenomen;
*
toename van het aantal ontheffingen artikel 2.12 lid 1 sub a 1° en 2° Wabo van 56 naar 85.
Een aantal ontwikkelingen kan worden aangestipt voor 2016:
*
gemiddelde doorlooptijd is flink gedaald (van 65 naar 50 dagen);
*
aantallen binnengekomen aanvragen en het aantal verleende vergunningen is gestegen, 222 t.o.v.
182 verleende omgevingsvergunningen;
*
het aantal uitgebreide procedures is gelijk gebleven aan het voorgaande jaar;
*
20 % van de aanvragen wordt verdaagd (veelal om een plan nog iets aan te passen of stukken aan te
leveren, zodat niet behoeft te worden geweigerd), het aantal verdagingen ten opzichte van 2015 is
gedaald;
*
afname van het aantal ontheffingen artikel 2.12 lid 1 sub a 1° en 2° Wabo van 75 naar 56.
De langste doorlooptijd (413 dagen) is flink gestegen ten opzichte van 2014 (244). In 2016 is deze weer
gedaald (272). Aangezien de cijfers van 2015 alleen de gegevens van oud gemeente Edam-Volendam
bevatten en niet van oud gemeente Zeevang, is er geen goede vergelijking met het jaar 2016 mogelijk.
Bovenstaande vergelijking betreft dus een indicatie.
Een ontwikkeling die ook van invloed is op de doorlooptijden is de verschuiving van het soort aanvragen.
Door de verdere verruiming van het vergunningvrije bouwen zijn er minder reguliere vergunningen te
verlenen. De plannen die overblijven zijn veelal de meer ingewikkelde plannen die veelal slechts verleend
kunnen worden door vrijstellingen van bestemmingsplanbepalingen en meer tijd kosten. Daarbij is van
invloed dat de bestemmingsplanregels complexer zijn geworden en er eerder sprake is van de noodzaak
tot het voeren van uitgebreide procedures.
In 2014 heeft de zelfevaluatie van de kwaliteitscriteria op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving plaatsgevonden. Hier kwam uit dat op sommige gebieden te weinig formatie beschikbaar is.
Dit wordt opgevangen door waar nodig extern in te huren. Hierin is in de begroting reeds voorzien. Tevens
bleek uit de zelfevaluatie dat op een aantal deskundigheidsgebieden te kort aan kennis was. Hiervoor is
reeds in 2014-2016 een verdiepingsslag gemaakt met verdiepingscursussen, waardoor dit nu redelijk op
peil is. Tenslotte moest op een aantal gebieden het opleidingsniveau omhoog worden gebracht. Ook dit is
in 2014 opgestart en vervolgd in 2015 en 2016. Op 26 januari 2017 is de Kwaliteitsverordening Wet VTH
door de gemeenteraad vastgesteld.
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Het ingezette beleid om strikter toe te zien op de verplichtingen die gelden voor horecagelegenheden bij
wijzigingen in werkwijze of de inrichting (afdwingen akoestisch onderzoek) zal worden voortgezet. Op die
wijze kan naar verwachting beter grip worden verkregen op het terugdringen van hinder en geluidsoverlast.
Het aantal afgedane meldingen is in 2015 ten opzichte van 2014 gedaald van 22 naar 6. In 2016 zijn het
aantal afgedane meldingen gestegen van 6 naar 41. Meldingen moeten worden afgestemd met de
Omgevingsdienst IJmond als deze onder het basistakenpakket vallen.

2.02

Meldingen milieu

PRODUCT:

afwikkelen 6 meldingen art. 8.40 Wet Milieubeheer

STREEFDATUM

n.v.t.

GRONDSLAG:

8.40 en 8.41 Wet milieubeheer

STATUS

doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

FINANCIËLE ASPECTEN:

publicatiekosten

Omgevingsdienst IJmond,
Externen

Productnummer begroting: 10.01
4.723.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 125

168

Geraamd/besteed Z 2015

177

55

Voor wat betreft het product Omgevingsvergunningen is het aantal daadwerkelijk bestede uren lager dan
de geraamde uren. Dit is het gevolg van de daling in aanvragen in 2015. Ook dit is een activiteit waar de
invloed van personele omstandigheden direct merkbaar zijn in het product.

2.03

Omgevingsvergunningen

PRODUCT:





n.v.t.

STREEFDATUM

principeverzoeken/vooroverleg
omgevingsvergunningen
ontheffingen bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 onder c)
projectbesluiten (voorheen art. 19, lid 1)

STATUS

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Woningwet, Wet
Milieubeheer, APV, Bouwbesluit, Bouwverordening
Doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

GRONDSLAG:

Sectie Omgevingsbeleid, sectie
Werken & Projecten, afdeling
VHB

+ inkomsten leges
- kosten externe advisering vergunningverlening
Productnummer begroting: 10.07
4.822.000
Kostenplaats begroting
FINANCIËLE ASPECTEN:

Geraamd/besteed E-V 2015 6488
2522
Geraamd/besteed Z 2015

5415
Geen gegevens
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Alle welstandelijke- en monumentenadvisering is sinds 2012 in zijn geheel ondergebracht bij stichting Mooi
Noord-Holland (voorheen bekend als stichting WZNH). Die verandering heeft de structuur en werkwijze bij
de behandeling van plannen verduidelijkt. In 2013 is met het vaststellen van Welstandsnota de ambtelijke
toets opnieuw ingevoerd. Dit heeft echter (nog) niet tot gevolg gehad dat het aantal plannen dat aan
welstandscommissie zijn voorgelegd is verlaagd. Het aantal gevallen dat door de commissie wordt getoetst
en als sneltoets wordt uitgevoerd is in 2015 nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2014. In
2016 is deze licht afgenomen. Deels heeft dit te maken met de toename van het aantal complexe plannen,
maar vooral ook met de aanwijzing van beschermde en attentiegebieden in bestemmingsplannen.
Digitaal toetsen van de aanvragen door de welstandscommissie is inmiddels in Edam-Volendam de norm
en de gemeente behoort daarmee tot de voorlopers op dit gebied. Qua uren is het aantal geraamde uren
en de daadwerkelijke bestede uren ongeveer gelijk.
In cijfers heeft de toetsing door de commissie en de ambtelijke toets er als volgt uitgezien:
2012
2013
2014
2015
2016
welstands- en
monumentencommissie
170 55% 195 64% 204 78% 229 81% 367 90%
waarvan gemandateerd
140 45%
62 20%
0
0%
0
0%
0
0%
ambtelijke sneltoets
0
0%
49 16%
56 22%
54 19%
39 10%
totaal
310
306
260
283
406
In 2015 is een start gemaakt met een plan van aanpak voor het harmoniseren van het welstandsnota.
Er is in 2015 twee keer afgeweken van de advisering door de welstandscommissie. Het ging daarbij om
gevallen waarbij andere argumenten zwaarder moesten wegen dan de welstandelijke overwegingen.
Het ging bij de afwijkingen om de volgende gevallen:
- Noordeinde 89 te Volendam
- Informatiezuilen Doolhof te Volendam
In 2016 is er vier keer afgeweken van de advisering door de welstandscommissie. In onderstaande gevallen
is er afgeweken i.v.m. economische en maatschappelijke redenen. Bij deze gevallen wogen de argumenten
zwaarder dan de welstandelijke overwegingen.
- Kerkepad 2 te Volendam
- Vestaplantsoen 15 te Volendam
- Nieuwehaven 62a te Edam
- Beukenlaan 19 te Volendam

2.04

Welstandstoetsing

PRODUCT:



STREEFDATUM

voorbereiding voor en plantoelichting bij N-Hwelstandscommissie
 uitvoering ambtelijke welstandelijke sneltoets
 advisering welstandsbeleid
n.v.t.

GRONDSLAG:

Art. 12 en 13 Woningwet, 2.26 Wabo, 6.2 Bor

STATUS

doorlopende taak

Welstandscommissie, Sectie
Omgevingsbeleid
 advieskosten en kosten presentiegelden welstandscommissie
FINANCIËLE ASPECTEN:
Productnummer begroting: 10.07 en 8.03
4.822.000 en 4.451.110
Kostenplaats begroting
TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

Geraamd/besteed E-V 2015 650
112
Geraamd/besteed Z 2015

690
103
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De regels voor het vergunningsvrij bouwen hebben ervoor gezorgd dat op het gebied van voorlichting meer
inspanningen van de gemeente wordt geëist. Veel informatie is digitaal beschikbaar, maar de opzet van de
landelijke voorlichting en het specialistische karakter van het vakgebied is er de oorzaak van dat veel
burgers toch bij de gemeente aankloppen voor informatie. Dat is ook in 2015 en 2016 weer het geval
geweest.
Daarnaast is het zo dat kredietverstrekkers zekerheid zoeken waar het gaat om financiering van
bouwvoornemens. Veel gevraagde informatie betreft dan ook het (schriftelijk) bevestigen van
vergunningsvrij bouwen; iets waar de gemeente wettelijk niet toe verplicht is. Inmiddels gebeurt dit altijd
schriftelijk en altijd aan de hand van een tekening, zodat altijd voor alle partijen duidelijk is wat precies aan
informatie is aangereikt en er ook altijd een bewijsstuk voorhanden is in geval van geschillen.

2.05

Voorlichting
omgevingsvergunningen

PRODUCT:

STREEFDATUM

 voorlichting aan klanten over vergunningsplicht of
vergunningsvrije activiteiten op grond van de Wabo
 voorlichting over stand van zaken lopende vergunningsprocedures
 voorlichting over sondering (heiregister)
 bijhouden gemeentelijke website
 digitalisering bouwinformatie
n.v.t.

GRONDSLAG:

geen

STATUS

Doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

FINANCIËLE ASPECTEN:

n.v.t.

Sectie Omgevingsbeleid

Productnummer begroting: 10.01
4.822.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 1038
Uren opgenomen bij
Geraamd/besteed Z 2015
omgevingsvergunningen.

1418
Geen gegevens
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3. TOEZICHT EN HANDHAVING
In het Omgevingsbeleidsplan 2016 - 2020 is een probleemanalyse en de prioritering van de toezicht- en
handhavingstaken opgenomen. Deze is in februari 2017 vastgesteld, dit beslaat de periode 2015 – 2016.
In de huidige periode is sprake een stabilisatie van het aantal bedrijven op ongeveer 1400.
Gelet op het vorenstaande is in de productraming voor locatiecontroles in 2015 en 2016 rekening gehouden
met ongeveer 300 toezichtscontroles. Bij herijking van de risicoanalyse in het kader van het
omgevingsbeleidsplan zou dit aantal controles in theorie lager uit kunnen vallen. Uitgangspunt is echter tot
nu altijd geweest dat het wenselijk is vinger aan de pols te houden ten aanzien van de bedrijvigheid binnen
de gemeente en een gemiddelde bezoeksfrequentie van eens per 4 jaar moet daarvoor wel als een
minimum worden gezien.
bezoekfrequentie
MBP

aantal
bedrijven
2015

aantal
bedrijven
2016

1 x per jaar

30

24

1 x per 3 jaar

350

572

1 x per 6 jaar **
1 x per 10 jaar**
TOTAAL

820
1200

824
1420

soort
grotere bedrijven/
hogere milieurelevantie
kleinere en middelgrote bedrijven
geringe milieurelevantie
kleinere bedrijven en voorzieningen
geen tot zeer geringe
milieurelevantie

Type C
Wmvergunningsplichtig
Type B
Type A
niet- IVB
restant *

* leegstaand en nog te realiseren (omdat het vooral bedrijfsunits betreft komen ze te vallen onder groep 3)
** Uit telling is naar voren gekomen dat de verdeling tussen bedrijfsunits op bedrijventerreinen en detailhandel/kantoren ca 50/50%
bedraagt. Voor units op bedrijventerrein is gekozen voor een frequentie van 1 x per 6 jaar en voor overige bedrijven 1 x per 10 jaar.

Het aantal bedrijven heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld zoals in onderstaand schema is aangegeven,
maar is de laatste jaren in feite stabiel. De omstandigheid dat geen nieuwe bedrijfslocaties worden
ontwikkeld speelt hierbij uiteraard een rol. Er is door de veranderende wetgeving wel sprake van een
verschuiving binnen het inrichtingenbestand: steeds meer vallen onder algemene regels en dus hebben
steeds minder bedrijven hebben een vergunning nodig.

Categorie
Vergunningsplicht (type C)
Meldingsplicht
(type B)
niet IVB, type A
en overige
Geen gegevens
bekend
Totaal
inrichtingen

Totaal
2008
46

Totaal
2009
42

Totaal
2010
32

Totaal
2011
32

Totaal
2012
31

Totaal
2013
27

Totaal
2014
17

Totaal
2015
11

Totaal
2016
24

666

299

318

354

353

380

353

375

572

333

817

770

802

811

789

821

789

824

114

-

--

--

--

--

--

--

--

1159

1158

1120

1188

1195

1196

1191

1175

1420

In de onderstaand schema’s is de productie van de locatiebezoeken over 2015 en 2016 afgezet tegen de
modelmatige benadering daarvan. Er zijn in 2015 meer controles uitgevoerd dan geraamd. Deels omdat er
meer controles worden gepland om wisselingen in het bedrijfsbestand te compenseren.
De controles vinden plaats in een cyclus van 1, 3, 6 of 10 jaar. Hierdoor kan het voorkomen dat in een jaar
minder controles worden uitgevoerd dan geraamd, omdat per jaar wordt gekeken welke bedrijven op de
planning staan, dit gebeurt niet vooraf.
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De Omgevingsdienst IJmond (RUD) controleert zelf een deel van het bedrijfsbestand en maakt hiervoor
een planning. Welk deel van de controles dit betreft is uit het schema af te lezen.
Hoewel er vorig jaar sprake is geweest van een toename van het aantal noodzakelijke hercontroles blijft
de naleving van voorschriften zonder meer goed. In minder dan 1% van de gevallen komt het tot een
formele aanschrijving.

Tabel: toezicht 2015

toezicht
geplande
controles
Gemeente
Omgevingsdienst
Totaal
gerealiseerde
controles

totaal
300

her-controles
50

%
17%

handhaving
1

%
1 %/ 5 %

263
147
410

73
43
116

28,29%

0

<1%

totaal
300

her-controles
50

%
17%

handhaving
0

%
1 %/ 5 %

256
67
323

19
10
29

18,75%

0

<1%

Tabel: toezicht 2016

toezicht
geplande
controles
Gemeente
Omgevingsdienst
Totaal
gerealiseerde
controles

Bij het aantal en percentage handhaving in het schema hierboven moet nog worden opgemerkt dat hierin
ook de handhavingsgevallen op grond van de geluidsmetingen bij horeca-inrichtingen verwerkt zijn.
Toezichthouders constateren ook vaak geluidsovertreding, die zij door weer- of omgevingsomstandigheden
niet kunnen meten. Deze ziet u niet terug in het overzicht, maar veroorzaken voor de omgeving wel overlast.
Dwangsombeschikkingen voor horecabedrijven blijven in beginsel van kracht totdat deze worden
ingetrokken. Er zijn op dit moment geen bedrijven die in beginsel direct een dwangsom kunnen verbeuren
op het moment dat een geluidsovertreding wordt vastgesteld.
jaar

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

aantal
beschikkingen
dwangsom
7
12
16
5
6
7
4
5
1
2
6
7
3
2
1
4

Totaal
nog van
kracht
31
15
18
16
15
2
6
7
10
12
0
0

Verbeuring

waarvan horeca

aantal malen proces
verbaal

1
6
22
8
3
7
3
1
1
0
4
12
2
1
0
1

9
18
7
3
6
1
1
1
2
4
12
2
1
0
1

10
13
14
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
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Bij het toezicht werd in 2015 en 2016 weer samengewerkt met de Omgevingsdienst IJmond en een extern
adviesbureau.

3.01

Toezicht locaties milieu


410 controlebezoeken gerealiseerd (300 gepland)

vuurwerkcontroles

horecacontroles en metingen

controlemetingen bedrijven

controlemetingen kermissen

controlemetingen evenementen
STREEFDATUM
n.v.t.
GRONDSLAG:
artikel 18.2 Wet milieubeheer
STATUS
doorlopende taak
TREKKER+betrokkenen:
Adviesbureau, Omgevingsdienst
Sectie Bouwen & Milieu
IJmond
FINANCIËLE ASPECTEN:
- kosten adviesbureau
Productnummer begroting: 10.01
Kostenplaats begroting
4.723.000
328
Geraamd/besteed E-V 2015 500
500
Geen gegevens
Geraamd/besteed Z 2015
PRODUCT:

Aan de hercontroles is in 2015 minder tijd besteed dan was begroot. Dit komt met name omdat de
hercontroles onderwerpen betreffen die administratief kunnen worden afgewikkeld. Veelal betreft het
keuringen, certificaten, logboeken en dergelijke; de lichtere overtredingen. In 2016 is het aantal
hercontroles verder afgenomen.

3.02

Toezicht locaties milieu
(hercontroles)

PRODUCT:



STREEFDATUM

n.v.t.

GRONDSLAG:

artikel 18.2 Wet milieubeheer

STATUS

doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

FINANCIËLE ASPECTEN:

--

73 hercontroles Wet Milieubeheer

Politie, OM, HHNK

Productnummer begroting: 10.01
4.723.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 173
20
Geraamd/besteed Z 2015

102
Geen gegevens
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Toezicht op bouw- en gebruiksactiviteiten is een van de basistaken op het gebied van het omgevingsbeleid.
Het aantal controles op vergunningsvrij bouwwerken is in 2015 ongeveer gelijk gebleven, het aantal
controles op vergunningen is wel flink gedaald ten opzichte van 2014. In 2016 is dit weer iets gestegen.
Het aantal verleende vergunningen en aanvragen is ook flink gedaald in 2015 ten opzichte van 2014. De
relatie tussen vergunningverlening en toezicht is niet helemaal rechtlijnig, omdat het toezicht feitelijk altijd
na-ijlt ten opzichte van vergunningverlening.
Het aantal afwijkingen van de vergunning varieert in de loop van de jaren nauwelijks tussen de 5 en 10%.
Datzelfde geldt voor het aantal vergunningen dat wordt ingetrokken omdat geen aanvang met de bouw
wordt gemaakt. Dat percentage fluctueert eveneens tussen de 5 en 10%.
Het aantal zaken bezwaar, beroep en hoger beroep zijn in 2015 en 2016 sterk toegenomen. Er is in 2015
en 2016 sprake geweest van jaarlijks bijna een verdubbeling van het aantal zaken.
De ontwikkelingen in het bouwtoezicht over de afgelopen jaren (de jaren 2012 – 2015 voor de oud
gemeente Edam-Volendam en 2016 is inclusief oud gemeente Zeevang) zien er in cijfers als volgt uit:

Ontwikkeling bouwtoezicht 2012-2016
gecontroleerde vergunningen
gecontroleerd vergunningsvrij
totaal gecontroleerd
afwijkingen (percentage = t.o.v.
totaal aantal controles)
vooraanschrijving (inclusief buiten
vergunning)
bouwhandhaving n.a.v.
constatering/ klacht (geen
omgevingsvergunning)
brief "niet begonnen"
ingetrokken bouwvergunningen
Bezwaar/beroep
Voorlopige voorzieningen

2012
161
233
394

2013
187
141
328

2014
214
169
383

22

6%

19

6%

18

5%

2

0,6% 3

-

-

-

-

24
13
5
-

19
8
8
-

28

2015
140
28
168
7%

13

0,8% 7

2016
168
34
202
8%

11

5%

4,2% 11

5%

38

24

20

25
15
7
-

16
5
18
-

2
5
28
6

In 2015 & 2016 is weer een aantal fases in de Broeckgouw opgeleverd, waarna de nieuwe bewoners aan
de slag zijn gegaan met hun aanbouwen, dakkapellen etc. Deze controles zijn door de schaal van deze
werken zeer arbeidsintensief. Het toezicht op het bouwproces op inbreilocaties is altijd arbeidsintensief,
omdat nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de bestaande bebouwing, bewoners en situatie
in de omgeving. Risico op schade en overlast moet goed in de gaten worden gehouden.
Het aantal uren dat aan toezicht op omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen is iets lager dan de
geraamde uren. Dit komt met name omdat er in 2015 en 2016 vrijwel geen grote projecten of inbreilocaties
aan de orde zijn geweest.

3.06

Toezicht omgevingsvergunningen

PRODUCT:

STREEFDATUM

 bouwtoezicht op verleende omgevingsvergunningen bouw en
vergunningsvrij bouwen (200 stuks gemeente)
 toezicht verleende omgevingsvergunningen sloop
 toezicht illegale sloop
 toezicht en advisering bouwplaatsinrichting
n.v.t.

GRONDSLAG:

Art. 92 Woningwet, art. 5.2 Wabo

STATUS

Doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

FINANCIËLE ASPECTEN:

Kosten inhuur derden voor kruimelgevallen

Sectie Omgevingsbeleid

Productnummer begroting: 10.01
4.822.001
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 2500
370
Geraamd/besteed Z 2015

2257
370
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Het toezicht op de bestaande voorraad heeft aanzienlijk meer tijd in beslag genomen dan geraamd. Ook
situaties van leegstand en verwaarlozing van terreinen en gebouwen hebben zich in 2015 en 2016 weer
voorgedaan. Dergelijke situaties vragen om aanzienlijke inzet van toezicht (en handhaving).

3.07

Toezicht bestaande voorraad

 toezicht op de staat van de volkshuisvesting
 toezicht op gebruik in afwijking van de bouwverordening (staat
open erven en terreinen)
 toezicht op gebouwen m.b.t. eisen Bouwbesluit en
bouwverordening
 toezicht op welstandsexcessen
 toezicht op monumenten (verbouw, aanpassingen e.d. zonder
vergunning)
STREEFDATUM
n.v.t.
GRONDSLAG:
Art. 5.2 Wabo, 1a, 1b, 7b, 13, 92 Woningwet, 11 Monumentenwet
STATUS
Doorlopende taak
TREKKER+betrokkenen:
Sectie Omgevingsbeleid, Afdeling
Sectie Bouwen & Milieu
Publiek, Veiligheid en
Bestuurszaken, Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland
FINANCIËLE ASPECTEN:
 onderzoekskosten specifieke situaties en externe ondersteuning
€ 20.000
Productnummer begroting: 10.01
Kostenplaats begroting
4.822.001
1020
Geraamd/besteed E-V 2015 650
92
Geen gegevens
Geraamd/besteed Z 2015
PRODUCT:

De inspanningen op dit vlak zijn vooral informatie gestuurd, d.w.z. dat gereageerd wordt op signalen uit de
omgeving. In 2016 heeft zich één geval voorgedaan van strijdig gebruik door bewoning van
arbeidsmigranten in een hotel. In dergelijke gevallen is het zaak dat er sprake is van een adequaat
planologisch regime en dat gezamenlijk wordt opgetrokken met andere handhavingspartners.

3.08

Toezicht bestemmingsplannen en
gebruik

PRODUCT:



STREEFDATUM

n.v.t.

GRONDSLAG:

art. 5.2 Wabo, 7.1 Wro

STATUS

Doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

FINANCIËLE ASPECTEN:

- zie product 3.07

toezicht gebruik overeenkomstig bepalingen
bestemmingsplannen

Sectie Omgevingsbeleid, sectie
Veiligheid, Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland

Productnummer begroting: 10.01
4.822.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 350
Uren opgenomen bij
Geraamd/besteed Z 2015
omgevingsvergunningen.

267
Geen gegevens
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De hoeveelheid uren die besteed zijn aan toezicht heeft direct gevolg voor het aantal bestede uren aan de
handhaving, immers op toezicht volgt veelal handhaving. Detailhandel, illegale bewoning en horecaactiviteiten op industrieterreinen, vervaging tussen detailhandel en horeca in het centrum en webwinkels
zijn veel voorkomende situaties die vragen om ingrijpen van het bevoegd gezag. Handhavingssituaties zijn
dermate arbeidsintensief dat een toenemend aantal gevallen niet direct opgepakt kan worden.
Handhavingstrajecten kunnen dan ook lange tijd duren tussen constatering en beëindiging van de strijdige
situatie.
Door de diverse handhavingszaken neemt ook de tijdsbesteding voor bezwaar en beroep toe. Dit komt tot
uitdrukking in product 3.11. Het aantal bestede uren van product 3.09 komt ook niet overeen met het aantal
geraamde uren, aangezien het aantal zaken van product 3.11 in 2015 en in 2016 bijna verdubbelde.

3.09

Handhaving activiteiten
omgevingsrecht

 inzet handhavingsmiddelen ter ondersteuning van het toezicht
 overleg en afstemming met de handhavingspartners op lokaal
niveau (4 x per jaar)
STREEFDATUM
n.v.t.
GRONDSLAG:
art. 125 Gemeentewet, art. 2.1, 2.3, 5.2, 5.14, 5.19 en 5.32 Wabo
STATUS
Doorlopende taak
TREKKER+betrokkenen:
Sectie Algemeen Juridische
Sectie Bouwen & Milieu
Zaken
FINANCIËLE ASPECTEN:
 verbeurde dwangsommen
 afdekking aansprakelijkheidsrisico onrechtmatige handhaving of
schades verplicht
Productnummer begroting: 10.01
Kostenplaats begroting
4.822.000
1029
Geraamd/besteed E-V 2015 1500
485
Geen gegevens
Geraamd/besteed Z 2015
PRODUCT:

Jaarverslag omgevingsprogramma gemeente Edam-Volendam 2015 & 2016

23

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het aantal klachten over de laatste jaren weergegeven.
Het aantal klachten is in 2015 ten opzichte van 2014 met ongeveer een derde afgenomen. Ook in 2016 zijn
het aantal klachten weer afgenomen. De klachten hebben vooral betrekking op geur en op geluid. Terwijl
in 2012 de klachten uitsluitend betrekking hadden op geluid. Voor wat betreft geluid zijn er twee bronnen
die genoemd kunnen worden als oorzaak: industrielawaai en horecageluid.
Klachten over horeca zijn, volgens de waarnemingen van de toezichthouders, regelmatig terecht. Hier geldt
echter dat er een meting volgens de meetprotocollen moet worden verricht om op te kunnen treden. Een
dergelijke meting is door de omgevingssituatie niet altijd mogelijk vanwege de weersomstandigheden,
stoorgeluid (zoals bezoekers op straat) e.d.. Daar waar gemeten wordt is de gemeente echter overtuigd
van de houdbaarheid van de gemeten waarden.

klachten

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

31

24

18

16

31

68

44

26

21

waarvan geur

5

4

4

1

0

7

13

7

9

waarvan geluid

23

17

11

13

31

61

27

18

12

waarvan overige klachten
aantal klagers

3

3

3

0

0

0

4

1

0

30

21

18

10

4

31

33

22

14

3.10

Klachten

PRODUCT:
STREEFDATUM

 controles naar aanleiding van en afwikkeling van klachten (± 30
klachten per jaar)
n.v.t.

GRONDSLAG:

diverse

STATUS

doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

FINANCIËLE ASPECTEN:

Afdeling Openbare werken, sectie
Omgevingsbeleid
- incidenteel onderzoekskosten m.b.t. klacht

Productnummer begroting: 10.01
4.822.000 en 4.723.000
Kostenplaats begroting
Geraamd/besteed E-V 2015 200
45
Geraamd/besteed Z 2015

147
Geen gegevens
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In 2015 en vooral 2016 is er steeds meer bezwaar, voorlopige voorzieningen, beroep en hoger beroep
ingediend. Er is in 2015 en 2016 sprake geweest van jaarlijks bijna een verdubbeling van het aantal zaken.
Bezwaar en beroep kan betrekking hebben op allerlei beschikkingen. De uren die er aan worden besteed
worden echter deels aan het product vergunningverlening en handhaving (voor bezwaar tegen
omgevingsvergunningen en handhaving voor bezwaar tegen handhavingsbesluiten) geschreven. Hierdoor
blijft het aantal uren die geschreven worden op bezwaar en beroep achter op de geraamde uren.

3.11

Bezwaar en beroep Wabo

PRODUCT:

 bezwaar en beroepsprocedures vergunningen (externe
vertegenwoordiging
n.v.t.

STREEFDATUM

STATUS

Algemene Wet Bestuursrecht, Art. 2.1, 2.3, 5.2 Wabo, art. 125
Gemeentewet
Doorlopende taak

TREKKER+betrokkenen:

Sectie Bouwen & Milieu

GRONDSLAG:

Sectie Algemeen Juridische
Zaken

 kosten toegekende proceskosten
 kosten voeren gedingen
Productnummer begroting: 10.01
4.822.000 en 4.723.000
Kostenplaats begroting
FINANCIËLE ASPECTEN:

Geraamd/besteed E-V 2015 0
150
Geraamd/besteed Z 2015

244
Geen gegevens
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FINANCIËLE GEVOLGEN UITVOERING OMGEVINGSTAKEN 2015
Begrotingsposten Bouw- en Milieuzaken 2015
Milieuvergunningen
milieu advertentiekosten
milieu: overige kosten
budget overdracht taken VTH
subsidie NSG
kapitaallasten
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 71 werken en projecten
aandeel kpl. 72 bouw- en milieuzaken
aandeel kpl. 80 OW BB
uitvoering milieuprogramma 2015

nr. begroting

kostensoort

4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000

4.34.301
4.34.322
4.42.400
4.42.500
4.61.000
4.62.252
4.62.265
4.62.266
4.62.267
4.34.335

Advertentiekosten
kosten plaatsen advertenties

€ 2.000,00
€€ 47.548,00
€ 100,00
€€€€ 194.434,00
€ 429,00
€ 77.000,00

10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01

4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000

4.34.322
4.34.322
4.62.252
4.62.256
4.62.259
4.62.264
4.62.265
4.62.266
4.62.271
4.62.223
4.34.336

€ 45.000,00
€€ 4.809,00
€ 366,00
€ 1.234,00
€ 78.430,00
€ 3.400,00
€ 443.599,00
€€€ 10.000,00

10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05

4.822.001
4.822.001
4.822.001

4.62.266
4.62.268
4.34.336

€ 280.699,00
€ 106,00
€ 12.000,00

10.05
10.05
10.05

4.822.002
4.822.000
4.822.000
4.822.001

4.62.252
4.62.264
4.62.266
4.62.268

€€€€ 16.703,00

10.05

4.822.010

4.34.322

€ 25.000,00

10.05

4.822.020

4.34.301

€ 7.500,00

10.05

10.05

€ 928.846,00

totaal BWT
Bouw- en woningtoezicht overige uitgaven
subsidie aan instituut voor bouwrecht

product

€ 321.511,00

totaal milieubeheer
Omgevingsvergunningen
overige kosten
bouwakoestisch onderzoek
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 50 beleid en belastingen
aandeel kpl. 53 middelen en fac. Zaken
aandeel kpl. 70 RO
aandeel kpl. 71 werken en projecten
aandeel kpl. 72 bouw- en milieuzaken
aandeel kpl. 91 Brandw int. Preventie
aandeel hulpkostenplaats D tractie
uitvoeringskosten
bouwtoezicht
aandeel kpl. 72 VROM bouw en milieu
aandeel kpl. 81 OW ondersteuning
uitvoeringkosten
bouw- en woning toezicht overige kosten
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 70 RO
aandeel kpl. 72 bouw- en milieuzaken
aandeel kpl. 81 OW ondersteuning
Toezicht esthetisch en artistiek bouwen
stichting Noord-Hollandse
Welstandcommissie

bedrag uitgaven ex
BTW

4.822.030
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10.06

Begrotingsposten Ruimtelijke Ontwikkeling 2015
Structuur en bestemmingsplannen

nr. begroting

kostensoort

kapitaallasten
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 70 RO
aandeel kpl. 71 werken en projecten
aandeel kpl. 72 bouw- en milieuzaken
overige kosten
bestemmingsplannen
stedenbouwkundige adviezen

4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000

4.61.000
4.62.252
4.62.264
4.62.265
4.62.266
4.34.322
4.34.320
4.34.320

10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02

4.62.252
4.62.264
4.62.265
4.34.322
4.42.500

€ 4.809,00
€ 9.804,00
€ 22.098,00
€ 3.000,00
€-

10.03
10.03
10.03
10.03
10.03

4.822.110
4.822.110
4.822.110

4.34.100
4.34.338
4.34.320

€ 15,00
€ 35,00
€ 1.000,00

10.03
10.03
10.03

€ 40.761,00

4.821.000
4.821.000

4.34.300
4.62.268

€€-

10.04
10.04

€-

totaal Stedelijke vernieuwing

Monumenten en oudheidkunde
Onderhoud van monumenten
energie
waterverbruik
belastingen en heffingen
verzekeringen
kapitaallasten
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 70 VROM RO
aandeel kpl. 70 VROM BM
aandeel kpl. 81 OW ondersteuning
onderhoudskosten
overige diensten
aandeel kpl. 1 gebouwen
uitgaven in kader Dirk van Sliekerfonds
ontwikkeling beleid monumentenzorg
subsidie gemeentelijke monumenten
brandmeldcentral vervangen

€ 17.546,00
€ 14.428,00
€ 179.736,00
€ 33.997,00
€ 35.283,00
€ 8.000,00
€ 100.000,00
€-

4.820.060
4.820.060
4.820.060
4.820.060
4.820.060

totaal volkshuisvesting
Stedelijke vernieuwing
verbeteren kernen oude kommen
aandeel kpl. 81 OW ondersteuning

product

€ 388.990,00

totaal structuur en bestemmingsplannen

Volkshuisvesting
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 70 VROM RO
aandeel kpl. 71 VROM WP
overige uitgaven
WTV subsidie St. Bej Huisv. Edam
woonwagens en woonwagencentrum
belastingen en heffingen
verzekeringen
onderhoudskosten

bedrag uitgaven ex
BTW

4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
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4.31.000
4.34.340
4.34.100
4.34.338
4.61.000
4.62.252
4.62.264
4.62.266
4.62.268
4.34.320
4.34.322
4.62.212
4.60.000
4.34.322
4.42.500
4.00.000

€ 3.000,00
€ 25,00
€ 425,00
€ 5.660,00
€ 36.385,00
€ € 65.358,00
€ 1.030,00
€ 2.471,00
€ 4.500,00
€ 2.750,00
€ 552.353,00
€ 9.388,00
€€ 18.000,00
€-
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8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03

onderhoudsprogramma speeltoren
schilderwerk
onderhoudsprogramma speeltoren ladders

4.821.100
4.821.100

4.34.316
4.34.316

€ 7.260,00
€ 3.630,00

8.03
8.03

archeologie en historisch onderzoek
kosten archeologie
subsidie bouwhistorisch onderzoek

4.541.120
4.541.120

4.34.322
4.42.500

€ 1.500,00
€ 2.500,00

8.03
8.03

klokken, uurwerken, speelwerken
onderhoudsinspectie
abonnementen carillon
overige kosten
vergoeding beiaardiers

4.821.040
4.821.040
4.821.040
4.821.040

4.34.320
4.34.331
4.34.322
4.34.382

€ 2.000,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 1.015,00

8.03
8.03
8.03
8.03

monumentencommissie
presentiegelden monumentencommissie

4.821.020

4.34.382

€-

8.03

overige subsidies cultuur en oudheidkunde
overige subsidies
subs verord. Behoud varend cult. Erfgoed
kapitaallasten
aandeel kpl. 60 Samenleving beleid
aandeel kpl. 70 VROM RO
subsidie Pieperrace

4.821.050
4.821.050
4.821.050
4.821.050
4.821.050
4.821.050

4.42.500
4.42.500
4.61.000
4.62.260
4.62.264
4.42.500

€ 2.384,00
€ 1.348,00
€ € 483,00
€€ 2.800,00

8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03

€ 728.665,00

totaal Monumenten en oudheidkunde

Overige Economische aangelegenheden
subsidie RES
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden

4.310.100
4.310.100

4.42.400
4.62.252

aandeel kpl. 41 Bestuursondersteuning
aandeel kpl. 70 VROM RO

4.310.100
4.310.100

4.62.254
4.62.264

totaal overige economische
aangelegenheden
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€€€
€ 45.751,00

€ 45.751,00
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5.02

5.02
5.02

FINANCIËLE GEVOLGEN UITVOERING OMGEVINGSTAKEN 2016
Begrotingsposten Bouw- en Milieuzaken 2016
Milieuvergunningen
milieu advertentiekosten
milieu: overige kosten
budget overdracht taken VTH
subsidie NSG
kapitaallasten
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 71 werken en projecten
aandeel kpl. 72 bouw- en milieuzaken
aandeel kpl. 80 OW BB
uitvoering omgevingsprogramma 2016

nr. begroting

kostensoort

4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000
4.723.000

4.34.301
4.34.322
4.42.400
4.42.500
4.61.000
4.62.252
4.62.265
4.62.266
4.62.267
4.34.335

Advertentiekosten
kosten plaatsen advertenties

10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01

4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000
4.822.000

4.34.322
4.34.322
4.62.252
4.62.256
4.62.259
4.62.264
4.62.265
4.62.266
4.62.271
4.62.223
4.34.336

€ 45.000,00
€€ 4.809,00
€ 366,00
€ 1.234,00
€ 78.430,00
€ 3.400,00
€ 443.599,00
€€€ 10.000,00

10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05

4.822.001
4.822.001
4.822.001

4.62.266
4.62.268
4.34.336

€ 280.699,00
€ 106,00
€ 12.000,00

10.05
10.05
10.05

4.822.002
4.822.000
4.822.000
4.822.001

4.62.252
4.62.264
4.62.266
4.62.268

€€€€ 16.703,00

10.05

4.822.010

4.34.322

€ 25.000,00

10.05

4.822.020

4.34.301

€ 7.500,00

10.05

10.05

€ 928.846,00

totaal BWT
Bouw- en woningtoezicht overige uitgaven
subsidie aan instituut voor bouwrecht

€ 2.000,00
€€ 47.548,00
€ 100,00
€€€€ 194.434,00
€ 429,00
€ 97.000,00

product

€ 341.511,00

totaal milieubeheer
Omgevingsvergunningen
overige kosten
bouwakoestisch onderzoek
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 50 beleid en belastingen
aandeel kpl. 53 middelen en fac. Zaken
aandeel kpl. 70 RO
aandeel kpl. 71 werken en projecten
aandeel kpl. 72 bouw- en milieuzaken
aandeel kpl. 91 Brandw int. Preventie
aandeel hulpkostenplaats D tractie
uitvoeringskosten
bouwtoezicht
aandeel kpl. 72 VROM bouw en milieu
aandeel kpl. 81 OW ondersteuning
uitvoeringkosten
bouw- en woning toezicht overige kosten
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 70 RO
aandeel kpl. 72 bouw- en milieuzaken
aandeel kpl. 81 OW ondersteuning
Toezicht esthetisch en artistiek bouwen
stichting Noord-Hollandse
Welstandcommissie

bedrag
raming 2016

4.822.030
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4.42.500

€ 285,00

10.06
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Begrotingsposten Ruimtelijke Ontwikkeling 2016
Structuur en bestemmingsplannen

nr.
begroting

kostensoort

kapitaallasten
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 70 RO
aandeel kpl. 71 werken en projecten
aandeel kpl. 72 bouw- en milieuzaken
overige kosten
bestemmingsplannen
stedenbouwkundige adviezen

4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000
4.810.000

4.61.000
4.62.252
4.62.264
4.62.265
4.62.266
4.34.322
4.34.320
4.34.320

totaal structuur en bestemmingsplannen

Volkshuisvesting
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 70 VROM RO
aandeel kpl. 71 VROM WP
overige uitgaven
WTV subsidie St. Bej Huisv. Edam
woonwagens en woonwagencentrum
belastingen en heffingen
verzekeringen
onderhoudskosten

€
€
€
€
€
€
€
€

17.546,00
14.428,00
179.736,00
33.997,00
35.283,00
8.000,00
100.000,00
-

€

388.990,00

product
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02

4.820.060
4.820.060
4.820.060
4.820.060
4.820.060

4.62.252
4.62.264
4.62.265
4.34.322
4.42.500

€
€
€
€
€

4.809,00
9.804,00
22.098,00
3.000,00
-

10.03
10.03
10.03
10.03
10.03

4.822.110
4.822.110
4.822.110

4.34.100
4.34.338
4.34.320

€
€
€

15,00
35,00
1.000,00

10.03
10.03
10.03

€

40.761,00

totaal volkshuisvesting
Stedelijke vernieuwing
verbeteren kernen oude kommen
aandeel kpl. 81 OW ondersteuning

bedrag uitgaven ex BTW

4.821.000
4.821.000

4.34.300
4.62.268

totaal Stedelijke vernieuwing

€
€

-

€

-

10.04
10.04

Monumenten en oudheidkunde
Onderhoud van monumenten
energie
waterverbruik
belastingen en heffingen
verzekeringen
kapitaallasten
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 70 VROM RO
aandeel kpl. 70 VROM BM
aandeel kpl. 81 OW ondersteuning
onderhoudskosten
overige diensten
aandeel kpl. 1 gebouwen
uitgaven in kader Dirk van Sliekerfonds
ontwikkeling beleid monumentenzorg
subsidie gemeentelijke monumenten
brandmeldcentral vervangen

4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100
4.821.100

4.31.000
4.34.340
4.34.100
4.34.338
4.61.000
4.62.252
4.62.264
4.62.266
4.62.268
4.34.320
4.34.322
4.62.212
4.60.000
4.34.322
4.42.500
4.00.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.000,00
25,00
425,00
5.660,00
36.385,00
65.358,00
1.030,00
2.471,00
4.500,00
2.750,00
552.353,00
9.388,00
18.000,00
-

8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03

onderhoudsprogramma speeltoren
schilderwerk
onderhoudsprogramma speeltoren ladders

4.821.100
4.821.100

4.34.316
4.34.316

€
€

7.260,00
3.630,00

8.03
8.03
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archeologie en historisch onderzoek
kosten archeologie
subsidie bouwhistorisch onderzoek

4.541.120
4.541.120

4.34.322
4.42.500

€
€

1.500,00
2.500,00

8.03
8.03

klokken, uurwerken, speelwerken
onderhoudsinspectie
abonnementen carillon
overige kosten
vergoeding beiaardiers

4.821.040
4.821.040
4.821.040
4.821.040

4.34.320
4.34.331
4.34.322
4.34.382

€
€
€
€

2.000,00
1.200,00
1.200,00
1.015,00

8.03
8.03
8.03
8.03

monumentencommissie
presentiegelden monumentencommissie

4.821.020

4.34.382

€

overige subsidies cultuur en oudheidkunde
overige subsidies
subs verord. Behoud varend cult. Erfgoed
kapitaallasten
aandeel kpl. 60 Samenleving beleid
aandeel kpl. 70 VROM RO
subsidie Pieperrace

4.821.050
4.821.050
4.821.050
4.821.050
4.821.050
4.821.050

4.42.500
4.42.500
4.61.000
4.62.260
4.62.264
4.42.500

€
€
€
€
€
€

2.384,00
1.348,00
483,00
2.800,00

€

728.665,00

€
€
€
€

45.751,00

€

45.751,00

totaal Monumenten en oudheidkunde

Overige Economische aangelegenheden
subsidie RES
aandeel kpl. 30 afdelingshoofden
aandeel kpl. 41 Bestuursondersteuning
aandeel kpl. 70 VROM RO

4.310.100
4.310.100
4.310.100
4.310.100

4.42.400
4.62.252
4.62.254
4.62.264

totaal overige economische
aangelegenheden

-

8.03

8.03
8.03
8.03
8.03
8.03
8.03

5.02
5.02
5.02

Het financiële overzicht geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven op het moment van opstellen van het jaarverslag en
hoeft daarom niet volledig overeen te komen met de jaarrekening voor 2015 & 2016. De opzet en insteek van de formele
jaarrekening is anders dan dit meer gedetailleerde overzicht. De verslaglegging is hier beperkt ten opzichte van de weergave
in het programma waarin ook alle posten op het gebied van ruimtelijke ordening waren weergegeven. Die weergave was
echter van beperkte meerwaarde, zeker nu de jaarrekening voor 2015 & 2016 al is vastgesteld. Om die reden is het overzicht
hier beperkt.
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