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Inleiding  
 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde 

leefomgeving.  Dit doen we door milieutaken en bouw- en woningtoezicht-taken uit te voeren in 

opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. 

 

De taken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, 

bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. De 

ODMH adviseert gemeenten ook over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen.  Daarnaast voert de 

omgevingsdienst taken uit ten aanzien van bodem, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, 

archeologie, ecologie en milieueducatie. De Omgevingsdienst houdt ook toezicht op de kwaliteit en 

veiligheid van officiële zwemwaterlocaties  en badinrichtingen voor het gehele grondgebied van de 

provincie Zuid-Holland. 

 

Voor u ligt het productenboek Milieu 2015 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. In dit 

productenboek staan alle bovengenoemde werkzaamheden die door de omgevingsdienst voor de tien 

gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland worden uitgevoerd. Per 1 januari 2015 gaat de 

ODMH de milieutaken ook voor de gemeente Alphen aan den Rijn uitvoeren. Hierdoor kan het aantal 

en mogelijk ook de verdeling van de regionale uren wijzigen. In het najaar van 2014 zullen deze 

wijzigingen d.m.v. een addendum worden opgenomen in dit productenboek. 

 

Ten opzicht van het productenboek 2014  zijn er producten toegevoegd en verwijderd en de 

productbeschrijvingen geactualiseerd. In de bijlage is de conversietabel opgenomen met de producten  

uit de Producten- en Dienstencatalogus omgevingsdiensten Zuid-Holland (PDC) versus de producten 

uit dit productenboek.  De producten van bouw- en woningtoezicht zijn niet opgenomen in dit 

productenboek, maar in het eigen Productenboek BWT. 

 

Zoveel mogelijk producten worden op basis van kentallen verrekend. Voor die producten waar dit niet 

mogelijk is, vindt verrekening plaats op basis van inwoneraantal of het aantal relevante bedrijven in 

een gemeente. Over producten die vanwege hun aard of omvang niet binnen de kentallen 

gerealiseerd kunnen worden, worden door midden van een specifieke urenopgave aparte afspraken 

met de opdrachtgever gemaakt. Voor producten die specifiek voor de provincie zijn opgenomen geldt 

voor de eerste periode een lumpsum afspraak.  

 

Door de producten in te delen in de productgroepen regionaal, opdrachtgeverspecifiek-wettelijk en 

opdrachtgeverspecifiek-keuze, met daarnaast de mogelijkheid om de door de omgevingsdienst uit te 

voeren werkzaamheden voor een opdrachtgever op verzoek uit te breiden, wordt een grote mate van 

flexibiliteit verkregen.  

 

De werkzaamheden per gemeente of voor de provincie worden in nauw overleg met de betreffende 

organisatie vastgelegd in het jaarprogramma (werkplan). De verantwoording van de werkzaamheden 

vindt conform de Nota Planning en Control, zes keer per jaar plaats.  

 

Gouda,  17 april 2014 

 

A. Mutter  

Directeur Omgevingsdienst Midden-Holland 
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1 Toezicht en Handhaving 

 
TH.01 Controle 
 

Omschrijving  

Periodieke toetsing van inrichtinggebonden activiteiten aan de hiervoor geldende milieurichtlijnen en 

milieuwetgeving. Een integrale controle behelst een breed scala aan milieuaspecten 

(bodembescherming, luchtemissies, externe veiligheid, geluid, lozingen, energieverbruik etc.) en bevat 

de volgende onderdelen: 

 Voorbereiding, 

 Controlebezoek, 

 hercontrole(s), 

 beoordeling certificaten/keuringsrapporten, 

 advies bodem, geluid, juridisch enz., 

 afstemming met handhavingspartners, 

 het opstellen van de controlerapportage, 

 aanschrijving bedrijf, 

 mutatie inrichtingenbestand. 

De uitvoering van controles, hercontroles en bestuursrechtelijke handhaving vindt plaats 

overeenkomstig de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingsstrategie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.01.1 controle milieucategorie 1 kental 5 wettelijk Gemeenten  

TH.01.2 controle milieucategorie 2 kental 10 wettelijk Gemeenten  

TH.01.3 controle milieucategorie 3 kental 14 wettelijk Gemeenten  

TH.01.4 controle milieucategorie 4 kental 20 wettelijk Gemeenten  

TH.01.5 controle milieucategorie 5 kental 45 wettelijk Gemeenten 

TH.01.6 controle milieucategorie 6 urenbasis  wettelijk Provincie 

 

De kengetallen zijn inclusief hercontrole(s), exclusief  bestuursrechtelijke handhaving. Het product 

wordt verrekend na uitvoering van de controle. 
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TH.02 Gebiedsgerichte controle 
 

Omschrijving  

Periodieke toetsing van een inrichting op naleving van enkele specifieke aspecten tijdens de avond- 

en nachtperiode. Voorbeelden van deze controles zijn controles van horeca-inrichtingen op de 

geluidsvoorschriften en controles van glastuinbouwbedrijven op het gebruik en de afscherming van 

assimilatieverlichting en de registratieverplichting UitvoeringsOrganisatie.  

 

Een gebiedscontrole bevat de volgende onderdelen: 

 voorbereiding, 

 een aspectcontrole van de inrichtingen op naleving van de betreffende voorschriften, 

 uitvoeren van geluidsmetingen indien het vermoeden bestaat dat de geluidsnormen worden  

  overschreden (alleen voor horeca), 

 het opstellen van een meetrapport (alleen voor horeca), 

 aanschrijving bedrijf, 

 mutatie inrichtingenbestand. 

 

De uitvoering van de controles en bestuursrechtelijke handhaving vindt plaatsovereenkomstig de 

regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingsstrategie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.02.1 horecacontroles regionaal 300 wettelijk Gemeenten  

 

TH.02.2 assimilatieverlichting regionaal 70 wettelijk Gemeenten  

 

TH.02.3 UO-registratie regionaal 60 wettelijk Gemeenten 

 

De kengetallen zijn exclusief bestuursrechtelijke handhaving. Het product wordt verrekend op basis 

van het aantal relevante inrichtingen in de gemeenten. TH.03 BRZO inspectie 
 
Omschrijving  

Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (BRZO’99) richt zich op het voorkomen en beheersen van 

de risico’s van zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In het besluit zijn eisen 

opgenomen waaraan de bedrijven en de overheden moeten voldoen. Het BRZO’99 stelt dat de 

bedrijven beschrijven hoe zij zowel organisatorische als technische maatregelen nemen. Door de 

uitvoering van deze maatregelen wordt de kans op en de effecten van een ongeval verkleind. Van de 

overheden wordt geëist dat hierop adequaat toezicht wordt gehouden. De coördinatie van de 

uitvoering van BRZO-taken is neergelegd bij de BRZO-RUD, voor Zuid-Holland is dit de DCMR. De 

Omgevingsdienst Midden-Holland levert een eigen inspecteur voor het uitvoeren van de controles in 

het Midden-Holland gebied. De omgevingsdienst beoordeelt of bedrijven bij aanpassing van de 

bedrijfsvoering (bv vergroten opslagcapaciteit) gaan vallen onder de BRZO-plicht. Voor de uitvoering 

van BRZO-inspecties wordt door DCMR een jaarprogramma opgesteld in samenwerking met de 

Omgevingsdienst Midden-Holland, de Arbeidsinspectie en de Brandweer. Hierin wordt aangegeven 

welke inrichtingen op welk moment in het jaar worden geïnspecteerd en hoeveel inspectiedagen op 
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locatie daarvoor nodig zijn. Bij ieder BRZO-plichtig bedrijf wordt jaarlijks een BRZO-inspectie 

uitgevoerd.  

 

Een BRZO-inspectie omvat de volgende onderdelen: 

 coördinatie door de BRZO-RUD  

 voorbereiding inspectie in afstemming met de Arbeidsinspectie en de regionale brandweer 

 uitvoering van de inspectie (meerdaags) 

 terugkoppeling naar het bedrijf middels uitgebreide rapportage, inclusief de bevindingen van  

 de Arbeidsinspectie en de regionale brandweer  

 plaatsing van de rapportage in het landelijk register 

 hercontrole(s) 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.03 BRZO controle kental 100  wettelijk Gemeenten  

 

 

Het kengetal is inclusief hercontrole(s), exclusief  bestuursrechtelijke handhaving. Het product wordt 

verrekend na uitvoering van de controle.  
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TH.04 Aspectcontrole 

 

Omschrijving  

Specifieke controle gericht op één of meerdere aspecten bij een inrichting aan de hiervoor geldende 

milieurichtlijnen en milieuwetgeving. Daarnaast wordt de aspectcontrole gebruikt voor het controleren 

van één of meer mobiele tanks op een bouwplaats. 

Een aspectcontrole wordt veelal uitgevoerd naar aanleiding van een concreet vermoeden van een 

overtreding door klachten, aanwijzingen van handhavingspartners of een verzoek van de gemeente.  

Een aspectcontrole kan bestaan uit een gerichte inspectie van bijvoorbeeld: afvalopslag, opslag van 

gevaarlijke stoffen, bodembeschermende voorzieningen, tellingen van vervoersbewegingen, toetsing 

aan de normen door een geur-, geluid- of lichtmeting of de controle van een mobiele tank buiten een 

inrichting. 

Een aspectcontrole bevat de volgende onderdelen: 

 voorbereiding 

 controlebezoek/meting 

 hercontrole(s) 

 afstemming met handhavingspartners 

 het opstellen van de controlerapportage 

 aanschrijving bedrijf 

 mutatie inrichtingenbestand. 

De uitvoering van controles, hercontroles en bestuursrechtelijke handhaving vindt plaats 

overeenkomstig de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingsstrategie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.04 aspectcontrole kental 10.5 wettelijk Gemeenten/Provincie 

  

 

Het kengetal is inclusief hercontrole(s), exclusief  bestuursrechtelijke handhaving. Het product wordt 

verrekend na uitvoering van de controle. 
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TH.05 Bestuursrechtelijke handhaving 

 
Omschrijving  

De inzet van bestuursrechtelijke dwangmiddelen teneinde naleving van  wet- en regelgeving op het 

gebied van milieu en zwemwater af te dwingen. Bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen worden 

ingezet overeenkomstig de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingsstrategie en behelst in de 

praktijk vrijwel altijd een dwangsom. Bestuursrechtelijk optreden kan ook bestaan uit het toepassen 

van bestuursdwang. In de praktijk komt dit zeer weinig voor, hierdoor is voor dit product geen kental 

beschikbaar en zal op basis van werkelijk gemaakte uren worden afgerekend.  

Bij een dwangsomtraject zijn de volgende stappen te onderscheiden: 

 voornemen tot dwangsom (bestuursdwang) 

 verwerken zienswijze belanghebbende 

 in voorkomende gevallen uitvoeren pre-dwangsomcontrole  

 dwangsombeschikking binnen drie weken na voornemen (bestuursdwangbeschikking) 

 uitvoeren dwangsomcontrole na gestelde termijn (bestuursdwangcontrole) 

 aanschrijving bedrijf (verbeuringsbrief en invorderingsbeschikking (apart product: zie TH.7)). 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.05.1 voornemen dwangsom Kental 

Lumpsum 

12  wettelijk Gemeenten  

Provincie 

TH.05.2 definitieve dwangsom Kental 

Lumpsum 

6 wettelijk Gemeenten 

Provincie 

TH.05.3 (pre-) dwangsomcontrole Kental 

Lumpsum 

3 wettelijk Gemeenten 

Provincie 

 

De producten worden verrekend na het kenbaar maken van het voornemen, het uitvoeren van de 

controle of het opleggen van de definitieve dwangsom. Bij het toepassen van bestuursdwang wordt 

jaarlijks op basis van daadwerkelijk bestede uren afgerekend.  



Productenboek Milieu 2015,  Omgevingsdienst Midden-Holland   11 van 133 

   

TH.06 Besluit naar aanleiding van een handhavingsverzoek 

 
Omschrijving  

Belanghebbenden kunnen bij het bevoegd gezag een verzoek tot handhaving indienen. De 

omgevingsdienst behandelt handhavingsverzoeken over onderwerpen die in artikel 5.1 van de Wabo 

zijn geregeld. Als handhavingsverzoek wordt aangemerkt: een schriftelijk verzoek van een derde om 

een besluit tot handhaving met betrekking tot een overtreding. 

 

Een besluit op een handhavingsverzoek kent de volgende stappen: 

 controlebezoek door toezichthouder 

 opstellen voornemen besluit op het handhavingsverzoek 

 technische en juridische afhandeling van zienswijzen 

 opstellen besluit op het handhavingsverzoek (toe- of afwijzen) 

 indien afwijzing verzoek: procedure eindigt hier 

 indien toewijzing verzoek: opleggen last onder dwangsom of toepassen bestuursdwang (apart  

 product; zie TH.5) 

 procedureafhandeling administratief.  

 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van eventuele bezwaar- en beroepsprocedure 

onder product MA.2: “bezwaar- en beroepsprocedures”. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.06 besluit naar aanleiding van een 

handhavingsverzoek  

kental 20 wettelijk Gemeenten  

TH.06 besluit naar aanleiding van een 

handhavingsverzoek  

urenbasis  wettelijk Provincie 

  

 

De verrekening vindt plaats na het nemen van het besluit.  
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TH.07 Invorderingsbeschikking 

 

Omschrijving 

De bestuursrechtelijke verplichting tot betaling van een verbeurde dwangsom moet bij beschikking 

worden vastgesteld.  

 

Na verbeuring van de dwangsom van rechtswege moet een invorderingsbeschikking (5:37 Awb) 

worden gestuurd. In de invorderingsbeschikking zijn het met name de constatering van overtredingen 

en nieuwe rechtsfeiten die ter discussie gesteld kunnen worden. De betalingsverplichting ontstaat 

reeds door het niet naleven van de last en niet pas door de invorderingsbeschikking.  

 

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

 Constatering verbeuring dwangsom, w.o. verbeuringsbrief (inbegrepen in product TH.5) 

 Invorderingsbeschikking.  

 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van bezwaren en eventuele 

beroepsprocedures onder product MA.2: "Bezwaar- en beroepsprocedures". 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.07 invorderingsbeschikking 

 

kental 4  wettelijk Gemeenten 

 

TH.07 invorderingsbeschikking 

 

urenbasis  wettelijk Provincie 

 

 

Het uitvoeren van de dwangsomcontrole is inbegrepen bij het product Bestuursrechtelijke handhaving 

(TH.5). 

 

De verrekening vindt plaats na het nemen van het besluit.  
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TH.08 Behandeling milieuklachten 

 

Omschrijving  

Het in ontvangst nemen en behandelen van klachten op grond van art. 18.2 sub c van de Wet 

milieubeheer en/of art. 5.2 lid 1 sub c van de Wabo: 

 beoordeling van de ontvankelijkheid 

 bepalen van de te doorlopen procedure 

 voorbereiding 

 zelf bezoek afleggen en/of doorverwijzing naar de behandelende instantie 

 eventuele vervolgactie inplannen 

 opstellen van de rapportage/brief aan klager en eventueel bedrijf  

 mutatie van het bedrijvenbestand 

 vertegenwoordigen van gemeente bij milieucalamiteiten. 

De klachtentelefoon kan 24 uur per dag worden gebeld, de klachten komen tijdens kantooruren  

binnen bij de wachtdienstmedewerker. 

 

Buiten kantooruren worden de klachten in ontvangst genomen door de meldkamer van de DCMR. Bij 

klachten waarbij het noodzakelijk is dat de wachtdienstmedewerker ter plaatse gaat, wordt deze 

opgeroepen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.08.1 uurbudget klachtenafhandeling regionaal 1500 wettelijk Gemeenten 

 

TH.08.2 afhandeling klachten (incl. 

zwemwater) 

Lumpsum 585 

 

wettelijk Provincie 
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TH.09 Milieuvluchten 

 

Omschrijving  

De Omgevingsdienst Midden-Holland voert vier maal per jaar milieuvluchten boven zijn werkgebied 

uit. De milieuvluchten zijn een hulpmiddel voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de 

omgevingsdienst zoals bedrijfscontroles, vergunningverlening en taken die voortvloeiende uit de Wet 

bodembescherming en het daarbij behorende Besluit bodemkwaliteit.  

Hierbij kunnen we de volgende hoofddoelen onderscheiden: 

 vastleggen van bedrijfssituaties voor bedrijfscontroles en vergunningverlening 

 opsporen illegale lozingen van afvalwater en op oppervlaktewater 

 opsporen illegaal toepassen van bouwstoffen en grondstromen 

 uitvoeren inventarisaties/overzichtsfoto’s van bedrijven en bedrijfsterreinen 

 uitvoeren inventarisaties/overzichtsfoto’s voor ROM projecten. 

 Op speciaal verzoek van gemeente of provincie kunnen locatiefoto’s genomen worden, als het  

 vluchtschema dit toelaat.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.09 milieuvluchten regionaal 120 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

 

TH.09 milieuvluchten Lumpsum 48 Regionale 

keuze 

Provincie 
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TH.10 Beoordeling rapportageverplichting 

 

Omschrijving  

Het beoordelen van en adviseren over ingediende rapportages, onderzoeken, keuringen en plannen.  

Voorbeelden van deze taak zijn: 

 beoordeling grondwatermonitoring   

 beoordeling bodemonderzoek en akoestisch onderzoek 

 beoordeling programma van eisen 

 beoordeling saneringsplannen 

 Beoordeling energiebesparingsonderzoek. 

 

De hierboven genoemde rapportages e.d. worden veelal ingediend omdat hiertoe een wettelijke 

verplichting bestaat. De omgevingsdienst beoordeelt deze op volledigheid en juistheid en controleert 

de opgenomen conclusies en aanbevelingen. Indien de rapportage niet voldoet of vervolgacties nodig 

zijn, volgt een aanschrijving conform de handhavingsstrategie. De indiener en/of opdrachtgever 

ontvangt altijd een schriftelijke terugkoppeling. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.10 beoordeling 

rapportageverplichting 

kental 6 wettelijk Gemeenten 

 

TH.10 beoordeling 

rapportageverplichting 

Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Het kengetal is inclusief eventuele hercontrole(s) en schriftelijke terugkoppeling, dit is exclusief  

bestuursrechtelijke handhaving. Het product wordt verrekend na beoordeling van de rapportage. 
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TH.11 Controle bad- en zweminrichtingen 
 

Omschrijving  

Periodieke toetsing van bad- en zweminrichtingen aan de hiervoor geldende richtlijnen en wetgeving. 

Een controle behelst een breed scala aan aspecten (algemene veiligheid en hygiëne van de inrichting, 

waterkwaliteit, beoordeling van het toezicht op de bezoekers etc.) en bevat de volgende onderdelen: 

 voorbereiding 

 controlebezoek 

 hercontrole(s) 

 toezicht op toezicht controles 

 beoordeling rapportages 

 afstemming met handhavingspartners 

 het opstellen van de controlerapportage 

 beoordeling legionellabeheersplan 

 aanschrijving inrichting 

 mutatie inrichtingenbestand. 

De uitvoering van controles, hercontroles en bestuursrechtelijke handhaving vindt plaats 

overeenkomstig de provinciale  handhavingsstrategie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.11.1 controle badinrichting type B Kental 

Lumpsum 

4 wettelijk Provincie 

TH.11.2 controle badinrichting type A 

(semi openbaar) 

Kental 

Lumpsum 

11 wettelijk Provincie 

TH.11.3 controle badinrichting type A 

(openbaar) 

Kental 

Lumpsum 

14 wettelijk Provincie 

TH.11.4 Toezicht op toezicht 

badinrichtingen 

Kental 

Lumpsum 

6 wettelijk Provincie 
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TH.12 Controle zwemwaterlocaties in oppervlaktewater 
 

Omschrijving  

Tijdens het zwemseizoen vindt er periodieke toetsing plaats van de aangewezen zwemwaterlocaties 

in oppervlaktewater aan de hiervoor geldende richtlijnen en wetgeving. Een controle behelst een 

breed scala aan aspecten (algemene veiligheid van de locatie, waterkwaliteit, aanwezigheid van 

voorzieningen etc.) en bevat de volgende onderdelen: 

 voorbereiding 

 meerdere controlebezoeken per locatie 

 afstemming met partners 

 het opstellen van de controlerapportage 

 het beoordelen waterkwaliteitsgegevens 

 het uitgeven van waarschuwingen en negatieve zwemadviezen 

 het bijwerken van de informatieborden op de locatie 

 mutatie bestand. 

De uitvoering van controles en hercontroles vindt plaats overeenkomstig de regionale, bestuurlijk 

vastgestelde handhavingsstrategie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.12 controle zwemwaterlocaties in 

oppervlaktewater 

Kental 

Lumpsum 

19 wettelijk Provincie 
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TH.13 Beoordeling zwemwater 
 

Omschrijving  

Tijdens het zwemseizoen wordt periodiek de waterkwaliteit door de waterschappen en Rijkswaterstaat 

geplaatst in het landelijk zwemwaterregister. In verband met de problemen voor het uploaden van de 

gegevens door de waterschappen en Rijkswaterstaat worden de kwaliteitsgegevens opgestuurd naar 

zwemwater@odmh.nl. De analyserapporten zwemwater worden door de backoffice beoordeeld.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.13 beoordeling zwemwater Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

  

mailto:zwemwater@odmh.nl
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TH.14 Consequentie analyse zwemwater 

 

Omschrijving  

Tijdens het zwemseizoen wordt periodiek de waterkwaliteit door de waterschappen en Rijkswaterstaat 

geplaatst in het landelijk zwemwaterregister. In verband met de problemen voor het uploaden van de 

gegevens door de waterschappen en Rijkswaterstaat worden de kwaliteitsgegevens opgestuurd naar 

zwemwater@odmh.nl. De analyserapporten zwemwater worden door de backoffice beoordeeld. Naar 

aanleiding van de beoordeling van de analyserapporten kunnen de volgende acties plaatsvinden: 

- waarschuwing 

- negatief zwemadvies 

- zwemverbod. 

 

De inwoners van Zuid-Holland, recreanten en de externe partners worden op hoogte gebracht van de 

maatregel. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.14 consequentie analyse 

zwemwater 

Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

mailto:zwemwater@odmh.nl
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TH.15 Calamiteiten zwemwater 
 

Omschrijving  

Bij badinrichtingen en officiële zwemlocaties kunnen calamiteiten (bijvoorbeeld verdrinking en bijna-

ongevallen) voorkomen. De werkzaamheden zijn moeilijk van tevoren in te schatten en kunnen per 

geval anders van de aard en omvang zijn. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.15 calamiteiten zwemwater Lumpsum  wettelijk Provincie 
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TH.16 Communicatie zwemwater 
 

Omschrijving  

In het kader van zwemwaterwetgeving is communicatie een belangrijk onderdeel.  

Het communicatieplan is in de adviescommissie vastgesteld. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.16 communicatie zwemwater Lumpsum  wettelijk Provincie 
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TH.17 Projecten zwemwater 
 

Omschrijving  
 

Het betreft projecten zoals de zandmotor, de zwemwaterborden en de pilot ‘zwembaden, milieu en 

bouw- en woningtoezicht’. 

 

 

Kosten 
Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.17 Projecten zwemwater Lumpsum  wettelijk Provincie 
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TH.18 Controle vuurwerkevenementen 
 

Omschrijving  

Controle ter plaatse van een toestemming dan wel melding voor het ontsteken van vuurwerk op basis 

van de voorschriften die hieraan zijn verbonden. Een controle behelst een breed scala aan aspecten 

(algemene veiligheid en van de locatie, beoordeling gebruikt vuurwerk, inachtneming van de 

afstandseisen, beoordeling nazorg na afloop evenement etc.) en bevat de volgende onderdelen: 

 voorbereiding 

 controlebezoek 

 afstemming met ketenpartners 

 het opstellen van de controlerapportage 

 aanschrijving beziger 

 mutatie bestand. 

De uitvoering van controles en bestuursrechtelijke handhaving vindt plaats overeenkomstig de 

provinciale handhavingsstrategie. 

 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.18 controle vuurwerkevenementen kental 16 wettelijk Provincie 

 

 



Productenboek Milieu 2015,  Omgevingsdienst Midden-Holland   24 van 133 

   

TH.19 Proces-verbaal 
 

Omschrijving  

Het opmaken van proces-verbaal bij geconstateerde overtredingen van de milieuwetgeving.  

De bij de omgevingsdienst aanwezige boa’s kunnen proces-verbaal opmaken voor overtredingen van 

de wet- en regelgeving. Voorheen werd hiervoor een beroep gedaan op de politie, door nieuw beleid 

zal de politie vooral inzet plegen op de zware milieucriminaliteit.    

Het opmaken van proces-verbaal onderscheidt zich van bestuurlijke handhavingsinstrumenten zoals 

bestuursdwang en de dwangsom doordat het proces-verbaal een directe sanctie is. Dit in tegenstelling 

tot de bestuursrechtelijke instrumenten die er niet op gericht zijn om een overtreding te bestraffen, 

maar om een situatie die in strijd is met de voorschriften op te heffen of om herhaling daarvan te 

voorkomen. Hierdoor kunnen eenmalige overtredingen waarbij bestuursrechtelijk optreden niet zinvol 

of mogelijk is, toch adequaat worden gesanctioneerd waardoor een overtreding niet onbestraft blijft. 

Daarnaast kan het soms wenselijk zijn om beide instrumenten te gebruiken. Proces-verbaal wordt 

opgemaakt als de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu niet kan worden ingezet. In grotere 

onderzoeken zal waar mogelijk met de politie worden samengewerkt. 

De eventuele inkomsten komen ten bate van het Openbaar Ministerie.   

 

Het proces-verbaal bevat de volgende onderdelen: 

 Opnemen van aangifte toezichthouder of het vastleggen van de boa in een proces-verbaal van  

 bevindingen. 

 Bevragen Kamer van Koophandel om de verdachte rechtspersoon vast te stellen. 

 Dossieronderzoek (vergunningen en handhaving) 

 Horen van getuigen  

 Horen verdachte(n) 

 Samenstellen van het strafrechtelijk dossier 

 Verzending proces-verbaal aan Openbaar Ministerie 

 Eventuele aanvullingen verzenden naar het Openbaar Ministerie 

 Mutatie inrichtingenbestand. 

De inzet van strafrecht geschiedt overeenkomstig de regionale, bestuurlijk vastgestelde, 

handhavingsstrategie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.19 proces-verbaal Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Uitvoering: afhankelijk van invulling, er zal vooraf een ureninschatting gemaakt worden. Afrekening 

gebeurt op urenbasis. Het product wordt verrekend na afronding van de procedure.  
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TH.20 Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu 
 

Omschrijving  

Een bestuurlijke strafbeschikking milieu (bsbm) is een strafrechtelijke boete die onder andere door een 

omgevingsdienst kan worden opgelegd.  

 

De bsbm is een vervanging van een proces-verbaal voor de kleinere milieuovertredingen en kan 

gebruikt worden voor onder andere het Activiteitenbesluit, Vuurwerkbesluit en Besluit hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). De vastgestelde boetebedragen zijn 

voldoende hoog om een adequate werking te hebben. Na het opstellen van een proces-verbaal wordt 

deze doorgegeven aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) waarna de afhandeling buiten de 

omgevingsdienst plaatsvindt. 

 

De bsbm onderscheidt zich van bestuurlijke handhavingsinstrumenten zoals bestuursdwang en de 

dwangsom doordat de bestuurlijke boete een directe sanctie is. Dit in tegenstelling tot de andere 

bestuurlijke instrumenten die er niet op gericht zijn om een overtreding te bestraffen maar om een 

situatie die in strijd is met de voorschriften, op te heffen of om herhaling daarvan te voorkomen. 

Hierdoor kunnen eenmalige overtredingen waarbij bestuursrechtelijk optreden niet zinvol of mogelijk 

is, toch adequaat worden gesanctioneerd waardoor een overtreding niet onbestraft blijft. Daarnaast 

kan het soms wenselijk zijn om beide instrumenten te gebruiken. 

Eventuele inkomsten zullen gedeeltelijk terugvloeien naar de omgevingsdienst en kunnen worden 

gebruikt voor scholing van de boa’s. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de inkomsten zich zullen 

verhouden tot de gemaakte kosten.  

De bestuurlijke strafbeschikking milieu bevat de volgende onderdelen: 

 Overdracht van bevindingen toezichthouder aan boa en/ of vastleggen van bevindingen boa 

 Bevragen Kamer van Koophandel om verdachte rechtspersoon vast te stellen  

 Horen verdachte 

 Verzending proces-verbaal naar CJIB 

 Bij verzet van bestrafte aanvullend of volledig proces-verbaal opstellen 

 Mutatie inrichtingenbestand 

Bij de inzet van strafrecht wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de regionale, bestuurlijk vastgestelde, 

handhavingsstrategie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.20 bsbm Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

Uitvoering: afhankelijk van invulling, er zal vooraf een ureninschatting gemaakt worden. Afrekening 

gebeurt jaarlijks op urenbasis. 
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TH.21 Administratief toezicht 
 

Omschrijving  

Administratief toezicht wordt ingezet om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid, juistheid, 

volledigheid, actualiteit en tijdigheid van de verstrekte getalsmatige gegevens, informatie en de 

afvalstoffenboekhouding van bedrijven. Er zijn diverse vormen van diepgang: 

 Het basis administratief toezicht 

 Diepgaand(er) administratief toezicht 

 Quickscan-onderzoeken 

Het basisonderzoek word , door de desbetreffende toezichthouder, bij alle bedrijven uitgevoerd als 

voorbereiding voor de controle.  

Op basis van een risicoanalyse (branche, klachten etc.) wordt bij een aantal bedrijven een 

diepgaander onderzoek uitgevoerd. Ook ketenonderzoek en informatie gestuurd onderzoek kan hier 

deel van uitmakenEen quickscan wordt toegepast als hercontrole of om snel een indruk te krijgen van 

een bedrijf. 

 

Administratief toezicht omvat de volgende onderdelen: 

 Opvragen van de benodigde gegevens voor het basis onderzoek 

 Globale check van de gegevens 

 Risicoanalyse  

 Diepgaand onderzoek:  

 - beoordeling van de (milieu) AO/IC 

 - analyse van de  (productie- en/of verwerkings-)processen 

 - analyse van goederen en geldstromen 

 - leggen van dwarsverbanden 

 Rapportage 

 Quick scan 

 Mutatie inrichtingenbestand. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.21 administratief 

toezicht 

kental 25 wettelijk Gemeenten 

 

TH.21 administratief 

toezicht 

Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Uitvoering: wanneer een quickscan of een diepgaand onderzoek wordt gestart wordt vooraf 

een ureninschatting gemaakt. Afrekening gebeurt jaarlijks op urenbasis. 
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TH.22 Naleving registratieverplichting UO-IMT 
 

Omschrijving  

De glastuinbouwbedrijven zijn verplicht hun milieugegevens, zoals gebruik meststoffen en 

emissiegegevens, vast te leggen en te rapporteren aan de Uitvoeringsorganisatie UO-IMT.  

Wij controleren, samen met het waterschap, op de naleving van deze registratieverplichting  

en tijdige indiening (jaarlijks voor 1 mei) van de rapportage. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

TH.22 Controle UO kental 6 wettelijk Gemeenten  

 

 

Het product worden verrekend na het uitvoeren van de controle.  
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TH 23. Projecten Handhaving 
 

Omschrijving 

Voor sommige voorbereidende en/of ondersteunende werkzaamheden die niet rechtstreeks onder één 

van de specifieke handhavingsproducten vallen en die derhalve niet op basis van een kental kunnen 

worden afgerekend is het mogelijk op projectbasis werkzaamheden uit te voeren. Dit kan op verzoek 

van de opdrachtgever(s) en op eigen initiatief zijn.  

 

Kosten 
 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

HH.11 Projecten Handhaving Urenbasis  wettelijk/keuze Gemeenten 

Provincie 

 

 
Uitvoering: afhankelijk van invulling, er zal vooraf een ureninschatting gemaakt worden. Afrekening 

gebeurt op urenbasis. 
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2.  Vergunningverlening 

 

VV.01 Vergunning op aanvraag Wabo (inrichtingen) 

 

Omschrijving  

Het product ‘Vergunning op aanvraag’ kent qua tijdsinzet een grote spreiding in uren. Om die reden is 

er voor gekozen dit product qua ureninzet modulair op te bouwen. Dat wil zeggen dat hiervoor een 

basistarief (in uren) gehanteerd wordt dat wordt uitgebreid met de uren die nodig zijn om de 

verschillende elementen in de aanvraag te toetsen aan de regelgeving. De complexiteit van de 

regelgeving bepaalt hoeveel extra tijd nodig is. Naast het toetsen aan de regelgeving is het ook 

noodzakelijk om een of meer interne adviezen in te winnen. Ook deze adviezen worden in de 

modulaire opbouw van dit product meegeteld. 

Op basis van de vergunningselementen en de in te winnen adviezen is een inschatting te maken van 

de totale tijdsinzet. Afrekening geschiedt op basis van de werkelijk bestede tijd. Indien meer tijd nodig 

is dan van te voren is geschat wordt hierover tijdig overleg gevoerd met de gemeente. 

Een overzicht van de ingeschatte uren van de verschillende onderdelen weergegeven is weergegeven 

onder B. Kosten.  

 

Ten behoeve van het verlenen van een vergunning worden de volgende werkzaamheden verricht: 

 beoordeling conceptaanvraag  

 ontvankelijkheidsbeoordeling 

 opstellen van voorschriften en considerans 

 advies bodem, geluid, brandweer, externe veiligheid, enz. 

 technische en juridische afhandeling van zienswijzen  

 mutatie inrichtingenbestand 

 procedureafhandeling administratief (bij enkelvoudige procedures) 

 oplevercontrole (uren vergunningverlener) 

 

In dit product wordt rekening gehouden met onder meer: meerjarenafspraken-energie (MJA), door de 

rijksoverheid afgesloten convenanten, stimulering bedrijfsinterne milieuzorg bij bedrijven, verruimde 

reikwijdte (energie, afvalpreventie, water en vervoersmanagement), Mer-regelgeving, Richtlijn 

Industriële Emissies, regelgeving op gebied van externe veiligheid, de Provinciale Milieuverordening, 

coördinatie met de Waterwet en toepassing van best bestaande technieken (BBT). 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van eventuele beroepsprocedures onder product 

MA.2: "Bezwaar- en beroepsprocedures". 

 

Wettelijke termijnen 

Voor beschikking in een uitgebreide procedure geldt een wettelijke termijn van zes maanden na het 

indienen van de definitieve aanvraag. In afwijking hiervan kan de termijn langer zijn wanneer de 

aanvraag onvolledig is en een termijn is gegeven om de aanvraag aan te vullen, of in het geval van 

ingewikkelde aanvragen. De termijn is korter wanneer eerder dan 16 weken na het indienen van de 

aanvraag de ontwerpbeschikking bekend is gemaakt en/of geen zienswijze is ingebracht. 

Voor beschikkingen op aanvragen waarvoor een reguliere procedure doorlopen wordt, zoals het geval 

is bij de zogeheten BRIKS-taken, is de wettelijke termijn acht weken. Deze kan eenmalig worden 
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verlengd met zes weken. Bij deze procedures is geen sprake van een ontwerpbesluit dat zes weken 

ter inzage gelegd moet worden, na de indiening van de aanvraag en de toetsing van de 

ontvankelijkheid volgt meteen een definitief besluit. 

      

Kosten 

Inzet wordt op basis van daadwerkelijk bestede uren afgerekend.  

Als indicatie voor de totale inzet worden, afhankelijk van de complexiteit, de volgende uren ingeschat.  

 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 

gemiddeld 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.01 basis Tarief urenbasis 50 wettelijk Gemeenten 

 Vergunningmodules     

 Bevi (Besluit risico’s zware 

ongevallen) met QRA 

urenbasis 44 wettelijk Gemeenten 

 BRZO Vergunningverlening urenbasis 43 wettelijk Gemeenten 

 BRZO Veiligheidsrapportage 

(kan apart worden ingediend) 

urenbasis 134 wettelijk Gemeenten 

 NeR (Nederlandse emissie 

Richtlijn)  

urenbasis 18 wettelijk Gemeenten 

 intensieve veehouderij  urenbasis 43 wettelijk Gemeenten 

 

 IPPC (geïntegreerde preventie 

en bestrijding van 

verontreiniging) 

urenbasis 116 wettelijk Gemeenten 

 

 afvalwater urenbasis 26 wettelijk Gemeenten 

 zienswijzen  urenbasis nacalculatie wettelijk Gemeenten 

 interne adviezen     

 bodem urenbasis 7 wettelijk Gemeenten 

 geluid urenbasis 4 wettelijk Gemeenten 

 lucht urenbasis 5 wettelijk Gemeenten 

 preventie urenbasis 4 wettelijk Gemeenten 

VV.01 vergunning op aanvraag Wabo Lumpsum  wettelijk Provincie 

 basis tarief reguliere procedure 

(BRIKS) 

Lumpsum  wettelijk  Provincie 
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VV.02 Actualiseren of ambtshalve wijzigen van vergunningen  

(actualiseren (art 2.30 jo. 2.31 lid 1 Wabo) of ambtshalve wijzigen (art. 2.31 lid 2 Wabo) van een 

omgevingsvergunning voor het inrichtingengedeelte) 

 

Omschrijving  

Het product kent voor wat betreft de tijdsinzet een modulaire opbouw zoals omschreven bij VV.1. 

Het bevoegd gezag heeft de plicht om regelmatig te bezien of een vergunning nog actueel is (aan 

BBT voldoet). Indien hieruit volgt dat actualisatie nodig is of indien een VVGB-orgaan er om verzoekt, 

dan moet de vergunning aangepast worden. Daarnaast bestaat de bevoegdheid om vergunningen 

aan te passen in het belang van het milieu. Activiteiten: 

 opstellen van een ontwerpbesluit 

 adviezen inwinnen 

 technische en juridische afhandeling van zienswijzen 

 opstellen besluit 

 mutatie inrichtingenbestand 

 procedureafhandeling administratief  

 oplevercontrole (uren vergunningverlener) 

In dit product wordt rekening gehouden met: nieuwe of aangepaste wetgeving (o.a. BBT-documenten) 

of andere gewijzigde inzichten. 

 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van eventuele beroepsprocedures onder product 

MA.2: "Bezwaar- en beroepsrocedures". 

 

Wettelijke termijn 

Beschikking dient te zijn afgegeven binnen 12 weken nadat het ontwerp bekend is gemaakt. 
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Kosten 

Inzet wordt op basis van daadwerkelijk bestede uren afgerekend.  

Als indicatie voor de totale inzet worden, afhankelijk van de complexiteit, de volgende uren ingeschat. 
 

 

Nummer Productnaam Afrekenmetho

de 

Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.02 basistarief urenbasis 30 wettelijk Gemeente 

 vergunningmodules     

 Bevi (Besluit risico’s 

zware ongevallen) met 

QRA 

urenbasis 44 wettelijk Gemeenten 

 

 BRZO 

Vergunningverlening 

urenbasis 43 wettelijk Gemeenten 

 

 BRZO 

Veiligheidsrapportage 

(kan apart worden 

ingediend) 

urenbasis 134 wettelijk Gemeenten 

 

 NeR (Nederlandse 

emissie Richtlijn)  

urenbasis 18 wettelijk Gemeenten 

 

 intensieve veehouderij urenbasis 43 wettelijk Gemeenten 

 IPPC (geïntegreerde 

preventie en bestrijding 

van verontreiniging) 

urenbasis 116 wettelijk Gemeenten 

 

 afvalwater urenbasis 26 wettelijk Gemeenten 

 zienswijzen urenbasis nacalculatie wettelijk Gemeenten 

 interne adviezen     

 bodem urenbasis 7 wettelijk Gemeenten 

 geluid urenbasis 4 wettelijk Gemeenten 

 lucht urenbasis 5 wettelijk Gemeenten 

 preventie urenbasis 4 wettelijk Gemeenten 

VV.02 actualiseren of 

ambtshalve wijzigen van 

vergunningen 

Lumpsum  wettelijk Provincie 
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VV.03 Intrekken van een vergunning (geheel of gedeeltelijk) 

- ambtshalve intrekken vergunning (art 2.33 lid 1 of 2.33 lid 2 sub a Wabo) 

- intrekken op verzoek van de vergunninghouder (art 2.33 lid 2 sub b Wabo) 

 

Omschrijving  

In deze situatie gaat het om intrekken van een vergunning indien de inrichting niet meer bestaat, 

ambtshalve of indien de vergunninghouder er om verzoekt.  

Activiteiten: 

 opstellen van een ontwerpbesluit 

 adviezen 

 technische en juridische afhandeling van zienswijzen 

 opstellen besluit 

 mutatie inrichtingenbestand 

 procedureafhandeling administratief  

 oplevercontrole (uren vergunningverlener). 

In dit product wordt rekening gehouden met de toepassing van best bestaande technieken (BBT). De 

vergunning wordt alleen ingetrokken indien het belang van de bescherming van het milieu zich 

daartegen niet verzet. 

 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van bezwaren en eventuele beroepsprocedures 

onder product MA.2: "Bezwaar- en beroepsprocedures". 

 

Wettelijke termijn 

Beschikking dient te zijn afgegeven binnen 12 weken nadat het ontwerp bekend is gemaakt. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.03 intrekken van een vergunning kental 

 

17 

 

wettelijk Gemeenten 

 

VV.03 intrekken van een vergunning Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Het product wordt verrekend na het nemen van het besluit.  
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VV.04 Milieuneutrale wijziging  

(artikel 3.10 lid 3 Wabo) 

 

Omschrijving  

Dit betreft een omgevingsvergunning voor milieu waarbij de reguliere Wabo-procedure wordt gevolgd 

(8 weken). Dit is mogelijk indien de verandering geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu heeft 

dan vergund is, geen MER nodig is en indien door de wijziging geen andere inrichting ontstaat. 

 

Bij de indiening van een aanvraag worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 (voor)overleg 

 de ontvankelijkheidbeoordeling 

 advies bodem, geluid, enz. 

 opstellen beschikking 

 mutatie inrichtingenbestand 

 procedureafhandeling 

 opleveringscontrole (uren vergunningverlener). 

 

Het zwaartepunt van de tijdsbesteding ligt in het vooroverleg en de technisch inhoudelijke beoordeling 

van de onderliggende vergunning(en) en de daarbij behorende voorschriften. In de beschikking wordt 

onderbouwd waarom uitbreiding/wijziging niet leidt tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu. 

 

Wettelijke termijn 

De beschikking dient te zijn afgegeven binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn 

kan eenmalig verlengd worden met zes weken. 

Indien dit niet lukt, is de vergunning van rechtswege verleend (fatale termijn). 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.04.1 Milieuneutrale wijziging 

(enkelvoudig) 

kental 

 

32 

 

wettelijk Gemeenten 

 

VV.04.2 Milieuneutrale wijziging 

(meervoudig) 

kental 16 wettelijk Gemeenten 

VV.04 Milieuneutrale wijziging Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Het product wordt verrekend bij afronding van de procedure.  
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VV.05 Maatwerkvoorschrift 

(Bij inrichtingen die onder algemene regels vallen) 

 

Omschrijving  

Het instrument maatwerkvoorschrift maakt het mogelijk om te komen tot een op een concrete situatie 

toegesneden, doelmatige oplossing in die gevallen waar de ‘standaard’ voorschriften uit het 

Activiteitenbesluit niet passend zijn. Maatwerkvoorschriften kunnen zowel op verzoek van de 

inrichtinghouder of een omwonende, als ambtshalve worden opgelegd. Een  maatwerkvoorschrift kan 

zowel een strengere als een soepelere norm inhouden. 

Bij het opleggen van een maatwerkvoorschrift wordt standaard de reguliere voorbereidingsprocedure 

gevolgd.  In gevoelige kwesties vindt de voorbereiding plaats via de uitgebreide procedure (afdeling 

3.4 Algemene wet bestuursrecht). De procedure kent de volgende stappen: 

 opstellen van een voornemenbrief 

 eventueel verzenden van hoorbrieven aan belanghebbenden 

 inwinnen van interne adviezen 

 technische en juridische afhandeling van zienswijze (bij uitgebreide voorbereidingsprocedure) 

 opstellen besluit 

 procedureafhandeling administratief. 

 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling eventuele beroepsprocedures onder 

product MA.2 “bezwaar- en beroepsprocedures” 

 

Wettelijke termijn 

De beschikking dient te zijn afgegeven binnen 8 weken wanneer het een procedure betreft op 

aanvraag. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.05 maatwerkvoorschrift kental 

 

20 

 

wettelijk Gemeente 

 

VV.05 maatwerkvoorschrift Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Het product wordt verrekend bij afronding van de procedure.  
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VV.06 Vervallen 

 
VV.07 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
 
Omschrijving  

Dit betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij voor het milieudeel getoetst wordt 

aan de in het Besluit omgevingsrecht (Bor) vastgelegde weigeringsgronden, de werkingssfeer van het 

Activiteitenbesluit en het Besluit landbouwactiviteiten (wordt geïntegreerd in het Activiteitenbesluit). 

De weigeringsgronden zijn: 

 een Milieueffectrapportage is noodzakelijk 

 de activiteit voldoet niet aan de grenswaarden voor geluid 

 indien de inrichting in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie fijn stof in de lucht (alleen  

 bij agrarische activiteiten) 

 het niet voldoen aan het principe doelmatig beheer van afvalstoffen 

 de weigeringsgronden zoals genoemd in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur (wet Bibob). 

 

Wettelijke termijn 

De beschikking dient te zijn afgegeven binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.  

Indien dit niet lukt, is de vergunning van rechtswege verleend (fatale termijn). 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.07 omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets 

urenbasis 

 

 

 

wettelijk Gemeenten 

 

VV.07 omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets 

Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

Het product wordt verrekend na het nemen van het besluit.  
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VV.08 Gelijkwaardigheidstoets 

(Bij inrichtingen die onder algemene regels vallen) 

 

Omschrijving  

Het Activiteitenbesluit kent erkende en verplichte maatregelen. Indien een inrichting voor een 

verplichte maatregel een alternatief wil toepassen, moet het hiervoor eerst toestemming vragen aan 

het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist of het alternatief gelijkwaardig is aan de verplichte 

maatregel en neemt een besluit over het al dan niet toestaan van de alternatieve maatregel. Het 

bevoegd gezag kan advies inwinnen bij een landelijke werkgroep gelijkwaardige beoordeling (via 

www.infomil.nl). De gelijkwaardigheidstoets kent de volgende stappen: 

 beoordelen aanvraag gelijkwaardigheidstoets 

 intern advies (bodem, geluid, externe veiligheid, etc,) 

 eventueel advies bij werkgroep gelijkwaardige beoordeling 

 bij instemming maatregel: opstellen besluit naar aanleiding van aanvraag gelijkwaardigheidstoets  

 (binnen vier weken na aanvraag) 

 bij afwijzing maatregel: opstellen voornemen tot besluit 

 technische en juridische afhandeling zienswijzen 

 opstellen besluit naar aanleiding van aanvraag gelijkwaardigheidstoets (binnen vier weken na  

 aanvraag) 

 procedureafhandeling.  

 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures 

onder product MA.2: “bezwaar- en beroepsprocedures. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.08 gelijkwaardigheidstoets kental 

 

25 

 

wettelijk Gemeenten 

 

VV.08 gelijkwaardigheidstoets Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Het product wordt verrekend bij afronding van de procedure. 
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VV.09 Briefbesluit 
 

Omschrijving  

Een schriftelijke beslissing naar aanleiding van een verzoek, verplichting of beoordeling. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn een besluit op een ingediend Uitgangspuntendocument (UPD), of een besluit dat een 

akoestisch onderzoek moet worden ingediend bij een melding op grond van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. Op dit besluit kunnen zienswijzen worden ingediend en kan vervolgens bezwaar en 

beroep worden ingesteld. Het besluit moet dus goed worden gemotiveerd. 

Het opstellen van het besluit kent de volgende stappen: 

 opstellen van het voornemen tot besluit 

 bij zienswijzen technische en juridische afhandeling 

 opstellen definitief besluit 

 procedureafhandeling administratief. 

 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures 

onder product MA.2: “bezwaar- en beroepsprocedures 

 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.09 Briefbesluit kental 

 

8 

 

wettelijk Gemeenten 

 

VV.09 Briefbesluit Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

Het product wordt verrekend bij afronding van de procedure. 
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VV.10 Ontheffing verbranden buiten inrichtingen 
 
Omschrijving  

Het verbranden van afvalstoffen buiten een inrichting is op grond van de Wet milieubeer (Wm) en de 

Algemene plaatselijke verordening (APV) verboden, tenzij een ontheffing is verleend. Voor het 

verbranden van afvalstoffen zijn twee ontheffingen noodzakelijk: een ontheffing op grond van artikel 

10.63 lid 2 Wm (milieuaspecten) en een ontheffing van de APV (veiligheidsaspecten). 

 

NB: het verbranden van afvalstoffen binnen inrichtingen is vanuit milieuregelgeving bijna nooit 

toegestaan. Indien het wel is toegestaan (de milieuvergunning moet die mogelijkheid bieden) is alsnog 

een ontheffing van de APV noodzakelijk. 

NB: weilanden behoren in beginsel niet tot de inrichting. Indien het verbranden van afvalstoffen op 

weiland of akkerland plaatsvindt, moet dit worden gezien als verbranden van afvalstoffen buiten een 

inrichting. 

 

De procedure voor beide ontheffingen is gelijk. Het is mogelijk beide ontheffingen in één besluit te 

nemen. Op grond van de APV (model-APV van de VNG) moet binnen acht weken na aanvraag van de 

ontheffing, besloten worden op de ontheffing. 

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

 opstellen besluit 

 aanleveren besluit aan gemeente 

 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures 

onder product MA.2 “bezwaar- en beroepsprocedures”. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.10 ontheffing WM/APV kental 5  wettelijk  Gemeenten 

 

 

Het product wordt verrekend bij afronding van de procedure. 



Productenboek Milieu 2015,  Omgevingsdienst Midden-Holland   40 van 133 

   

VV.11 Actualisatietoets  
 

Omschrijving  

Het beoordelen van de noodzakelijkheid om een Wabo-vergunning voor wat betreft het onderdeel 

milieu te actualiseren (art 2.30 jo. 2.31 lid 1 Wabo) of ambtshalve te wijzigen (art. 2.31 lid 2 Wabo). 

 

Doel toetsing: 

 is een inrichting nog vergunningplichtig; 

 is een inrichting nog overeenkomstig de vergunning actief; 

 zijn de vergunningsvoorschriften nog toereikend gezien: 

- de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het 

milieu (BBT-toets); 

- de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu (o.a. normen/wettelijk kader); 

- handhavingstechnische redenen. 

Dit om bestaande hinder te beperken of potentiële hinder te voorkomen, dan wel de nadelige 

gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

 

De tijdsinzet per dossier hangt sterk af van de omvang van het dossier (aantal vigerende besluiten),  

de ouderdom van de vergunning , de milieuaspecten die beoordeeld moeten worden en het van 

toepassing zijnde normenkader. De hiermee gemoeide tijdsinzet wisselt sterk per dossier en is niet 

vooraf in te schatten. 

Als eindresultaat van de toetsing wordt een beoordelingsdocument opgesteld per inrichting waarin de 

conclusies zijn vastgelegd. De conclusies kunnen leiden tot het actualiseren van de vergunning of tot 

het aanpassen van de vergunning op aanvraag. 

 

Wettelijke termijn 

Voor bedrijven die onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) vallen geldt de verplichting de 

vergunning binnen 4 jaar te actualiseren nadat een BBT-referentiedocument (BREF) is gewijzigd. 

Voor bedrijven die niet onder de RIE vallen zal de actualisatietoets plaatsvinden op basis van de in het 

Vergunningenplan vastgestelde criteria. 

 

Kosten 

Het product wordt afgerekend op basis van de bestede uren. 

 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk vereist? Afnemers 

VV.11 actualisatietoets urenbasis 

 

 wettelijk / 

vergunningenplan 

Gemeenten 

 

VV.11 actualisatietoets Lumpsum 

 

 wettelijk / VTH 

nota 

Provincie 
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VV.12 Vooroverleg voeren  
 

Omschrijving  

Voordat een definitieve aanvraag of melding wordt ingediend, kan door een bedrijf worden verzocht 

vooroverleg te voeren. Het doel daarvan is dat er een goed te behandelen aanvraag of melding wordt 

ingediend met een voor de indiener bevredigende uitkomst. Het doel van het vooroverleg kan ook zijn 

om te bepalen of een vergunningaanvraag nodig is of dat kan worden volstaan met een melding. 

Eventueel worden ook interne en externe specialisten hierbij betrokken. 

Op het product ‘vooroverleg voeren’ volgt meestal een van de volgende producten: 

 VV.01 Vergunning op aanvraag Wabo (inrichtingen)  

 VV.04 Milieuneutrale wijziging  

 VV.07 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets  

 VV.14 Melding 8.40   

 

Een weergave van het besprokene wordt vastgelegd in een ‘verslag vooroverleg’. 

 

Wettelijke termijn 

Voor het product vooroverleg geldt geen wettelijke termijn. 

 

Kosten 

De tijdsinzet is van te voren niet te bepalen omdat de omvang van het dossier, de milieuaspecten en 

het van toepassing zijnde normenkader sterk uiteen kunnen lopen. 

 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.12 vooroverleg voeren urenbasis 

 

 wettelijk Gemeenten 

 

VV.12 vooroverleg voeren Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Het product wordt afgerekend op basis van de bestede uren. 
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VV.13 Beoordeling E-PRTR verslag 
 

Omschrijving  

Vanaf 1 januari 2007 moeten bepaalde bedrijven gegevens registeren en rapporteren volgens de 

European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening. De verordening verplicht 

de bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en afvaltransport te rapporteren aan de 

overheid. De eerste rapportage vindt plaats voor 1 april over het voorafgaande jaar. Het bevoegd 

gezag moet deze gegevens beoordelen op volledigheid, consistentie en juistheid. Het bevoegd gezag 

stelt de gegevens vervolgens beschikbaar aan het Europese register.  

 

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

 beoordelen verslag door de diverse betrokken vakgroepen 

 aanleveren beoordeling aan gemeente 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.13 beoordeling E-PRTR verslag kental 

 

20 

 

wettelijk Gemeenten 

 

VV.13 beoordeling E-PRTR verslag Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Het product wordt verrekend op het moment dat de beoordeling van de rapportage is afgerond.  
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VV.14 Melding 8.40  
 

Omschrijving  

Bij het indienen van een 8.40 melding kunnen de volgende handelingen worden onderscheiden: 

 het (voor)overleg 

 beoordeling melding 

 advies bodem, geluid, enz. 

 mutatie inrichtingenbestand  

 procedureafhandeling  

 

Afhankelijk van de reden waarvoor er een melding wordt ingediend worden de aangegeven stappen 

volledig of gedeeltelijk gevolgd. Wanneer een nieuwe inrichting wordt gestart, is de houder van de 

inrichting verplicht, vier weken voor aanvang, een melding in te dienen. Een melding wordt 

gepubliceerd.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmet

hode 

Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.14.1 melding milieucategorie 1 kental 3  wettelijk  Gemeenten 

 

VV.14.2 melding milieucategorie 2 kental 7  wettelijk Gemeenten 

 

VV.14.3 melding milieucategorie 2a kental 10 wettelijk Gemeenten 

 

VV.14.4 melding milieucategorie 3 kental 10  wettelijk Gemeenten 

 

VV.14.5 melding milieucategorie 4 kental 12 wettelijk Gemeenten 

 

VV.14.6 melding milieucategorie 5 Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Het product wordt verrekend zodra de meldingsprocedure is afgerond. 
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VV.15 APV kennisgeving (inrichtingen) 
 

Omschrijving  

Het Activiteitenbesluit biedt inrichtingen die onder het Besluit vallen de mogelijkheid om een aantal 

keer per jaar af te wijken van de geluidnormen, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. 

Gemeenten kunnen in hun APV aangeven hoeveel keer per jaar dat mag gebeuren (maximaal 12 

keer). Aan de APV kunnen tevens voorwaarden worden verbonden ter voorkoming of beperking van 

geluidhinder.  

 

De vrijstelling dient vastgelegd te zijn in de APV. Bedrijven dienen een kennisgeving over de 

voorgenomen activiteit te sturen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verplicht een reactie 

te geven op de kennisgeving. 

De werkzaamheden die worden verricht bij de behandeling van de kennisgeving zijn: 

 beoordelen kennisgeving op volledigheid 

 toetsing door handhaver 

 procedureafhandeling administratief 

 verzenden reactie 

 verwerken van gegevens in bedrijvenbestand 

 

Wettelijke termijn 

De reactie dient binnen twee weken na het indienen van de kennisgeving te zijn afgegeven. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.15 APV-kennisgeving 

 

kental 2  wettelijk  Gemeenten 

 

Het product wordt verrekend na het verzenden van de reactie op de kennisgeving.  
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VV.16 Kennisgeving mobiele puinbreker 
 
Omschrijving  

Bij de behandeling van een kennisgeving voor een mobiele puinbreker kunnen de volgende 

handelingen worden onderscheiden: 

 beoordelen kennisgeving op volledigheid en inhoud. 

 publicatie in één of meer huis-aan-huisbladen. 

 tenminste twee dagen voor de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen, meldt de uitvoerder dit bij 

de omgevingsdienst, mondeling of schriftelijk. 

 

Toelichting  

Op 1 maart 2004 is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval in werking getreden. Het Besluit is 

gebaseerd op artikel 10.52 Wet milieubeheer. Dit Besluit bevat landelijke uniforme regels en 

voorschriften voor het breken van bouw- en sloopafval (puin) met installaties die tijdelijk (niet langer 

dan drie maanden) worden geplaatst op bouw- en slooplocaties. De handhaving van het Besluit en het 

afhandelen van de kennisgevingen op grond van het Besluit zijn gemeentelijke taken. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.16 kennisgeving mobiele 

puinbreker 

kental 5  wettelijk  Gemeenten 

 

 

Het product wordt verrekend op het moment dat de kennisgevingsprocedure  is afgerond.  
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VV.18 Vuurwerkevenement 
 

Omschrijving  

Op grond van het Vuurwerkbesluit dient een vuurwerkbeziger, naast een landelijk geldende 

bezigersvergunning, voor elk evenement apart een toestemming te hebben. Afhankelijk van de 

hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken, en de gevaarklasse van het vuurwerk (kaliber) kan 

volstaan worden met een melding of is een ontbrandingstoestemming noodzakelijk. Een melding dient 

tenminste twee weken voor het evenement ingediend te worden bij het bevoegd gezag, en wordt dan 

beoordeeld. Veelal wordt vooraf een bezoek aan de locatie gebracht, om te kijken of aan de 

veiligheidsvoorschriften kan worden voldaan. 

 

Voor zwaarder vuurwerk is een ontbrandingstoestemming noodzakelijk. Hiervoor geldt een termijn van 

acht weken. Deze termijn is noodzakelijk omdat de lokale brandweer en de gemeente om advies 

gevraagd moeten worden. Ook bij aanvragen om ontbrandingstoestemmingen wordt vooraf een 

bezoek aan de locatie gebracht. Het beoordelen van een aanvraag en het opstellen van de 

toestemming kost 16 tot 24 uur. Voor een melding is 4 tot 8 uur nodig. 

 

Wettelijke termijn 

Voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming geldt een termijn van acht weken. Hiertegen 

staat bezwaar en beroep open.Een melding moet tenminste twee weken voor het evenement te 

worden ingediend. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.18.1 ontbrandingstoestemming 

vuurwerkevenementen 

Lumpsum  wettelijk Provincie 

VV.18.2 beoordeling melding 

vuurwerkevenementen 

Lumpsum  wettelijk Provincie 
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VV.19  Verlening ontheffingen 10.63 Wm (stortverbod) 
 

Omschrijving  

Artikel 10.2 van de Wm verbiedt het zich ontdoen van afvalstoffen door deze, al dan niet in 

verpakking, buiten een inrichting op of in de bodem te brengen. Artikel 10.63, lid 3, van de Wm geeft 

de provincie de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van het in artikel 10.2 gestelde verbod. Dit wil 

zeggen dat de provincie ontheffing kan verlenen van het verbod tot toepassing van afvalstoffen op of 

in de bodem. Dit kan het geval zijn bij de toepassing van houtachtige materialen in gebieden waar de 

draagkracht zodanig slecht is dat aanvulling met grond of zand niet zinvol is. Hiervan is veelal sprake 

bij slootdempingen, maar ook bij andere toepassingen kan sprake zijn van de wens of de noodzaak 

om andere materialen te gebruiken dan de materialen waarvoor het Besluit Bodemkwaliteit geldt. 

Er wordt in de ontheffingenprocedure onder meer getoetst op nut en noodzaak van de toepassing zelf, 

en op nut, noodzaak en kwaliteit van de gebruikte materialen. 

 

Wettelijke termijn 

Voor de behandeling van het verzoek op grond van artikel 10.63 van de Wm is de zogeheten 

uitgebreide procedure van toepassing. Er wordt een ontwerpbeschikking opgesteld en gepubliceerd, 

waarop zienswijzen kunnen worden ingebracht. Daarna volgt een definitief besluit. Aan het besluit 

worden voorschriften verbonden. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.19 verlening ontheffingen 10.63 

Wm 

Urenbasis / 

Lumpsum 

 Wettelijk  Provincie 
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VV.20 Projecten vergunningverlening 
 

Omschrijving 

Voor sommige voorbereidende en/of ondersteunende werkzaamheden die niet rechtstreeks onder één 

van de specifieke vergunning producten vallen en die derhalve niet op basis van een kental kunnen 

worden afgerekend is het mogelijk op projectbasis werkzaamheden uit te voeren.  

Hierbij valt te denken aan: 

 Doorlichten van het inrichtingenbestand op actualiteit 

 Opstellen van een jaarlijks actualisatieprogramma 

 Up-to-date houden van het op de inrichting van toepassing zijnde normenkader 

 Doorlichten van het inrichtingenbestand op mogelijkheid tot het opleggen van  

 maatwerkvoorschriften 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.20 Projecten 

vergunningverlening 

Urenbasis 

Lumpsum 

 wettelijk/keuze Gemeenten 

Provincie 

 

Afrekening gebeurt op urenbasis. 
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VV.21 Aanmeldnotitie MER en Mer-beoordeling 
 

Omschrijving  

Indien bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning een aanmeldnotitie  MER voor een besluit 

m.e.r.-beoordelingsplichtig of een Besluit m.e.r.-plicht noodzakelijk is moet hierover een besluit 

genomen worden.  

 

Ten behoeve van het besluit op deze aanmeldnotitie worden de volgende werkzaamheden verricht: 

 Beoordeling conceptnotitie 

 Ontvankelijkheidsbeoordeling 

 Opstellen besluit 

 Advies bodem, geluid, luchtkwaliteit, mer enz. 

 Publicatie van besluit in lokale dagbladen en de Staatscourant 

 

Wettelijke termijnen 
Voor de beschikking van een Besluit m.e.r. beoordelingsplicht  geldt een wettelijke termijn van zes 
weken na het indienen van de definitieve aanmeldnotitie m.e.r.    

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.21 Basis tarief urenbasis  Wettelijk Gemeenten 

 

VV.21 Basis tarief lumpsum  Wettelijk Provincie 
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3 Expertise  
 

3.1 Ruimtelijke ordening en milieu (ROM) 

 
RO.01 Beoordeling ruimtelijke plannen van derden 
 
Omschrijving  

De gemeenten krijgen veel ruimtelijke plannen te behandelen, die door derden zijn opgesteld. 

Dit betreft met name bestemmingsplannen, projectbesluiten en uitwerkingsplannen. 

De omgevingsdienst beoordeelt op hoofdlijnen de toelichting of ruimtelijke onderbouwing op de 

milieuaspecten geluid, de m.e.r.-(beoordelings)plicht, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, 

externe veiligheid, bodem, lichthinder, duurzaamheid en klimaat, archeologie en ecologie. Hierbij 

wordt rekening gehouden met relevante regelgeving, gemeentelijk beleid en relevante provinciale 

belangen (m.b.t. stiltegebieden, energie, ruimte voor HMC bedrijven, externe veiligheid en duurzame 

gebiedsontwikkeling).  

Eventuele specialistische rapporten worden op technisch niveau beoordeeld.  

Deze beoordelingen vormen een apart product van de betreffende vakgroep(en). 

 

De beoordeling wordt gerapporteerd middels een briefrapportage. 

 

De omgevingsdienst kan ook de beoordeling van MER- en verzorgen (zie RO.07). 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

RO.01 beoordeling ruimtelijke plannen  kental 11 keuze Gemeenten 

 

RO.01 beoordeling ruimtelijke plannen  Lumpsum  keuze Provincie 

 

 

Bij grote locaties of locaties met een complexe milieuproblematiek wordt een aparte urenopgave 

opgemaakt via product RO.07.01. 
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RO.02 Quickscan milieu bij ruimtelijke ontwikkelingen 

 

Omschrijving  

Indien de ruimtelijke planvorming in een verkennende fase (bv. locatiekeuze) verkeert kan een 

quickscan milieu richting geven. Bij een quickscan milieu wordt per milieuaspect kort aangegeven of 

mogelijk belemmeringen zijn te verwachten. De milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, bedrijven en 

milieuzonering, externe veiligheid, bodem, lichthinder, duurzaamheid en klimaat, archeologie en 

ecologie komen aan bod. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante regelgeving (ook die voor 

m.e.r.), gemeentelijk beleid en relevante provinciale belangen (m.b.t. stiltegebieden, energie, ruimte 

voor HMC bedrijven, externe veiligheid en duurzame gebiedsontwikkeling). De quickscan milieu vindt 

plaats op basis van direct beschikbare milieu-informatie en expertise en ervaring van de adviseurs. 

Voor het doorlopen van een ruimtelijke procedure dient dit product te worden opgevolgd door een 

milieukundig advies, als in RO.07. 

 

De quick scan milieu wordt gerapporteerd middels een briefrapportage. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

RO.02 Quickscan milieu bij 

ruimtelijke ontwikkelingen 

kental 11  per locatie keuze Gemeenten 

 

RO.02 Quickscan milieu bij 

ruimtelijke ontwikkelingen 

Lumpsum  keuze Provincie 

 

 

Bij grote locaties wordt een urenopgave opgesteld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
RO.03 Vervallen 
 
RO.04 Vervallen 
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RO.05 Gebiedsgerichte milieuvisie (bij structuurvisie of locatieontwikkeling) 

 

Omschrijving  

In een rustige woonwijk wordt vaak een andere leefomgevingskwaliteit geambieerd dan op een 

bedrijfsterrein. Door het opstellen van een gebiedsgerichte milieuvisie of -milieubeleid voor het hele 

gemeentelijk grondgebied of voor een te ontwikkelen gebied kan aan deze verschillende ambities 

tegemoet worden gekomen. 

 

Ten behoeve van een structuurvisie of gemeentebreed gebiedsgericht milieubeleid zal de 

omgevingsdienst een milieukundige onderbouwing en brede milieuvisie voor de gemeente 

aanleveren. 

 

Ten behoeve van specifieke ontwikkellocaties zal de omgevingsdienst na inventarisatie van de 

wensen van de gemeente en mede op basis van de Regionale Handreiking milieukwaliteiten Midden 

Holland de milieuambities per gebiedstype opstellen. Vervolgens wordt per ambitie aangegeven welke 

maatregelen noodzakelijk/mogelijk zijn om de ambities te verwezenlijken. Tot slot zal de 

omgevingsdienst adviseren over de mogelijkheden tot juridische verankering van deze maatregelen. 

 

De milieuvisie kan betrekking hebben op de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, bedrijven en 

milieuzonering, externe veiligheid, bodem, duurzaamheid en klimaat, archeologie en ecologie. Hierbij 

wordt rekening gehouden met relevante regelgeving, gemeentelijk beleid en relevante provinciale 

belangen (m.b.t. stiltegebieden, energie, ruimte voor HMC bedrijven, externe veiligheid en duurzame 

gebiedsontwikkeling). 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

RO.05 milieuvisie in structuurvisie of 

gebiedsgericht beleid 

urenopgave  keuze Gemeenten 

 

RO.05 milieuvisie in structuurvisie of 

gebiedsgericht beleid 

Lumpsum  keuze Provincie 

 

Het benodigd aantal uren voor het ontwikkelen, opstellen en verankeren van een milieuvisie is sterk 

afhankelijk van de precieze wensen van de gemeente. Ter indicatie: in een gemiddelde situatie is voor 

een milieuvisie in een structuurvisie 75-150 uur benodigd. Voor een milieuvisie bij locatieontwikkeling 

kan ter indicatie worden gedacht aan 40-60 uur. 
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RO.06 Adviseren bij MER (procedures) 
 

Omschrijving  

Voor vergunningen en (ruimtelijke) plannen met mogelijk een grote impact op het milieu moet vaak 

een (plan of project) MER worden opgesteld of moet worden beoordeeld of dit nodig is (m.e.r.-

beoordeling). De omgevingsdienst kan adviseren over deze m.e.r.-plicht. Voorts kan de 

omgevingsdienst het opstellen van een MER of de uitvoering van een m.e.r.-beoordeling begeleiden. 

In dat geval stelt een adviesbureau de notitie reikwijdte en detailniveau, de mededeling, het MER of 

de aanmeldingsnotitie op. De begeleiding kan bestaan uit ondersteuning tijdens projectgroep-

vergaderingen en adviseren op (tussen)producten of de loop van het proces. Tevens kan de 

omgevingsdienst bijstaan tijdens gesprekken met de Commissie voor de m.e.r. Uiteindelijk brengt de 

omgevingsdienst een advies uit over de juistheid en compleetheid van het eindproduct en adviseert de 

omgevingsdienst over de m.e.r.-paragraaf in het besluit. 

De inhoudelijke begeleiding van de m.e.r.’s en m.e.r.-beoordelingen zal betrekking hebben op de 

milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, bedrijvigheid, externe veiligheid, bodem, archeologie, ecologie, 

energie en duurzaamheid. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

RO.06 begeleiding m.e.r. urenopgave  keuze Gemeenten  

  

RO.06 begeleiding m.e.r. Lumpsum  keuze Provincie 

 

De ervaring leert dat de intensiteit van de begeleiding van vele (externe) factoren afhankelijk is. Ter 

indicatie: in een gemiddelde situatie zijn voor de begeleiding van een m.e.r. voor een plan en een 

m.e.r. voor een besluit respectievelijk 80 en 160 uur nodig. 
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RO.07 Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen 

 

Omschrijving  

Naast de meer gestandaardiseerde producten kan de omgevingsdienst ook voorzien in vele specifieke 

adviesvragen of begeleidingstrajecten op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. De advisering 

en begeleiding kan betrekking hebben op de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, bedrijven en 

milieuzonering, externe veiligheid, bodem, m.e.r.-plicht, duurzaamheid en klimaat, archeologie en 

ecologie. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante regelgeving, gemeentelijk beleid en 

relevante provinciale belangen (m.b.t. stiltegebieden, energie, ruimte voor HMC bedrijven, externe 

veiligheid en duurzame gebiedsontwikkeling).  

Voor deze producten worden per product afspraken gemaakt waarin de behoeften van de gemeente 

en de mogelijkheden van de omgevingsdienst op elkaar worden afgestemd. 

De omgevingsdienst tracht aan alle mogelijke adviesvragen in relatie tot ruimtelijke ordening en milieu 

tegemoet te komen. Onderstaand (niet uitputtend) overzicht geeft een indruk van de mogelijkheden: 

 Begeleiding ruimtelijk planproces (de omgevingsdienst begeleidt het hele planproces van advies tot  

 onderbouwing van het bestemmingsplan, van bijwonen projectteams tot bijdragen aan  

 beantwoording zienswijzen); 

 Bedrijven en Milieuzoneringsadvies (de omgevingsdienst kan een B&M-advies aanleveren ten  

 aanzien van RO-knelpunten in relatie tot bedrijven. Hierbij worden bv. noodzakelijke  

 vervolgonderzoeken uitgevoerd, vinden Wm-controles plaats en worden akoestische modellen  

 gebouwd ter beoordeling van de situatie); 

 Oplossingsgerichte milieuadvisering bij historisch gegroeide RO-knelpunten; 

 Beoordeling en begeleiding m.e.r.-trajecten (inhoudelijk; voor procesbegeleiding zie product  

 RO.08); 

 Opstellen vormvrije m.e.r.-beoordeling; 

 Advisering bij zienswijzen, bezwaar en beroep op het gebied van milieu in de vorm van een  

 schriftelijk advies aan de gemeente over beantwoording en eventuele noodzakelijke vervolgacties,  

 al dan niet volgend op eerder afgegeven milieukundig advies. 

 Second opinion op producten van derden; 

 Verkorten van lijnen: begeleiding, afstemming en vraagbaak op locatie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

RO.07.1 groot milieuadvies urenopgave  keuze Gemeenten 

RO.07.1 groot milieuadvies Lumpsum  keuze Provincie 

RO.07.2 klein  milieuadvies urenopgave  keuze Gemeenten  

RO.07.2 klein  milieuadvies Lumpsum  keuze Provincie 

 

Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. RO.07.02 is bedoeld voor adviezen 

die maximaal 8 uur tijd kosten. RO.07.01 is bedoeld voor adviezen die meer dan 8 uur kosten. Het 

product wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk gemaakte uren.    
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RO.08 MER besluit provinciaal project 
 

Omschrijving  

Voor een m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling kan de omgevingsdienst de bevoegd gezag taken uitvoeren. 

De belangrijkste taken die hieronder vallen zijn: het in procedure nemen van de mededeling, het 

coördineren van het bevoegde gezag indien verschillende overheden hiertoe behoren, het opstellen 

en indien gemandateerd vaststellen van het advies over reikwijdte en detailniveau, het beoordelen en 

in procedure nemen van het MER, het verwerken van de zienswijzen en adviezen (waaronder die van 

Commissie voor de m.e.r.) en het opstellen en indien gemandateerd vaststellen van een besluit met 

betrekking tot een m.e.r.-beoordeling. Onder de werkzaamheden vallen ook alle werkzaamheden die 

beschreven zijn bij product RO.06. Indien van toepassing kan de omgevingsdienst de MER-evaluatie 

uitvoeren. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

RO.08 MER besluit provinciaal 

project        

Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

De ervaring leert dat de uitvoering van vele (externe) factoren afhankelijk is. Ter indicatie: in een 

gemiddelde situatie zijn voor de uitvoering van een m.e.r-beoordeling en een m.e.r. respectievelijk 50 

en 200 uur nodig. 
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RO.09 Beoordeling ruimtelijke plannen (provinciaal milieubelang) 
 

Omschrijving  

De Provincie Zuid-Holland krijgt, conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, ruimtelijke 

plannen in de voorbereidingsfase van het besluit toegestuurd indien naar oordeel van de gemeente 

een provinciaal belang in het geding zou kunnen zijn. Doel hiervan is te kunnen bepalen of mogelijk 

sprake zal zijn van strijdigheid met provinciale belangen. Indien dit het geval is kan de Provincie tijdig 

ingrijpen in het planproces middels zienswijzen, aanwijzingen, verordeningen of inpassingsplannen. 

De Provincie Zuid-Holland zal een selectie van deze plannen aan de omgevingsdienst toesturen. 

De omgevingsdienst beoordeelt of voorgenomen plannen mogelijk strijdig met de provinciale 

milieubelangen (m.b.t. stiltegebieden, energie, ruimte voor HMC bedrijven, externe veiligheid en 

duurzame gebiedsontwikkeling) zijn. 

De beoordeling wordt gerapporteerd middels een briefrapportage. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

RO.09 beoordeling ruimtelijke 

plannen (pmb) 

Kental (Lumpsum) 5 keuze Provincie 

 

 

Bij grote locaties of locaties met een complexe milieuproblematiek wordt een aparte urenopgave 

opgemaakt via product RO.07.01. 
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RO.10 Scan leefomgevingskwaliteit bij  plannen voor de fysieke ruimte 
 

Indien planvorming in een verkennende fase verkeert (bv. locatiekeuze bij ruimtelijke ontwikkelingen, 

inrichting- en beheerplan openbare ruimte en groen), kan de scan leefomgevingskwaliteit inzicht 

bieden in mogelijkheden tot verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Bij een dergelijke scan worden 

in kaart gebracht: 

a.     Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in relatie tot beoogde functies en diensten van de 

fysieke omgeving (bijvoorbeeld opvang piekneerslagen, bewegingsbevordering, sociale 

cohesiebevorderend) 

b.    Noodzaak en mogelijkheden om de ruimtelijke opgaven integraal vanuit verschillende thema’s en 

beleidsvelden aan te pakken  

c.     Kansen om aan te sluiten bij initiatieven en wensen vanuit burgerij en bedrijfsleven (participatieve 

samenleving) 

d.    Kansen om een grotere haalbaarheid voor uitvoering te bewerkstelligen. 

  

De scan richt zich op toetsing van belevings-, gebruiks-, en toekomstwaarden van de fysieke 

omgeving, waarbij economische, ecologische, sociale en culturele belangen worden meegewogen. 

Voor zover relevant komen thema’s aan de orde als natuurlijk leefgebied voor dieren en planten; 

regulerende en ondersteunende eigenschappen van bodem en/of water (waaronder bodemenergie-

kansen); recreatie en groen; energieproductie; duurzaam bouwen; windval en gezondheid. 

  

De scan draagt bij aan verbetering van de leefomgevingskwaliteit, efficiënte aanpak voor het behalen 

van thematische/sectorale doelen, besparing op kosten voor inrichting en beheer van de leefomgeving 

en het betrekken van burgers en bedrijven. 

  

De scan leefomgevingskwaliteit kan separaat worden aangevraagd of in combinatie met de quickscan 

milieu bij ruimtelijke plannen (RO.2). Tevens is de scan bij uitstek geschikt om toe te passen bij 

plannen van andere beleidsterreinen betreffende de fysieke leefomgeving.  

  

De scan wordt gerapporteerd door middel van een briefrapportage. 

  

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

RO.10 scan 

leefomgevingskwaliteit  

maatwerk   keuze Gemeenten 

  

RO.10 scan 

leefomgevingskwaliteit  

lumpsum   keuze Provincie 

  

  

Voor een scan leefomgevingskwaliteit is gemiddeld 8 uur per locatie nodig. Voor grote ontwikkelingen ligt het 

aantal te besteden uren hoger. Vooraf wordt een urenopgave afgegeven.  
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3.2 Duurzaamheid  

 
DZ.01 Beoordeling ecologisch onderzoek en plannen van derden 

(exclusief adviezen ROM) 

 

Omschrijving  

 

Ecologische beoordeling 

Aanleiding voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek kan zijn: 

 nieuwbouwplannen 

 bouw- en renovatiewerkzaamheden 

 sloopmeldingen en/of -werkzaamheden 

 vergunningaanvragen 

 

Ecologische onderzoeken en plannen, die onder dit onderwerp worden beoordeeld, zijn: 

 ecologische paragraaf bij het verlenen van een 

sloopvergunning/aanlegvergunning/bouwvergunning of ruimtelijk plan etc. 

 ecologische quickscan of voortoets  

 uitgebreider ecologisch onderzoek  

 plan voor uitvoeringswerkzaamheden volgens flora- en fauna bescherming/monitoring 

 voorstellen voor een ecologisch werkprotocol 

 

In de afrekening maken we onderscheid tussen kleinere beoordelingen (paragraaf, kleine voortoets, 

quickscan) en grotere beoordelingen (passende beoordeling, MER, grote voortoets). 

 

Klein ecologisch advies 

Op basis van wet- en regelgeving is natuur beschermd. Dit is van belang bij vergunningverlening en 

ruimtelijke procedures. Een klein ecologisch advies beantwoordt ecologievragen bij projecten, waarin 

geen onderzoek ter toetsing voorligt. Hieronder valt bijvoorbeeld een vraag of de ruimtelijke 

onderbouwing van een aanvraag voor een omgevingsvergunning correct is. Of het kan onderdeel 

uitmaken van de volledigheidstoets bij een Waboprocedure, waarbij flora en fauna wordt aangehaakt.. 

Daarnaast kan het een aanvullend onderdeel zijn van de Quickscan milieu bij ruimtelijke 

ontwikkelingen (RO.02) 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.01.1 kleine ecologische beoordeling  kental 7  keuze Gemeenten 

DZ.01.2 grote ecologische beoordeling   urenopgave   keuze Gemeenten  

DZ.01.3 Klein ecologisch advies urenbasis  wettelijk 

/ keuze 

Gemeenten 
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DZ.02 Ondersteuning procedures Natuurbeschermingswet / Wet 
Natuurbescherming 

 

Omschrijving 

Bij (ruimtelijke) ingrepen in of nabij beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en natuurmonumenten) 

met gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het natuurgebied dient een vergunning op 

basis van de Natuurbeschermingswet te worden aangevraagd. Bij kans op niet-significante effecten 

moet een Verslechteringstoets worden uitgevoerd. Bij significante negatieve effecten is een Passende 

beoordeling vereist. De omgevingsdienst kan een voortoets uitvoeren waarin antwoord wordt gegeven 

op de vraag of inderdaad een vergunning noodzakelijk is, en zo ja, volgens welke toets deze aanvraag 

moet worden gedaan. Vervolgens kan de omgevingsdienst de noodzakelijke toets uitvoeren en de 

vergunningaanvraag verzorgen. Vergunningaanvraag op basis van een Passende beoordeling bevat 

tevens een compensatie- en monitoringsplan. Een toets door het bevoegd gezag (Provincie Zuid-

Holland, mandaat bij Omgevingsdienst Haaglanden) kan onderdeel uitmaken van het proces. Op die 

manier is er zekerheid omtrent de juridische haalbaarheid van de plannen. 

 

De drie aangeboden mogelijkheden met betrekking tot de Natuurbeschermingswet zijn: 

 Voortoets 

 Verslechteringstoets  

 Passende beoordeling  

 

Voor Ecologische Hoofdstructuur-gebieden kan een zelfde traject worden aangeboden. 

 

Kosten 
 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.02 ondersteuning procedures 

Natuurbeschermingswet/Wet 

Natuurbescherming 

urenopgave   keuze Gemeenten 
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 DZ.03 Ecologische begeleiding 

 

Omschrijving 

De omgevingsdienst volgt de ontwikkelingen in de regelgeving op het gebied van ecologie. Indien 

nodig adviseert de ecoloog de gemeenten over specifieke wijzigingen in de regelgeving en de wijze 

hoe hier mee om te gaan. In het kader van ecologisch begeleiding kunnen de volgende 

werkzaamheden worden uitgevoerd: 

 

 inventarisatie en analyse van relevant vigerend beleid (natuurbeschermingsbeleid,  flora- en  

 faunabeleid, relevant groenbeleid, RO-beleid, structuurvisies, voorgenomen herziening  

 bestemmingsplannen); 

 inventarisatie van relevante werkprocessen en gedragscodes; 

 overleg met beleidsmedewerkers van de gemeente; 

 overleg met Rijksdienst voor ondernemend Nederland, Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst       

Haaglanden en overige actoren; 

 bepalen beleidsadviezen en ondersteuning bij het opstellen van ecologisch beleid en eventuele  

 gedragscodes; 

 ondersteunen bij ontheffingsaanvragen Flora- en faunawet (FFW)/ Wet Natuurbescherming ingeval 

uit inventariserend  

 vooronderzoek blijkt dat in het plangebied soorten van de 2
e
 of 3

e
 tabel voorkomen en de geplande  

 activiteiten de verbodsbepalingen van deze wet zullen overtreden: 

o Door uitvoering van uitgebreid ecologisch onderzoek volgens eisen van het Ministerie 

EZ  (o.a. meerdere veldbezoeken). Het geleverde rapport kan (o.a.) dienen als 

onderbouwing bij de aanvraag. Tevens worden preventieve, mitigerende en 

compenserende maatregelen geadviseerd;  

o Door met behulp van opgestelde rapporten contacten met het bevoegd gezag 

(ministerie EZ/Provincie Zuid-Holland)  te onderhouden etc. 

 Ondersteunen bij werkzaamheden in het veld die van invloed kunnen zijn op beschermde soorten.  

 Variërend van het opstellen van een werkprotocol, via slechts toezicht houden op de  

 werkzaamheden tot mede uitvoeren (bijv. vangen en verplaatsen van soorten). 

 Ondersteuning en vraagbaak algemene vragen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.03 begeleiding ecologie urenopgave  keuze Gemeenten 

 

 

Het product wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. Omdat de noodzakelijke inzet 

vaak pas tijdens het traject helder wordt, wordt vooraf een maximum aantal te besteden uren 

afgesproken. 
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DZ.04 Preventie 

 

Omschrijving  

Vanwege de link met klimaat- en energie-activiteiten is sinds 2011 het specialistische deel van de 

preventiewerkzaamheden, die plaatsvinden in het kader van het toepassen van de “verruimde 

reikwijdte” (zie diverse producten VV en TH), organisatorisch in de vakgroep ROM & Duurzaamheid 

geplaatst.  

 

De volgende werkzaamheden worden verricht: 

 Ondersteunen, adviseren en trainen van vergunningverleners en handhavers bij het toepassen van  

 de "verruimde reikwijdte" tijdens de reguliere werkzaamheden. 

 Adviseren van en voorlichting geven aan bedrijven over preventie, duurzaam ondernemen en  

 andere milieuvraagstukken. 

 Samenwerken met andere omgevingsdiensten in het land aan de opzet van een kennisnetwerk en  

 aan gezamenlijke planning, uitvoering en rapportering. 

 Optuigen van branchegerichte preventie op basis van bestuurlijke afstemming, waarbij sturing op 

 kentallen (aantallen controles op preventie) deels ingeruild wordt  voor sturing op concrete  

 (energie)besparingsdoelstellingen. Een verschuiving van een inspanningsverplichting naar een 

  resultaatsverplichting. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.04 preventie regionaal 983  wettelijk Gemeenten 

 

DZ.04 preventie Lumpsum  wettelijk Provincie 
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DZ.05 Duurzaamheid activiteiten 

 

Omschrijving  

Ter uitvoering van duurzaamheidsambities ondersteunt de omgevingsdienst gemeenten met 

betrekking tot klimaat- en energieproblematiek, communicatie en educatie over natuur, milieu en 

andere duurzaamheidsaspecten, grondstoffengebruik, biodiversiteit, de samenhang tussen deze 

thema’s en de verbinding met beleidsterreinen zoals welzijn, beheer openbare ruimte, veiligheid en 

sociale cohesie. De medewerkers van de vakgroep adviseren over mogelijkheden, dragen projecten 

en producten aan, bemiddelen bij contacten met derden, ondersteunen, stimuleren en doen 

voorstellen voor regionaal beleid of uitvoering op relevante deelthema’s. Werken aan bewustwording 

en bieden van handelingsperspectief in relatie tot duurzaam gedrag zijn daarbij kernbegrippen. 

Jaarlijks wordt in afstemming met de gemeenten een regionaal uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen 

samengesteld. 

 

Onderstaand een niet uitputtend overzicht van mogelijkheden: 

 Ondersteuning bij duurzame inkoop, bijvoorbeeld groene stroom en gas, FSC hout en papier  

 Energiebeheer en -besparing gemeentelijke organisaties (gebouwen, openbare verlichting) 

 Reductie overige (niet CO2) broeikasgassen  

 Afvalbeheer 

 Ondersteuning regionale afspraken m.b.t. dubo-beleidskader; GPR beheer licentie(s).  

 Energiebesparing en dubo bij en door (regionale) woningbouwcorporaties 

 Ondersteuning bij ontwikkelen en uitvoeren van duurzaamheidsbeleidsvisies of – 

 uitvoeringsplannen (“Duurzaamheid als motor”, Hoe worden we een CO2 neutrale stad?”)  

 Vergroening (groene daken, vergroening openbare ruimten) 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.05 duurzaamheids-activiteiten regionaal 1656 Regionale 

keuze 

Gemeenten 
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DZ.06 Advies duurzaamheid  

 

Omschrijving  

Bij gemeenten leven veel vragen met betrekking tot duurzaamheid in brede zin (3 P’s: people, planet, 

profit. De omgevingsdienst adviseert op de gebieden duurzaam bouwen, leefbaarheid, energie- en 

klimaataspecten, groen en biodiversiteit over kansen en mogelijkheden en biedt ondersteuning ten 

bate van planvorming, organisatie en uitvoering. Dit kan bij ruimtelijke projecten en bij andere 

projecten, zoals structuurvisies, beheersverordeningen, MER-procedures en uitvoering en monitoring 

van gebiedsgerichte ontwikkeling.  

 

Andere gebieden, waarop ondersteuning mogelijk is, zijn bijvoorbeeld:  

 integratie van de 3 P’s in de eigen organisatie 

 begeleiding van energiebeheer 

 begeleiding bij de opzet van een biogasinstallatie 

 ondersteuning bij het opstellen van en/of uitvoering geven aan een duurzaamheidsvisie 

 ondersteuning bij het verduurzamen van bedrijventerreinen en bedrijven  

 stimulering van MVO 

Uiteraard is dit geen uitputtende lijst. Ook voor andere initiatieven of ambities op 

duurzaamheidsgebied kan de omgevingsdienst worden ingezet.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.06 advies Duurzaamheid urenopgave  keuze Gemeenten 

 

DZ.06 advies Duurzaamheid Lumpsum  keuze Provincie 

 

 

Inzet wordt vooraf ingeschat en achteraf op basis van daadwerkelijk gemaakte uren afgerekend. 
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DZ.07 Regionaal CNME De Zwanenbloem 

 

Omschrijving  

Vanuit CNME De Zwanebloem biedt de omgevingsdienst alle 114 Midden-Holland scholen voor 

primair onderwijs een NME-programma aan bestaande uit lessen, leskisten en overige NME 

materialen (zoals materiaalzendingen, lestassen met en zonder levende materialen en DVD’s). In 

totaal betreft dit 88 verschillende NME producten. Voor de lessen beschikt de omgevingsdienst over 

een leszolder. Ook wordt gebruik gemaakt van het terrein van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden 

en - indien nodig of gewenst voor de lesinhoud - van eventuele andere buitenlocaties. Bij de 

werkzaamheden zijn veel vrijwilligers betrokken. Het jaarlijkse NME-programma is onderverdeeld in 

een - voor scholen gratis - basispakket en een - voor scholen tegen geringe vergoeding verkrijgbaar - 

extra aanbod. Het basispakket bestaat uit een tweejarige cyclus met het ene schooljaar de thema’s 

water en duurzaamheid en het andere schooljaar de thema’s natuur en energie. Hiermee biedt het 

basispakket een NME-leerlijn. Tussen gemeenten zijn er enkele verschillen in de opbouw van het 

basispakket. Dit heeft te maken met het al dan niet afnemen van product DZ.10 NME buitenlessen op 

locatie. Uit het extra aanbod kunnen scholen onbeperkt kiezen.  Reservering, planning en facturering 

geschiedt middels het Digitaal Aanmeld Systeem (DAS). De omgevingsdienst beschikt over een 

uitgebreid NME-netwerk en participeert in diverse (provinciale) NME-werkgroepen, zodat het aanbod 

afgestemd blijft op landelijke ontwikkelingen. Tegen de achtergrond van gemeentelijke 

beleidsontwikkelingen en algemene landelijke NME-trends wordt met enige regelmaat het lessen- en 

leskistenbestand geactualiseerd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.07 Zwanebloem regionaal 2210 Regionale 

keuze 

Gemeenten 
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DZ.08 NME buitenlessen op locatie 

 

Omschrijving  

Ten behoeve van basisschoolleerlingen in het primair onderwijs heeft de omgevingsdienst een 

aanbod aan praktische NME buitenlessen, die gegeven worden op locatie in de nabije omgeving van 

de school. De uitvoering van deze lessen wordt verzorgd door Watersnip Natuuractiviteiten uit 

Reeuwijk. Lessen zijn mogelijk in de hele regio. De omgevingsdienst coördineert het lesaanbod en 

zorgt voor inpassing in de NME leerlijn van het regionale jaarprogramma van CNME De Zwanebloem. 

Het aanbod aan buitenlessen beweegt inhoudelijk dus mee in de tweejarige cyclus. Richting de 

scholen wordt het aanbod aan buitenlessen op locatie integraal in het NME jaarprogramma 

aangeboden. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.08 NME buitenles kental 1,4  keuze Gemeenten 
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DZ.09 Projecten onderwijs (PO en VO) 
 

Omschrijving  

De omgevingsdienst kan zowel voor kinderen in de leeftijd van het primair als voor voortgezet 

onderwijs op projectbasis NME-onderwijs dan wel anderszins NME-activiteiten verzorgen. Dit kan voor 

één gemeente of voor meerdere gemeenten tezamen. Dit product biedt mogelijkheid NME 

instrumenteel in te zetten en daarmee bijdrage te leveren aan de realisatie van gemeentelijk beleid op 

andere terreinen als welzijn, beheer openbare ruimte, veiligheid en dergelijke. De financieringsbron is 

niet altijd vanzelfsprekend voor 100 % het gemeentelijk milieubudget. De vakgroep kan meedenken 

over financieringsmogelijkheden uit andere (gemeentelijke) middelen. 

  

Voorbeelden voor primair onderwijs: 

 Organiseren van activiteiten in het kader van de jaarlijkse Boomfeestdag met als doel leerlingen te  

 laten ervaren wat het belang is van bomen in onze woonomgeving.  

 Opzetten en coördineren van schooltuinprojecten.  

 Organiseren van activiteiten en lessen in het kader van de jaarlijkse Warme Truiendag (februari). 

  Inzet voor energiebesparing en aandacht voor klimaatverandering zijn de achterliggende doelen.  

 Ondersteuning van Brede Scholen, bijv. over aanpak en opzet van nme- en  

 duurzaamheidsaanbod. 

 Adviseren en opzetten van projecten gericht op vergroening van speelpleinen. 

 

Voorbeelden voor voortgezet onderwijs: 

 Projecten waarbij (onderbouw) leerlingen verschillende bedrijven en organisaties bezoeken en  

 kennis maken met bedrijfsvoering en aspecten van duurzaamheid. 

 Onderzoeksprojecten met elementen als veldwerk, excursies en gastlessen waarbij (middenbouw)  

 leerlingen belangen en risico’s in hun eigen leefomgeving in kaart brengen en duurzame  

 oplossingen bij bedenken.  

 Projecten waarbij (bovenbouw) leerlingen werken aan opdrachten op gebied van duurzaamheid  

 van echte opdrachtgevers (bedrijven of overheden), bijvoorbeeld het duurzaam droog houden van  

 de polder, het ontwerpen van een duurzaam schoolgebouw, het verduurzamen van wijken. 

 Eco schoolprojecten. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.09 project onderwijs  urenopgave  keuze Gemeenten 

 

DZ.09 project onderwijs  Lumpsum 

 

 keuze Provincie 

 

Ureninzet wordt vooraf ingeschat en achteraf op basis van daadwerkelijk gemaakte uren afgerekend. 
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DZ.10 Projecten milieucommunicatie en burgerparticipatie 

 

Omschrijving  

Milieucommunicatie is de expertise om bij te dragen aan het bereiken van duurzaamheidsopgaven via 

het betrekken van maatschappelijke doelgroepen. Betrekken betekent meer dan voorlichten en 

communiceren. Nadrukkelijk wordt ingezet op projectaanpakken waarbij mensen in actie worden 

gezet, waar aansluiting wordt gezocht op initiatieven uit de maatschappij en, waar zinvol, social media 

als Facebook en Twitter wordt ingezet. De omgevingsdienst kan diverse projecten ontwikkelen gericht 

op duurzaamheidsbewustwording en -gedragsverandering van burgers, bedrijven en organisaties. 

Hieronder enige voorbeelden:  

 Organiseren van doelgroepgerichte burgerparticipatie, bijvoorbeeld ten behoeve van het  

 ontwikkelen van en uiting geven aan gemeentelijke duurzaamheidsvisies (2012: Bodegraven-

Reeuwijk met specifieke aparte aanpak gericht op het bereiken van jongeren).  

 Leiden van projecten waarbij burgers ingezet worden als energiecoach in de wijk met als doel het  

 vergroten van energiebewustzijn bij burgers, het daarmee realiseren van energiebesparing in  

 huishoudens en het bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op gebied van CO2-reductie. 

 Ondersteunen bij projecten op gebied van stadslandbouw, ondersteunen van initiatieven op gebied  

 van ‘de eetbare stad’.   

 Coördineren en verder brengen van duurzame burgerinitiatieven die voortkomen uit Duurzame  

 Dinsdag. Bijvoorbeeld het in 2010 organiseren van een Duurzame Dates bijeenkomst waarbij  

 geselecteerde initiatiefnemers gekoppeld zijn aan partijen, organisaties en mensen, die hun  

 duurzame ideeën verder kunnen brengen.  

 Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag, bijvoorbeeld promotie-activiteiten op het gebied van  

 rijden op aardgas en biogas (2011; opening eerste aardgasvulpunt in Midden-Holland), activiteiten  

 gekoppeld aan de landelijke campagne “Met belgerinkel naar de winkel”. 

 Promotie van opvangen en gebruiken van regenwater (Actie Regentonnen, waarbij aan burgers  

 voorlichting gegeven wordt en de aanschaf van een regenton, te verkrijgen bij tuincentra en  

 bouwmarkten, gesubsidieerd wordt). 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.10 projecten milieucommunicatie 

en burgerparticipatie 

urenopgave  keuze Gemeenten 

 

DZ.10 projecten milieucommunicatie 

en burgerparticipatie 

Lumpsum  keuze Provincie 

 

Ureninzet wordt vooraf ingeschat en achteraf op basis van daadwerkelijk gemaakte uren afgerekend. 
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DZ.11 Duurzaamheidstoets energie bij bouwprojecten 

 

Omschrijving  

Wanneer (nieuw-)bouwprojecten (huizen/kantoren) plaats gaan vinden, dienen die te voldoen aan de 

regels van het Bouwbesluit. Voor het onderdeel duurzaamheid dient een EPC-berekening bij de 

aanvraag gevoegd te zijn om aan te tonen dat de wettelijke norm EPG (energieprestatienorm 

gebouwen) wordt gehaald.  

 

De omgevingsdienst toetst opgestelde EPC-berekeningen aan gestelde criteria in het Bouwbesluit en 

beoordeelt of de uitkomst juist is bepaald. Hieruit volgt een advies aan de gemeente om te kunnen 

bepalen of de EPG is gehaald, voorwaardelijk is gehaald of dat de bouwaanvraag kan worden 

afgewezen. 

 

Kosten  

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.11 duurzaamheidstoets 

bouwprojecten 

kental 4  wettelijk Gemeenten 
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DZ.12 Advies duurzaam bouwen  
 

Omschrijving  

Bij gemeenten leven regelmatig en steeds vaker vragen met betrekking tot duurzaam bouwen. Er is 

behoefte aan tips over kansen en mogelijkheden en aan ondersteuning ten bate van planvorming, 

organisatie en uitvoering. 

 

De omgevingsdienst kan gemeenten op het gebied van  duurzaam bouwengebied op diverse wijzen 

ondersteunen. Voorbeelden van mogelijkheden zijn: 

- advisering over de ontwikkeling van duurzame woonwijken 

- adviseren over het opnemen van duurzaamheidsambities in PVE’s van bouwplannen 

- adviseren hoe duurzaam bouwen verankerd kan worden bij kleinere nieuwbouwprojecten 

- doorrekenen GPR-gebouw. 

 

Kosten  

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

DZ.12 advies duurzaam bouwen urenopgave  keuze Gemeenten 

 

 

Ureninzet wordt vooraf geschat en achteraf op basis van daadwerkelijk bestede uren afgerekend. 
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3.3 Bodem en Archeologie 

 
BA.01 Advisering/Beoordeling milieuhygiënisch bodemonderzoek  

(exclusief adviezen Wm/ROM) 

 

Omschrijving  

Aanleiding voor het uitvoeren van een bodemonderzoek kan zijn: 

 nieuwbouwplannen 

 bestemmingswijziging in het kader van de Wabo/ Woningwet 

 aan en/of verkoop van een terrein 

 verwijdering van een ondergrondse olietank 

 calamiteiten 

 overige aanleidingen (civiele werken, waterbodems e.d.) 

 

Bodemonderzoeken die onder dit onderwerp worden beoordeeld zijn: 

 historische onderzoeken (ook wel vooronderzoeken genoemd) 

 verkennende en oriënterende bodemonderzoeken 

 aanvullende en nadere onderzoeken 

 saneringsonderzoeken, saneringsplannen en evaluatierapporten nazorg en  

 monitoringsonderzoeken. 

 

Onder dit product valt ook de beoordeling van monitoringsrapportages die volgen vanuit een 

verplichting van de Wet bodembescherming. In dit kader kunnen op diverse momenten verplichtingen 

bestaan om het milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te monitoren. Zo kan de voortgang van 

een bodemsanering gevolgd worden door periodiek de milieukwaliteit van het grondwater te meten. 

Uit de uitkomsten van de meetgegevens kunnen vervolgmaatregelen volgen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.01 advies bodemonderzoek kental 5 uur per 

advies 

wettelijk Gemeenten 

 

BA.01 advies bodemonderzoek Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

Het advies komt ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken bodemuren. De verrekening vindt 

plaats na afronding van het advies. 
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BA.02 Begeleiding/ Coördinatie van bodemopdrachten  

 

Omschrijving 

De omgevingsdienst heeft een raamcontract afgesloten met een marktpartij voor het uitvoeren van 

bodemopdrachten. Gemeenten en Provincie kunnen gebruik maken van dit raamcontract. Gebruik 

maken van het raamcontract heeft enkele voordelen: 

 Eenmalige concurrentiestelling. Dit levert veel tijdwinst op omdat bij een raamcontract niet voor  

 iedere deelopdracht apart bij verschillende adviesbureaus een offerte opgevraagd en beoordeeld  

 hoeft te worden. 

 Door eenmalig een groot pakket aan te bieden dwingt de opdrachtgever een scherpere prijs  

 (kwantumkorting) af. 

 Door middel van een raamcontract heeft de opdrachtgever meer invloed op de kwaliteit van het  

 werk. Zo kunnen er eenmalig zaken die de opdrachtgever in het contract wil vastleggen, worden  

 geregeld. Bijvoorbeeld: standaardtermijnen waarbinnen een offerte ingediend moet worden; aan  

 welke kwaliteitsprotocollen moet worden voldaan bij de werkzaamheden en dergelijke. 

 

De vakgroep begeleidt en coördineert de bij de marktpartij uitgezette bodemopdracht.  

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst: 

 formuleren van deelofferte-aanvraag naar het adviesbureau. 

 beoordelen deelofferte aanvraag/onderzoeksstrategie en advies aan gemeente 

 aanspreekpunt adviesbureaus voor alle inhoudelijke zaken tijdens het uit te voeren  

 bodemonderzoek. Omgevingsdienst zorgt voor afstemming met gemeenten en eventuele derden. 

 beoordeling conceptrekening en advies naar gemeenten. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.02.1 offertebedrag (incl. BTW) < € 

1.000,- 

Kental 

Lumpsum 

7 keuze Gemeenten 

Provincie 

BA.02.2 offertebedrag (incl. BTW) > € 

1.000,- tot € 8.000,- 

Kental 

Lumpsum 

11 keuze Gemeenten 

Provincie 

BA.02.3 offertebedrag (incl. BTW) > € 

8.000,- 

Urenopgave* 

Lumpsum 

 keuze Gemeenten 

Provincie 

 

* op basis van werkelijk gemaakte uren. Vooraf wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren.  
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BA.03 Beheer en Onderhoud Bodeminformatie, Bodemkwaliteitskaarten, Nota 

Bodembeheer 

 

Omschrijving 

De door de vakgroep bodem en archeologie uit te voeren werkzaamheden zijn onder te verdelen in: 

 invoerprotocol beheren en updaten (in samenwerking met FAB) 

 invoer nieuwe bodemonderzoeken in het BIS 

 kwaliteitsbewaking en verbetering van de bodeminformatie in het BIS 

 communicatie naar derden. Om een goed rendement te halen uit het BIS, de BKK en de Nota  

 Bodembeheer is geregelde communicatie met de doelgroepen (gemeenten, provincie  

 adviesbureaus, aannemers, burgers) over het gebruik ervan noodzakelijk. 

 reservering gelden voor update van de BKK tussen 2015 en 2020. Hiervoor wordt 10.000 euro per  

 jaar gereserveerd. 

 

Het technisch beheer en onderhoud van het Bodeminformatiesysteem wordt uitgevoerd onder product 

MA.5.       

 

Kosten  

De kosten zijn verdeeld over twee productgroepen. 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.03.1 invoer bodemrapport kental 1 wettelijk Gemeente 

Provincie 

BA.03.2 communicatie en 

reservering gelden 

regionaal 250 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

 

BA.03.2 communicatie en 

reservering gelden 

 Lumpsum  Regionale 

keuze 

Provincie 
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BA.04 Verstrekken bodeminformatie (bodembalie) aan makelaars en 
bodemadviesbureaus 

 

Omschrijving  

Vanaf begin 2006 verloopt het verstrekken van bodeminformatie aan makelaars en adviesbureau 

geautomatiseerd middels de door de omgevingsdienst ontwikkelde Bodembalie (www.bodembalie.nl). 

Middels dit systeem kunnen commercieel geïnteresseerden per locatie de aanwezige bodemgegevens 

opvragen.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.04 opvragen bodeminformatie 

per adres   

credits 

 

1 credit per vraag 

 

keuze externen 

 

De investering in en beheerkosten van de bodembalie worden bekostigd met de inkomsten die het 

systeem genereert.  

 

http://www.bodembalie.nl/
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BA.05  Ondersteuning en Handhaving Grondstromen  

 

Omschrijving 

In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit worden de volgende taken uitgevoerd: 

 registreren en beoordelen meldingen 

 handhaving in het vrije veld 

 controle gemelde werken 

 bestuurlijke handhaving (dwangsomtraject: voornemen kenbaar maken, zienswijze verwerken,  

 beschikking en dwangsomcontrole) 

 advisering, informatie verstrekken en vraagbaak naar gemeenten en derden met betrekking tot  

 grondstromen 

 indicatieve beoordeling partijkeuringen 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.05.1 advisering grondstromen Regionaal 

 

Lumpsum 

720 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

en 

provincie 

BA.05.2 veldtoezicht gemeenten kental 6 wettelijk Gemeenten 

 

BA.05.3 opstellen dwangsom kental 18 wettelijk Gemeenten 

 

BA.05.4 dwangsomcontrole kental 3  wettelijk Gemeenten 

 

BA.05.5 beoordelen 

partijkeuringen/meldingen    

kental 4  wettelijk Gemeenten 

 

BA.05.6 beoordelen partijkeuringen 

en meldingen (quickscan)                            

kental 1  wettelijk Gemeenten 

 

BA.05.7 controle gemelde werken / 

sanering ondergrondse 

tanks                              

kental 3 wettelijk Gemeenten 

 

BA.05.8 Administratieve controle 

grondstromen  

Maatwerk 

 

 wettelijk Gemeenten 

 

De producten komen ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken bodemuren. De verrekening 

vindt plaats na afronding. 
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BA.06 Grondstromenmakelaar 

 

Omschrijving  

De grondstromenmakelaar stemt met behulp van de bodemkwaliteitskaart vraag en aanbod van 

vrijkomende grondstromen af om zo tot een duurzaam en financieel voordelig hergebruik van 

grondstromen te komen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.06 grondstromenmakelaar regionaal 340 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

 

 grondstromenmakelaar Lumpsum  Regionale 

keuze 

Provincie 
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BA.07 Beschikkingen/meldingen Wet Bodembescherming  
 exclusief BUS (WBB)  

 

Omschrijving 

In de Wbb zijn o.a. regels gesteld ten aanzien van gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Zo 

dient er een saneringsplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag als er ruimtelijke 

ontwikkelingen worden gerealiseerd op een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het plan moet 

worden aangegeven op welke wijze de bodemverontreiniging zal worden gesaneerd. 

Onder dit product valt het beoordelen van meldingen en het nemen van beschikkingen op ernst/spoed 

van het geval van bodemverontreiniging, saneringsplan, evaluatieverslag en nazorgplan in het kader 

van de Wbb. Als uitgangspunt bij de beoordelingen wordt de meest recente vastgestelde BOBEL-nota 

gebruikt. Eenvoudige saneringen vallen onder BA.08 (BUS).  

Conform artikel 41 dient een gemeente een vermoeden van bodemverontreiniging te melden bij het 

bevoegd gezag. Product 07.7 betreft het afdoen van dit soort meldingen.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.07.1 beschikking ernst/spoed en 

saneringsplan WBB 

Kental 

Lumpsum 

36 wettelijk Provincie 

BA.07.2 beschikking ernst/spoed WBB Kental 

Lumpsum 

26 wettelijk Provincie 

BA.07.3 beschikking saneringsplan Kental 

Lumpsum 

31 wettelijk Provincie 

BA.07.4 beschikking evaluatieverslag en 

nazorgplan 

Kental 

Lumpsum 

40 wettelijk Provincie 

BA.07.5 beschikking evaluatie separaat Kental 

Lumpsum 

30 wettelijk Provincie 

BA.07.6 beschikking nazorgplan separaat Kental 

Lumpsum 

35 wettelijk Provincie 

BA.07.7 melding artikel 41 Kental 

Lumpsum 

7 wettelijk Provincie 
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BA.08 Besluit Uniforme Saneringen (BUS) 

 

Omschrijving 

Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige bodemsaneringen waarbij 

geen zwaarwegende belangen van derden in het gedrang kunnen komen en die in korte tijd afgerond 

kunnen worden.  

Deze saneringen kunnen volgens een standaardaanpak plaatsvinden. Kleinschalig grondverzet, kleine 

ontgravingen bij woningen, aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen of rioleringen en de 

verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks, zijn voorbeelden. Er zijn 

verschillende categorieën van uniforme saneringen, die afhangen van de verontreinigingssituatie in de 

bodem: immobiel, mobiel en tijdelijk uitplaatsen.  

De ODMH beoordeelt de BUS meldingen en beschikt op de evaluaties van uitgevoerde saneringen 

die onder het BUS regime vallen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.08.1 beoordeling BUS melding Kental 

Lumpsum 

11 wettelijk Provincie 

 

BA.08.2 beschikking evaluatie BUS Kental 

Lumpsum 

20 wettelijk Provincie 

 

BA.08.3 Beoordeling BUS melding tijdelijke 

uitname 

Kental 

Lumpsum 

9 wettelijk  Provincie 
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BA.09 Toezicht en handhaving bodemsanering  

 

Omschrijving  

Toetsing of de bodemsanering uitgevoerd wordt conform een door de ODMH goedgekeurd 

saneringsplan, nazorgplan of BUS melding (zie BA.08). Tevens overige handhaving (o.a. zorgplicht) 

voortkomend uit de Wet bodembescherming. Als basis wordt hiervoor hoofdstuk 4.2.4. uit het 

kwaliteitshandboek Handhaving van september 2009 van de Provincie Zuid-Holland gebruikt. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.09.1 toezicht en handhaving 

bodemsanering regulier - 

klein 

Kental 

Lumpsum 

25 

 

wettelijk Provincie 

BA.09.2 toezicht en handhaving 

bodemsanering regulier - 

groot 

Kental 

Lumpsum 

100 wettelijk Provincie 

BA.09.3 toezicht en handhaving 

bodemsanering BUS 

Kental 

Lumpsum 

12 wettelijk Provincie 

BA.09.4 toezicht en handhaving 

bodemsanering nieuw geval 

Kental 

Lumpsum 

12 wettelijk Provincie 

BA.09.5 toezicht en handhaving 

bodemsanering ongewoon 

voorval 

Kental 

Lumpsum  

25 wettelijk Provincie 

BA.09.6 toezicht en handhaving 

bodemsanering nazorg 

Kental 

Lumpsum 

25 wettelijk Provincie 

BA.09.7 handhaving bodemsanering 

indienen evaluatierapport  

Kental 

Lumpsum 

8 wettelijk Provincie 
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BA.10 Toezicht en handhaving ontgrondingen 
 
Omschrijving 
Toetsing of een ontgronding uitgevoerd wordt conform de afgegeven vergunning. 

De vergunningverlening wordt per 1 januari 2013 uitgevoerd door de omgevingsdienst Haaglanden. 

 

 

Kosten 
Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.10 toezicht en handhaving 

ontgrondingen 

Kental 

Lumpsum 

25 wettelijk Provincie 
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BA.11 maatwerk inzet juridisch bevelsinstrumentarium 

 

Omschrijving 

De Wet bodembescherming (Wbb) biedt de ODMH namens GS de mogelijkheid derden bevelen op te 

leggen om daarmee taken en bevoegdheden van de Wbb uit te oefenen. Wanneer de ODMH meent 

dat een bepaalde partij aangewezen is om een actie uit te voeren in het kader van een de 

saneringsoperatie zal worden geprobeerd om deze partij, na te zijn voorzien van de nodige informatie, 

te overtuigen dat het in de rede ligt dat zij deze actie zal gaan uitvoeren. Deze benadering zal echter 

niet in alle gevallen succesvol zijn. Om stagnatie in de bodemsaneringsoperatie te vermijden staan er 

verschillende bevelen ter beschikking om medewerking af te dwingen.  

In het Bevelsinstrumentarium Wetbodembescherming Zuid-Hollands 2011 (bevelsbeleid) wordt 

beschreven op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.11 maatwerk inzet juridisch 

bevelinstrumentarium 

Lumpsum  wettelijk Provincie 
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BA.12 Verlenen subsidiebeschikking bedrijvenregeling 

 

Omschrijving 

De Bedrijvenregeling is een subsidie-instrument voor eigenaren van bedrijfsterreinen, die een 

bodemsanering willen c.q. moeten uitvoeren. De bevoegde gezagen Wbb voeren de regeling uit op 

grond van een delegatiebeschikking van de minister van VROM. De provincie blijft richting de Minister 

van VROM verantwoordelijk voor de uitvoering  en het financieel beheer. De ODMH toetst 

kostenramingen, juridische status, bepaalt het subsidiepercentage en stelt de subsidiebeschikkingen 

op. Binnen het gegeven mandaat van maximaal € 100.000,- neemt ODMH zelf de 

subsidiebeschikkingen.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.12 verlenen subsidiebeschikking 

bedrijvenregeling 

Lumpsum  wettelijk Provincie 
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BA.13 Regulering Bodemenergiesystemen 

 

Omschrijving 

Op 1 juli 2013 is  het Besluit bodemenergiesystemen in werking getreden. De gemeente is bevoegd 

gezag voor gesloten bodemenergiesystemen (WKO).   

 

Doel van de AMvB is: 

•  Het uniformeren en verkorten van de huidige regels 

•  Inzicht verkrijgen en behouden in het aantal WKO-systemen (meldingsplicht/ vergunningplicht) 

•  Het voorkomen van interferentie tussen bodemenergiesystemen 

•  Doorbreken van het beginsel “wie het eerste komt, het eerste pompt” 

•  Doelmatiger gebruik van bodemenergie 

•  Gefaseerd invoeren van een erkenningsregeling voor (het installeren van) bodemenergiesystemen 

   via het Besluit bodemkwaliteit 

•  Handhaving op naleving van o.a. bovengenoemde punten. 

 

Het Besluit bodemenergiesystemen brengt meldingsplicht of vergunningplicht met zich mee. Hiervoor 

zijn aparte kentallen aangemaakt.  

 

De werkzaamheden onder dit kental zullen bestaan uit de implementatie van de nieuwe AMvB in de 

regio Midden-Hollandwaarbij met name aandacht zal zijn voor mogelijke noodzaak van gebiedsgericht 

beleid (aanwijzing van interferentiegebieden) en communicatie van de nieuwe AMvB naar betrokken 

partijen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.13 regulering 

bodemenergiesystemen 

regionaal/ 

urenopgave 

100 wettelijk Gemeenten 

 

 

Omdat het nog onduidelijk is welke werkzaamheden precies moeten worden uitgevoerd zullen alleen 

werkelijk gemaakte uren worden afgerekend (verrekensleutel vindt plaats op basis van het 

inwoneraantal).  



Productenboek Milieu 2015,  Omgevingsdienst Midden-Holland   83 van 133 

   

BA.14 Advisering archeologisch bodemonderzoek (exclusief adviezen ROM) 

 

Omschrijving 

Aanleiding voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek kunnen zijn: 

 nieuwbouwplannen 

 plaatsen van ondergrondse vuilcontainers, rioleringswerkzaamheden 

 sloopwerkzaamheden 

 overige bodemverstorende activiteiten (o.a. saneringen, plaatsen beplanting) 

 

Archeologische onderzoeken die onder dit onderwerp worden beoordeeld zijn: 

 archeologische paragraaf bij het verlenen van een  

 sloopvergunning/aanlegvergunning/bouwvergunning 

 archeologische quickscan 

 archeologisch bureauonderzoek 

 inventariserend veldonderzoek (IVO: boor- en/ of proefsleuvenonderzoek) 

 archeologische begeleiding 

 definitief onderzoek (opgraving) 

 plan voor fysieke bescherming/monitoring 

De beoordelingen worden uitgevoerd overeenkomstig de eisen gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de 

Nederlandse Archeologie (KNA 3.3) en in een vorm waarin voor opdrachtgever en archeologische 

uitvoerder duidelijk omschreven is welke aanpassingen noodzakelijk worden geacht en welk 

eindoordeel kan worden afgegeven. Het eindproduct is een beoordelingsformulier conform de eisen 

van de KNA met bijbehorende adviesbrief. Steekproefsgewijs zal bij onderzoeken waar geen 

vervolgonderzoek geadviseerd wordt door het adviesbureau een veldbezoek plaatsvinden om 

conclusies uit het onderzoekrapport te toetsen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.14.1 archeologische paragraaf 

vergunning/beoordelen 

PVE/PVA 

Kental 

 

Lumpsum 

4  wettelijk Gemeenten 

 

Provincie 

BA.14.2 beoordeling archeologische 

quickscan 

Kental 

Lumpsum 

3 wettelijk Gemeenten 

Provincie 

BA.14.3 beoordeling van een 

bureauonderzoek 

Kental 

Lumpsum 

4 wettelijk Gemeenten 

Provincie 

BA.14.4 beoordeling / begeleiding 

inventariserend onderzoek  

Kental 

Lumpsum 

4  wettelijk Gemeenten 

Provincie  

BA.14.5 beoordeling definitief 

onderzoek   

Kental 

Lumpsum 

8 wettelijk Gemeenten 

Provincie 

BA.14.6 beoordeling plan 

bescherming/ monitoring 

Kental 

Lumpsum 

7 wettelijk Gemeenten 

Provincie  

BA.14.7 herbeoordeling rapport , 

korte adviesvraag 

Kental 

Lumpsum  

2  wettelijk Gemeenten 

Provincie 

 

Deze urenraming is inclusief de eindbeoordeling en controle van de aangepaste en herziene versies.  
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BA.15 Begeleiding/ Coördinatie van archeologische opdrachten  

 

Omschrijving 

De omgevingsdienst kan een bij een marktpartij uitgezette opdracht voor archeologisch onderzoek 

begeleiden en coördineren. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd door de 

omgevingsdienst: 

 het namens de gemeente afhandelen van de aanbesteding van het (veld)onderzoek  

 (offerte-uitvraag, beoordeling offertes, contractbegeleiding); 

 indien van toepassing, opstellen Programma van Eisen; 

 indien van toepassing, beoordelen Plan van Aanpak en Programma van Eisen; 

 toezicht op de uitvoerder tijdens de uitvoering van het onderzoek (overleg, veldbezoek,  

 voortgangscontrole, etc.); 

 afstemming met gemeente en derde partijen; 

 beoordeling van de resultaten van het onderzoek en het advies van de uitvoerder. 

 De omgevingsdienst ziet toe dat de uitvoerder de werkzaamheden uitvoert zoals die  

 aangeboden zijn in de offerte, en dat deze conform het PvE en de Kwaliteitsnorm  

 Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3) uitgevoerd worden. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.15 begeleiding/coördinatie van 

archeologische opdrachten 

Urenopgave 

Lumpsum 

 keuze Gemeenten 

Provincie 

 

De kosten van het begeleiden/ coördineren van archeologisch onderzoek zijn sterk afhankelijk van de 

omvang en complexiteit van de verwachte archeologische waarden en het soort onderzoek.  

De onder A beschreven onderdelen kunnen ook als deelopdracht aangevraagd worden. Afrekening 

gebeurd op urenbasis. 
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BA.16 Maatwerk Bodem en Archeologie 

 

Omschrijving 

Voor sommige producten geldt dat de omvang, complexiteit, gevoeligheid en andere variabelen nogal 

kunnen verschillen. Voor die situaties, waarbij vooraf wordt ingeschat dat de werkzaamheden niet op 

basis van een kental kunnen worden uitgevoerd, is een maatwerkproduct mogelijk. Afrekening vindt 

dan plaats op basis van werkelijk gemaakte uren. 

 

Enkele voorbeelden: 

 Handhaving grondstromen grote infrastructurele werken (verbreding (snel)wegen,  

 dijkversterkingen) 

 Begeleiding/advisering/nazorg  grote saneringen (gasfabriekterreinen, spoedlocaties) 

 Begeleiding/advisering archeologie bij verstoringen in archeologisch waardevolle gebieden 

 Begeleiding en coördinatie van bodemopdrachten met een omvang van 8000 euro (incl BTW)  

 of meer. 

 Overige projectmatige activiteiten (ISV, Nazorglocaties, difuse spoed) 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.16 maatwerk bodem en 

archeologie 

Urenopgave 

Lumpsum 

 wettelijk/keuze Gemeenten 

Provincie 

 

Uitvoering: afhankelijk van invulling, er zal vooraf een ureninschatting gemaakt worden.  

Afrekening gebeurt op urenbasis. 
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BA.17 BIS Toets (voor 1 perceel) 
 

Omschrijving 

In het kader van de Wabo, voor bouwwerken waar niet direct een bodemonderzoek noodzakelijk is, 

maar waar wel gegraven gaat worden in de bodem is het raadzaam om een BIS-toets uit te voeren. 

Dit om te voorkomen er zonder melding gegraven wordt in een bekend geval van ernstige 

bodemverontreiniging.  Met het juist informeren van de vergunningaanvrager wordt voldaan aan zowel 

het motiverings- als het zorgvuldigheidsregelbeginsel van de Algemene Wet Bestuursrecht.  

De BIS-toets inclusief een advies over het vervolg wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.17 BIS toets Kental 

Lumpsum 

2 wettelijk Gemeenten 

Provincie 

 

Het toets komt ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken bodemuren. 

De verrekening vindt plaats na afronding van het toets. 

De behandeltijd is maximaal twee weken. Bij spoed kan dit aangegeven worden. 
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BA.18 Kwaliteit Uitvoering Bodemtaken 

 

Omschrijving 

In het verleden is in het toenmalige kabinetstandpunt Beleidsvernieuwing Bodemsanering bepaald dat 

voor het grote risico van fouten (onbewust) en fraude (bewust) een pakket aan maatregelen nodig was 

om de kwaliteit van de bodemsanering te borgen. In 2003 zijn alle eisen daarvoor opgenomen in de 

normbladen SIKB 8001/8002. De normbladen beschrijven de eisen aan de essentiële processen bij 

het bevoegd gezag WBB, inclusief een nadere precisering en uitwerking van algemene 

kwaliteitsprincipes voor provincie, gemeente of omgevingsdienst die belast is met de uitvoering taken 

voor bodem en ondergrond. De normbladen zijn ontwikkeld door het Platform Overheid en Kwaliteit 

Bodembeheer (POKB), een breed platform van vertegenwoordigers van overheidsinstanties die belast 

zijn met de uitvoering van bodemtaken.  

Binnen de omgevingsdienst is het streven om het borgen van de kwaliteit bij de uitvoering van 

bodemtaken op te nemen in de procesinrichting. Daarvoor zal het Normblad SIKB 8001/8002 worden 

geïmplementeerd waarbij afstemming plaatsvindt op het bij de omgevingsdienst aanwezige 

Kwaliteitsmanagementsysteem (conform ISO 9001). Verder zal de omgevingsdienst participeren in het 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer.(POKB). Voor de uitwisseling van praktijkkennis en 

ervaringen zal de omgevingsdienst deelnemer zijn aan het uitvoeren en rapporteren van de onderlinge 

visitaties in het kader van het project Kwaliteitsimpuls. Tenslotte zal het (continu) verbeteren van de 

kwaliteit van de door de vakgroep geleverde producten en diensten prioriteit krijgen om te komen tot 

een beter bodembeheer in de regio Midden-Holland. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.18 kwaliteit uitvoering 

bodemtaken 

Lumpsum 864 wettelijk Provincie 
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BA 19. Melding Besluit lozen buiten inrichtingen / Activiteitenbesluit 

 

Omschrijving 

Bij het indienen van een melding kunnen de volgende handelingen worden onderscheiden: 

 Het (voor)overleg 

 Beoordeling melding 

 Registratie systeem 

 Procedure afhandeling 

 

Gesloten systemen worden met name gereguleerd via algemene regels: het Activiteitenbesluit voor 

gesloten bodemenergiesystemen binnen inrichtingen (of die zelfstandig een inrichting zijn) en het 

Besluit lozen buiten inrichtingen. 

 

Bij een melding zal met gemeenten afstemming nodig zijn indien sprake is van andere Wabo-

activiteiten zoals bouwen. De melding is namelijk een indieningsvereiste bij de aanvraag om een 

omgevingsvergunning. Afstemming met bijvoorbeeld ruimtelijke ordening is in bepaalde gevallen 

gewenst om inzichtelijk te krijgen of de activiteiten die gemeld worden wel binnen het bestaande 

bestemmingsplan vallen. Bij de acceptatie van een melding wordt het bedrijf geattendeerd op het feit 

dat acceptatie niet betekent dat de vestiging ook binnen het bestemmingsplan past. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.19 Melding Blbi / 

Activiteitenbesluit  

Kental 3 wettelijk gemeente 
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BA 20. OBM bij gesloten bodemenergiesystemen 

 

Omschrijving 

Het betreft een specificatie van product VV07 (omgevingsvergunning beperkte milieutoets, OBM), 

waarbij voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesystemen wordt getoetst aan de vastgelegde 

weigeringsgronden op basis van het Besluit omgevingsrecht (art. 5.13b), de Regeling omgevingsrecht 

(Hoofdstuk 6a) en het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 

De weigeringsgronden zijn: 

 Indieningsvereisten 

 Interferentie 

 Doelmatig gebruik van bodemenergie 

 Doelmatig gebruik bodemenergie en rendement 

 

Wettelijk termijn 

De beschikking dient te zijn afgegeven binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (eventueel 

na tijdige verlenging met maximaal 6 weken) . Indien dit niet lukt, is de vergunning van rechtswege 

verleend (fatale termijn). 

 

Afstemming gemeente/ Rol gemeenten 

Voor een goede voorbereiding van de beschikking is het van belang dat: 

 lopende procedures in het kader van een bouwvergunning en/of ruimtelijke ordening bij de  

 Milieudienst bekend zijn; 

 handhavingsprocedures in het kader van bouwvergunningen en/of ruimtelijke ordening procedures  

 bekend zijn; 

 de eisen die op grond van gebruiksvergunningen zijn gesteld, bekend zijn; 

 gemeentelijke beleidsafspraken bekend zijn; 

 aangewezen interferentiegebieden bekend zijn; 

 alle aanwezige gesloten bodemenergiesystemen in de omgeving die voor interferentie kunnen 

 zorgen, bekend zijn. 

 

Kosten 

Het product wordt verrekend na het nemen van het besluit.  

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BA.20 OBM bij gesloten 

bodemenergiesystemen 

kental 

 

22 

 

wettelijk Gemeenten 
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3.4 Geluid, Lucht & Externe veiligheid 

 
GLV.01 Advisering geluid en/of lucht 
 

Omschrijving  

Indien de gemeente voornemens is woningbouw te realiseren langs een weg of spoorlijn of bij een 

industrieterrein, dan moet worden onderzocht wat de lucht- of geluidbelasting ter plaatse van de 

nieuwbouw bedraagt. In het kader van de Wro-procedure wordt hiervoor een onderzoeksrapport 

opgesteld. Indien de gemeente voornemens is een weg, spoorlijn of industrieterrein te wijzigen, dient 

onderzocht te worden wat de lucht- of geluidsbelasting in de nieuwe situatie is. Indien als gevolg van 

deze veranderingen de luchtkwaliteitsgrenswaarden overschreden worden of de geluidsniveaus 

toenemen, dienen er aanvullende maatregelen gerealiseerd te worden. Bij een geluidsadvies worden 

ook de vervolgacties en indien nodig een hogere-waardeprocedure uitgevoerd (dit zijn aparte 

producten). 

 

Dit product wordt geleverd wanneer alleen een lucht- of geluidsadvies wordt gevraagd t.a.v. de 

ruimtelijke ontwikkeling. Indien meer onderwerpen betrokken zijn, is een volledig ROM advies nodig. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.01.1 beoordelen plannen derden kental 8 uur per 

beoordeling 

wettelijk Gemeenten 

 

GLV.01.2 onderzoek ruimtelijke 

ontwikkelingen geluid 

kental 21 uur per 

advies 

wettelijk Gemeenten 

GLV.01.3 onderzoek ruimtelijke 

ontwikkelingen lucht 

kental 12 uur per 

advies 

wettelijk Gemeenten 

GLV.01.4 onderzoek 

wijziging/reconstructie 

kental 30 uur per 

advies 

wettelijk Gemeenten 

 

Het advies komt ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt plaats 

na afronding van het advies. 
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GLV.02 Begeleiding en advisering inzake geluidsanering woningen 
 

Omschrijving  

Ten gevolge van industrie-, weg- en raillawaai ondervinden meerdere woningen binnen de regio een 

geluidbelasting van meer dan 65 dB(A). Dit is wettelijk niet toegestaan.  

De woningen waarbij een overschrijding is geconstateerd, zijn opgenomen op de zogenaamde A- en 

raillijst. Indien andere geluidreducerende voorzieningen niet mogelijk zijn dan kan gekozen worden om 

de woningen te saneren.  Dit houdt het verhogen van de gevelisolatie van de woningen in. 

 

Voor de sanering is landelijke subsidie beschikbaar. Deze zijn ondergebracht in het Investeringsfonds 

Stedelijke Vernieuwing (ISV). De uitvoering van de organisatie en begeleiding van de 

saneringsprojecten is door de gemeenten, met uitzondering van Gouda, ondergebracht bij de 

omgevingsdienst. Het is ook mogelijk om losse projecten door de omgevingsdienst te laten uitvoeren. 

 

Onder de begeleiding en advisering wordt de inventarisatie, berekening, selectie en begeleiding van 

adviesbureau evenals het aannemingsbedrijf verstaan. Daarnaast wordt de technische en financiële 

verantwoording naar de provincie en BSV verzorgd en worden controlemetingen bij de oplevering 

verzorgd (gevelisolatiemetingen). 

 

De werkzaamheden worden projectmatig uitgevoerd. De begeleiding van de werkzaamheden ligt bij 

de omgevingsdienst. 

 

Vaak wordt dit product volledig bekostigd uit subsidie. Wanneer de subsidieregeling dit niet toestaat, 

wordt overlegd met de gemeenten over de te leveren uren. 

Indien een gemeente, los van de ISV-gelden, een eigen, gemeentelijke sanering wil doorvoeren dan 

stelt de omgevingsdienst hier een aparte offerte (urenopgave) voor op.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.02 begeleiding en advisering 

 

urenopgave  keuze Gemeenten 

Provincie 
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GLV.03 Verkeersmilieukaarten 

 

Omschrijving  

Sinds mei 2011 beschikt de regio over een regionale verkeersmilieukaart (RVMH). Vanaf dat moment 

is afgesproken dat de vakgroep Geluid, Lucht en Externe Veiligheid de gegevens en modellen te 

onderhoudt en beheert, zodat de RVMH actueel blijft. De benodigde uren/kosten hiervoor worden via 

dit product regionaal afgerekend (verdeling naar inwoneraantal). 

 

Het tweede deel van het product betreft het vormgeven van signaalkaarten weg- of railverkeerslawaai 

of industrielawaai. Deze kunnen op verzoek en op maat gemaakt worden. Een signaalkaart wordt 

beschikbaar gesteld via Geoweb. 

 

De omgevingsdienst kan eenvoudige verkeersstudies uitvoeren voor gemeenten die participeren in de 

RVMH. Denk bijvoorbeeld aan kleine aanpassingen in de uitgangspunten van het model (bijvoorbeeld 

een weg afsluiten of verleggen). Dergelijke vragen worden op offertebasis uitgevoerd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.03.1 beheer en onderhoud 

RVMH 

Regionaal 

Lumpsum 

1040 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

Provincie 

GLV.03.2 signaalkaart Kental 

Lumpsum 

29  keuze Gemeenten 

Provincie 

GLV.03.3 verkeersstudie Urenopgave 

Lumpsum 

 keuze Gemeenten 

Provincie 

 

Het product komt ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt 

plaats na afronding. 
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GLV.04 Zonebeheer industrielawaai 
 
Omschrijving  

Het geluid afkomstig van inrichtingen op industrieterreinen en bedrijfsterreinen met een 

geluidsafspraak in de regio Midden-Holland wordt akoestisch beheerd. Dit gebeurt conform het 

beleidskader Zonebeheer Industrielawaai van juli 2000. 

 

Dit product wordt onderverdeeld in vier delen:  

 het feitelijke beheer en onderhoud van de diverse bestaande modellen (één akoestisch  

 rekenmodel per terrein) 

 de inpassing van een nieuw bedrijf in een bestaand industrieterrein of bedrijfsterrein met een  

 geluidsafspraak 

 het akoestisch in beheer nemen van een (nieuw) industrieterrein of bedrijfsterrein met een  

 geluidsafspraak 

 het opstellen van een akoestisch beheerplan voor een industrieterrein of bedrijfsterrein met een  

 geluidsafspraak. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.04.1 beheer en onderhoud regionaal 300 wettelijk Gemeenten 

 

GLV.04.1 beheer en onderhoud regionaal 

(Lumpsum) 

 wettelijk Provincie 

GLV.04.2 inpassing nieuw bedrijf Kental 

Lumpsum 

8 wettelijk Gemeenten 

Provincie 

GLV.04.3 in beheer nemen terrein Urenopgave 

Lumpsum 

 keuze Gemeenten 

Provincie 

GLV.04.4 beheerplan opstellen Urenopgave 

Lumpsum 

 keuze Gemeenten 

Provincie 

 

Het advies komt ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt plaats 

na afronding van de werkzaamheden. 
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GLV.05 Bouwbesluit 

 

Omschrijving  

(nieuw-)Bouwprojecten (huizen/kantoren) dienen te voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012. 

Als de bouwwerken aan luidruchtige (spoor)wegen en/of industrieën liggen, dan dient met een 

akoestisch onderzoek aangetoond te worden dat kan worden voldaan aan de geluideisen uit het 

Bouwbesluit.  

Een dergelijk onderzoek wordt door de initiatiefnemer bij de gemeente ingediend. De vakgroep Geluid, 

Lucht & Externe Veiligheid beoordeelt deze akoestische rapportage. 

 

Vanwege de opbouw van de gevel worden naast geluid ook de onderdelen ventilatie en EPC 

beoordeeld, omdat deze in conflict kunnen zijn met de geluideisen. Op deze wijze kan een compleet 

advies worden gegeven aan de gemeente. Ook het adviseren ten aanzien van zienswijzen wordt als 

een advies bouwbesluit gezien. 

 

Het Bouwbesluit schrijft voor dat 5% van de nieuwbouwwoningen moeten worden doorgemeten. Voor 

geluid houdt dit isolatie-eisen m.b.t. de buitengevel in, alsmede de isolatie tussen de woningen 

onderling. Deze waarden worden door middel van geluidmetingen gecontroleerd. 

 

Bij de oplevering van bouwprojecten kan een integrale controle worden uitgevoerd met verschillende 

instanties en disciplines. De omgevingsdienst kan hierbij het geluiddeel van de opleveringscontrole 

verzorgen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.05.1 advies bouwbesluit Kental 

Lumpsum 

10  wettelijk Gemeenten 

Provincie 

GLV.05.2 meting geluid- of isolatiewering Kental 

Lumpsum 

21  wettelijk Gemeenten 

Provincie 

GLV.05.3 visuele controle bouwproject  Kental 

Lumpsum 

8  wettelijk Gemeenten 

Provincie 

 

Het advies komt ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt plaats 

na afronding van de werkzaamheden. 
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GLV.06 NSL en beheer en onderhoud monitoringstool luchtkwaliteit 

 

Omschrijving 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is in het najaar van 2013 door middel 

van een Kabinetsbesluit met twee jaar verlengd (tot 1 januari 2017). In de vergadering van 9 oktober 

2013 heeft het DB van de ODMH ingestemd met deelname van de regio Midden-Holland aan het 

Vervolg-NSL.  Dit besluit leidt tot verlenging van de huidige inzet van de regio bij de Monitoring van 

het NSL en bij het onderhoud van de bijbehorende monitoringstool. Op deze manier beschikken de 

regiogemeenten over de meest recente luchtkwaliteitsgegevens ter onderbouwing van RO-plannen. 

 

Vanaf 2010 wordt de jaarlijkse rapportage aan de EU over de luchtkwaliteit uitgevoerd via de 

Monitoringstool luchtkwaliteit. Deze tool is ontwikkeld in het kader van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  

 

Gemeenten en de provincie worden geacht ervoor te zorgen dat de Monitoringstool de juiste 

gegevens en informatie bevat. Hiertoe behoren de volgende activiteiten: 

 Verzameling en actualisatie van gegevens (verkeer, wegkenmerken, toetspunten, voortgang 

 projecten en maatregelen, meldingen nieuwe projecten en maatregelen,  

 veehouderijgegevens).  

 Levering van gegevens via de voortgangsformulieren in de Monitoringstool.  

 Invoer van verkeersgegevens in de Monitoringstool.  

 Beschikbaar stellen van een onderbouwing van de gegevens in de Monitoringstool.  

 Accorderen van gegevens in de Monitoringstool.  

 

Om het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit goed te laten verlopen is geregelde 

communicatie met gemeenten, andere omgevingsdiensten en provincie noodzakelijk (denk 

bijvoorbeeld aan kennisnetwerk Lucht of BEO-overleg).  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.06.1 beheer en onderhoud tool regionaal 70 wettelijk Gemeenten 

 

GLV.06.2 communicatie NSL  

 

regionaal 20 wettelijk Gemeenten 

GLV.06.2 communicatie NSL  

 

Lumpsum 50 wettelijk Provincie 

 

 



Productenboek Milieu 2015,  Omgevingsdienst Midden-Holland   96 van 133 

   

GLV.07 Hogere waarde procedure 

 

Omschrijving  

Als een geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen is berekend van meer dan 

de voorkeursgrenswaarde en er is een bestemmingsplan procedure, dan dient een hogere waarde te 

worden vastgesteld door de gemeente.  

Het akoestisch onderzoek wat hiervoor benodigd is valt onder product GLV.1.  

 

De werkzaamheden van de hogere-waardeprocedure beslaan: beoordelen onderzoeken, eventueel 

nog een kort aanvullend onderzoek uitvoeren, opstellen van het besluit, begeleiden van het 

procedurele deel en de melding aan het kadaster. 

 

In een enkel geval dient er vooraf een overleg plaats te vinden tussen de aanvrager en de 

omgevingsdienst, vanwege de omvang van de werkzaamheden. In dat geval zal op basis van 

werkelijk te maken uren een offerte worden opgesteld. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.07 Hogere-waardeprocedure Kental 

Lumpsum 

20  wettelijk Gemeenten 

Provincie 

 

Het advies komt ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt plaats 

na afronding van de werkzaamheden. 
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GLV.08  Geluidhinder in kader van APV en Bouwbesluit 

 

Omschrijving  

Bij dit product gaat het om geluidhinder die niet voortkomt uit vaste inrichtingen. Geluidhinder uit vaste 

inrichtingen is een apart product; zie VV.15. 

 

Evenementen en geluidhinder 

Als een gebeurtenis waar veel geluid wordt geproduceerd binnen een gemeente plaatsvindt, die 

ressorteert onder de APV (bijvoorbeeld een kermis), dan kan de gemeente een 

evenementenvergunning verlenen.  

De vakgroep Geluid, Lucht en Exterrne Veiligheid verzorgt het advies voor het geluidgedeelte van de 

evenementenvergunning.  

 

Weg-, spoor- en bouwwerkzaamheden en geluidhinder 

Als een gebeurtenis waar veel geluid wordt geproduceerd binnen een gemeente plaatsvindt, dan kan 

de gemeente een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder uit de APV  

(artikel 4:6) verlenen. In de meeste gevallen gaat het om werk aan weg of spoor. De vakgroep Geluid, 

Lucht en Externe Veiligheid verzorgt het advies met betrekking tot geluid, dat de gemeente op kan 

nemen in de ontheffing.    

Indien gewenst kan de omgevingsdienst ook de ontheffing verlenen. Door een aantal gemeenten zijn 

wij hiervoor gemandateerd.  

Met de inwerkingtreding van het bouwbesluit 2012 valt het verlenen van een ontheffing voor het 

maken van sloop- en bouwlawaai buiten reguliere tijden of boven een in het bouwbesluit genoemde 

geluidsnorm, vanwege werk aan een kunstwerk (brug, viaduct, spoortunnel of sluis), onder het 

bouwbesluit. Daarnaast gaat het om het vlinderen van vloeren. De omgevingsdienst is gemandateerd 

door alle gemeenten om een ontheffing in het kader van het Bouwbesluit te mogen verlenen.  

Op verzoek van de gemeente kunnen de geluidvoorschriften gecontroleerd worden. Op offertebasis 

kan de omgevingsdienst een evenementenbeleid of  APV-beleid voor opstellen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.08.1 advies APV/Bb Kental 

Lumpsum 

4  wettelijk Gemeenten 

Provincie 

GLV.08.2 opstellen APV-beleid urenopgave  keuze Gemeenten 

 

GLV.08.3 controle APV en PMV Kental 

Lumpsum 

11 wettelijk Gemeenten 

Provincie 

GLV.08.4 opstellen evenementenbeleid urenopgave  keuze Gemeenten 

 

GLV.08.5 ontheffing APV/Bb Kental 

Lumpsum 

8  wettelijk Gemeenten 

 

 

De producten komen ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt 

plaats na verzending van het advies c.q. ontheffing. 
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GLV.09 Advisering gezondheid in relatie tot milieu 

 

Omschrijving  

Er zijn diverse raakvlakken tussen milieu (omgeving) en gezondheid. Daarom kan het voor gemeenten 

interessant zijn om de omgevingsdienst en de GGD gezamenlijk in te schakelen. 8 tot 10% van de 

gezondheidsklachten van mensen valt toe te schrijven aan milieufactoren. Andersom heeft een 

overgroot deel van de milieufactoren een gezondheidseffect. Te denken valt aan het optreden van 

gezondheidseffecten als gevolg van fijn stof en geluidshinder door verkeer.  

 

De combinatie van kennis over zowel milieu als gezondheid, maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een 

goede ruimtelijke onderbouwing op te stellen bij bestemmingsplannen, of om een betere afweging te 

maken bij de afhandeling van klachten. 

 

Dit product bevat een combinatie van milieu- en gezondheidskennis.  

Grofweg kunnen de producten in 3 categorieën worden ingedeeld: 

1. Onderzoek en/of advies bij een bestaande situatie (bijvoorbeeld n.a.v. klachten van burgers of 

overschrijding van normen) 

2. Onderzoek en/of advies bij een nieuwe situatie (bijvoorbeeld uitbreiding van bedrijven en 

veehouderijen, herstructureringen en RO- plannen) 

3. Voorlichting (bijvoorbeeld op scholen) 

 

De wettelijke basis voor deze adviezen komt uit de Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en Wet 

publieke gezondheid. Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor het toepassen van 

maatwerk of juist gestandaardiseerde methodes zoals de gezondheidseffectscreening (GES) Stad en 

Milieu, bij ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten. 

 

Per advies kan de insteek verschillend zijn. Ook kan (een deel van) het budget al in de basistaak van 

de GGD zitten. Hierdoor zal per advies bekeken worden hoeveel uur en budget benodigd is. Indien 

het aantal uur hoger is dan vanuit de Wet publieke gezondheid kan worden gefinancierd en/of 

wanneer er uren vanuit de omgevingsdienst benodigd zijn, zal een offerte worden opgesteld.  

De omgevingsdienst zal het advies integraal uitbrengen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.09 milieugezondheidskundig advies Urenopgave  Keuze Gemeenten 

GLV.09 milieugezondheidskundig advies Lumpsum  Keuze Provincie 

 

De producten komen ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt 

plaats na verzending van het advies.  
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GLV.10 Advisering Externe Veiligheid 
 

Omschrijving 

De omgevingsdienst beschikt over adequate en actuele kennis van het vakgebied, de 

beleidsontwikkelingen en de gevolgen voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De gemeente of 

provincie kan gebruik maken van deze kennis en de vakgroep fungeert daarbij als vraagbaak. Zij kan 

terecht voor alle vragen op het gebied van de externe veiligheid. Vaak wordt vooraf een inschatting 

gevraagd van bepaalde situaties. Hiervoor kan een kort advies worden gegeven. Dit kan een vervolg 

krijgen met één van de andere producten. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.10 korte adviezen externe veiligheid kental 

 

4 keuze Gemeenten 

 

GLV.10 korte adviezen externe veiligheid Lumpsum 4 keuze Provincie 

 

 

De producten komen ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt 

plaats na verzending van het advies.  



Productenboek Milieu 2015,  Omgevingsdienst Midden-Holland   100 van 133 

   

GLV.11 Beoordeling / berekening  Externe Veiligheid 

 

Omschrijving 

De omgevingsdienst kan diverse plannen en berekeningen van derden beoordelen. Daarnaast kan zij 

zelf een aantal berekeningen uitvoeren en op verzoek een eenvoudige EV paragraaf opstellen. 

Hieronder volgt een opsomming van de mogelijke producten. 

De omgevingsdienst kan de volgende producten leveren: 

 Beoordeling risicoberekening bedrijven; 

 Beoordeling risicoberekening transport; 

 Beoordeling risicoberekening buisleidingen; 

 Beoordeling rapport EV bij RO; 

 Opstellen EV paragraaf bij RO 

 Risicoberekening bedrijven (Safeti) 

 Risicoberekening transport (RBM-II); 

 Risicoberekening risico buisleiding (Carola) 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.11.1 beoordelen 

plannen/berekeningen derden 

Kental 

Lumpsum 

8  keuze Gemeenten 

Provincie 

GLV.11.2 opstellen EV paragraaf bij RO Kental 

Lumpsum 

8  keuze Gemeenten 

Provincie 

GLV.11.3 uitvoeren berekeningen Kental 

Lumpsum 

18  keuze Gemeenten 

Provincie 

 

De producten komen ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt 

plaats na verzending van de beoordeling of berekening.  
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GLV.12 Advisering risicobeperking 
 

Omschrijving 

Voor advies op het gebied van externe veiligheid kan de gemeente en provincie terecht bij de 

vakgroep Geluid, Lucht & EV van de omgevingsdienst. Onderstaande producten zijn enkele 

voorbeelden van het soort risicobeperkende adviezen waarvoor u bij de omgevingsdienst terecht kunt. 

 

Bij het vaststellen en/of actualiseren van een route gevaarlijke stoffen kan de omgevingsdienst 

adviseren met betrekking tot de meest gunstige route met als uitgangspunt het beperken van de 

risico’s voor de omgeving. 

Met betrekking tot risicovolle bedrijven en de inrichting van bedrijventerreinen (het al dan niet 

clusteren van risicovolle bedrijven) kan een beroep worden gedaan op de omgevingsdienst. Hierbij 

wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan zogenaamde domino-effecten. 

Bij een significante toename van het groepsrisico als gevolg van ruimtelijke plannen of een 

verandering bij de risicobron, dient deze risicotoename verantwoord te worden.  

Bij de verantwoording van het groepsrisico wordt vooral ingegaan op de ruimtelijke onderbouwing, de 

mogelijkheden om het risico te beperken, het beoordelen van de zelfredzaamheid en 

beheersbaarheid, het restrisico en het advies van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De gemeente 

kan gebruik maken van de kennis van de omgevingsdienst om een verantwoording van het 

groepsrisico te begeleiden en op te stellen. De omgevingsdienst draagt zorg voor de afstemming met 

Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 

Producten: 

 Adviezen routering transporten gevaarlijke stoffen 

 Adviezen clustering risicovolle bedrijven en inrichting bedrijventerreinen 

 Verantwoording groepsrisico beperkt (advisering of opstellen). 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.12 advisering risicobeperking kental 14 keuze Gemeenten 

 

GLV.12 advisering risicobeperking Lumpsum  keuze Provincie 

 

 

De producten komen ten laste van de in het jaarprogramma afgesproken uren. De verrekening vindt 

plaats na verzending van het advies.  
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GLV.13 Maatwerk Geluid, lucht & Externe Veiligheid 
 

Omschrijving 

Voor sommige producten geldt dat de omvang, complexiteit, gevoeligheid en andere variabelen nogal 

kunnen verschillen. Voor die situaties, waarbij vooraf wordt ingeschat dat de werkzaamheden niet op 

basis van een kental kunnen worden uitgevoerd, is een maatwerkproduct mogelijk. Afrekening vindt 

dan plaats op basis van werkelijk gemaakte uren. 

 

Enkele voorbeelden: 

 Onderzoek naar klachten over laag frequent geluid; 

 Opstellen en/of begeleiden van uitvoeringsprogramma’s; 

 Begeleiden van een omvangrijke verantwoording Groepsrisico; 

 Begeleiden uitgebreide onderzoeken op met veel geluid belaste locaties; 

 Opstellen specifieke kaarten; 

 Doorrekenen van eenvoudige verkeerskundige aanpassingen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.13 maatwerk geluid, lucht en 

Externe Veiligheid 

urenopgave  keuze Gemeenten 

 

GLV.13 maatwerk geluid, lucht en 

Externe Veiligheid 

Lumpsum  keuze Provincie 

 

Uitvoering: afhankelijk van invulling, er zal vooraf een ureninschatting gemaakt worden.  
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GLV.14 Beheer, onderhoud en ondersteuning externe veiligheid1 

 

Omschrijving 

Een groot deel van de werkzaamheden met betrekking tot externe veiligheid wordt gesubsidieerd door 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu, middels de programmafinanciering externe veiligheid. De 

omgevingsdienst wendt de programmafinanciering aan ten behoeve van allerhande werkzaamheden, 

zoals bijvoorbeeld voor: 

 onderhoud en beheer van risico relevante gegevens in het Register Risicosituaties Gevaarlijke  

 Stoffen (RRGS) en rapportage hierover 

 het ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van EV-beleid (bijvoorbeeld structuur- en EV- 

 visie, signaalkaarten, routeringsbesluiten). 

 het ondersteunen van de Veiligheidsregio die in samenspraak met de gemeenten verantwoordelijk  

 is voor de Risicocommunicatie. 

 het uitvoeren van EV-werkzaamheden bij ruimtelijke plannen (bijvoorbeeld risicoberekeningen of  

 verantwoording groepsrisico).  

 het ondersteunen van vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij hun taakuitvoering. 

 het volgen van EV wet- en regelgeving en kennisuitwisseling in- en extern. 

 onderhoud en beheer van rekenprogramma’s EV . 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.14.1 Beheer en onderhoud van 

modellen en data 

regionaal 80 wettelijk Gemeenten 

GLV.14.2 Ondersteuning en afstemming 

Risicocommunicatie 

regionaal 40 wettelijk Gemeenten 

 

  

                                            
1 Tot en met 2014 werd de subsidie uitgekeerd door het Rijk, via de provincie. De grootte en wijze van uitkering 

van de programmafinanciering door het Rijk per 2015 is op het moment van schrijven van dit productenboek 

(maart 2014) nog niet vastgesteld. Besloten is om dit product nog ongewijzigd te laten. Bij de definitieve 

vaststelling van het productenboek in het najaar van 2015 kan dit product naar bevind van zaken worden 

aangepast.   
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GLV.15 Invoer “Informatiesysteem Overige Ramptypen” (ISOR)  
 

Omschrijving 

Op de landelijke risicokaart worden risicorelevante bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden verwerkt 

en/of opgeslagen en kwetsbare objecten (bijv. scholen en ziekenhuizen) weergegeven. Volgens de 

Regeling provinciale risicokaart is een gemeente verantwoordelijk voor het invoeren en actueel 

houden van deze gegevens. 

 

Voor bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden verwerkt en/of opgeslagen wordt de invoer en het 

actueel houden, in opdracht van de regiogemeenten, gedaan door de omgevingsdienst Midden-

Holland. Het invoeren van kwetsbare objecten in het ISOR werd tot 2012 door gemeenten gedaan. 

 

De gemeenten hebben in 2012 het verzoek gedaan om de invoer van de ISOR gegevens op 

aangeven van de brandweer uit te besteden aan de omgevingsdiensten West-Holland en Midden-

Holland. Het gaat hierbij alleen om de invoer van de gegevens in de database en niet om het 

verzamelen en controleren van de gegevens. Dit is een regionaal product en de uren zijn verdeeld op 

basis van inwoneraantallen. Deze uren mogen niet uit de programmafinanciering externe veiligheid 

betaald worden. 

 

Producten: 

 Invoeren kwetsbare objecten in het ISOR op aangeven van de brandweer. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

GLV.15 invoeren kwetsbare objecten 

ISOR 

regionaal 220 Regionale 

keuze 

Gemeenten 
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3.5 Juridisch Cluster 

 
MA.01 Juridische ondersteuning  

 

Omschrijving 

Juridische ondersteuning van gemeenten en provincie bij (complexe) juridische zaken met betrekking 

tot milieu. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

MA.01 juridische ondersteuning regionaal 1418  Regionale 

keuze 

Gemeenten 

 

MA.01 juridische ondersteuning Lumpsum 600 Regionale 

keuze 

Provincie 
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MA.02 Afhandelen bezwaar- en beroepsprocedures 
 

Omschrijving  

Tegen besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, 

Wet geluidhinder en Wet bodembescherming kan door belanghebbenden bezwaar bij de gemeente of 

de provincie worden ingediend en/of beroep worden aangetekend bij de Rechtbank en/of de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien bezwaar of beroep wordt aangetekend kan de 

belanghebbende bij de voorzitter van de Rechtbank of de Raad van State een voorlopige voorziening 

vragen. De jurist van de omgevingsdienst verzorgt namens de gemeente deze procedures. Dit omvat 

onder andere het verzorgen van de correspondentie, het verzenden van de relevante stukken, het 

opstellen van een verweerschrift en pleitnota en het ter zitting houden van pleidooi. Vorm geleverd 

product: 

 verweerschrift 

 pleitnota 

 voeren pleidooi 

 begeleiding procedure 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

MA.02.1a  

Afhandelen 

bezwaar- en 

beroepsprocedures 

(Bezwaar) 

kental 38 wettelijk Gemeenten 

 

MA.02.1c  

Afhandelen 

bezwaar- en 

beroepsprocedures 

(Beroep) 

kental 38 wettelijk Gemeenten 

 

MA.02.1d  

Afhandelen 

bezwaar- en 

beroepsprocedures 

(Voorlopige 

Voorziening) 

kental 38 wettelijk Gemeenten 

 

MA.02.1e  

Afhandelen 

bezwaar- en 

beroepsprocedures 

(hoger beroep) 

kental 38 wettelijk Gemeenten 

 

MA.02.2a  

Afhandelen 

bezwaar- en 

beroepsprocedures 

(Bezwaar) 

urenbasis  wettelijk Provincie 

MA.02.2c  

Afhandelen 

bezwaar- en 

beroepsprocedures 

(Beroep) 

urenbasis  wettelijk Provincie 

MA.02.2d  

Afhandelen 

bezwaar- en 

urenbasis  wettelijk Provincie 
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beroepsprocedures 

(Voorlopige 

Voorziening) 

MA.02.2e  

Afhandelen 

bezwaar- en 

beroepsprocedures 

(hoger beroep) 

urenbasis  wettelijk Provincie 
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MA.03 Afhandeling / besluiten op Wob-verzoeken 

 

Omschrijving 

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan iedereen verzoeken om milieu-informatie. In 

principe moet deze informatie worden gegeven, tenzij het bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of 

persoonsgegevens betreft. Het verzoek kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. De 

procedure wordt afgehandeld door de juristen van de omgevingsdienst. 

 

Een besluit op een Wob-verzoek kent de volgende stappen: 

 

1. opstellen voornemen besluit op het Wob-verzoek en verzenden aan belanghebbenden 

2. afhandeling van zienswijzen 

3. opstellen besluit op het Wob-verzoek (toe- of afwijzen) 

4. indien afwijzing verzoek: procedure eindigt hier 

5. indien toewijzing verzoek: De gevraagde informatie wordt bij het besluit gevoegd. 

 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van eventuele bezwaar- en 

beroepsprocedure onder product MA.2: “bezwaar en beroepsprocedures”. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

MA.03 afhandeling/besluiten op Wob-

verzoeken 

kental 8  wettelijk Gemeenten 

 

MA.03 afhandeling/besluiten op Wob-

verzoeken 

Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

De verrekening vindt plaats na het nemen van het besluit. De uren worden verrekend met 

de voor de procedures gereserveerde uren. 
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MA.07 Opstellen beslissing op bezwaar 

 

Omschrijving  

Na het advies van de bezwaarcommissie dient een beslissing op een ingediend bezwaarschrift te 

worden genomen. De jurist van de omgevingsdienst, die bekend is met de inhoud van het dossier, kan 

deze beslissing  op bezwaar opstellen en zorgen voor de verdere afhandeling. Dit kan met een 

(ondertekenings-)mandaat voor de directeur, maar ook via een advies aan het college. 

 

De jurist die betrokken is geweest is bij de afhandeling van bezwaar, zal ook de beslissing op bezwaar 

bij de rechtbank verdedigen. 

 

Vorm geleverd product: 

 Beslissing op bezwaar in de vorm van een definitief besluit waar beroep tegen openstaat; of 

 Beslissing op bezwaar in adviesvorm. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

MA.07 beslissing op bezwaar kental 20  wettelijk Gemeenten 

 

MA.07 beslissing op bezwaar Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 

De verrekening vindt plaats na verzending van de beslissing op bezwaar in definitieve vorm of in 

adviesvorm  
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4 Omgevingsdienst Algemeen  

MA.04 Beheer inrichtingenbestand 
 

Omschrijving  

Ten behoeve van zijn werkzaamheden beheert de omgevingsdienst een inrichtingenbestand van de 

gevestigde bedrijven in zijn werkgebied. Dit bestand bevat een overzicht van de milieurelevante 

gegevens van de bedrijven. Deze gegevens omvatten onder andere de opgeslagen milieugevaarlijke 

stoffen in tanks en emballage, de in het verleden ingediende klachten over het bedrijf, vergunde 

veebezetting en aanwezige voorzieningen.  

 

De uit te voeren werkzaamheden zijn onder te verdelen in: 

 functioneel beheer 

 actueel houden van het bedrijvenbestand 

 onderhouden van de koppelingen naar de relevante basisregistraties 

 ontsluiten gegevens via o.a. de GIS-viewer 

 maken van rapportages 

   

Het inrichtingenbestand vormt de basis voor onder andere de volgende diensten van de 

omgevingsdienst: 

 Handhaving en vergunningverlening  

 Externe Veiligheid 

 ROM advisering  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

MA.04 beheer inrichtingenbestand  regionaal 700 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

 

MA.04 beheer inrichtingenbestand  Lumpsum  Regionale 

keuze 

Provincie 
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MA.05 Geoweb en Bisbeheer 
 

Omschrijving 

Ten behoeve van zijn werkzaamheden beheert de omgevingsdienst een grote 

hoeveelheid geografische informatie over zijn werkgebied. Middels de GIS-viewer 

(GeoWeb) wordt deze informatie ontsloten voor gebruik binnen de omgevingsdienst en voor 

gebruik bij de gemeenten. In het bodeminformatiesysteem (BIS) worden door de vakgroep 

Bodem bodemonderzoeken vastgelegd (zie BA.3). 

 

De uit te voeren werkzaamheden zijn onder te verdelen in: 

 functioneel en technisch beheer van de GIS-viewer en het BIS 

 onderhoud aan databestanden (verwerken en aanmaken nieuwe kaartlagen in de GIS-viewer en  

 het BIS) 

 ontsluiten data aan opdrachtgevers via o.a. de GIS-viewer en webservices 

 onderhouden van de koppelingen naar de relevante basisregistraties 

 geven van instructies en voorlichting aan gemeenten voor het gebruik van de GIS-viewer 

 

De GIS-viewer en het BIS vormen de basis voor onder andere de 

volgende diensten van de omgevingsdienst: 

 Handhaving en vergunningverlening 

 Bodem, archeologie, externe veiligheid, lucht, geluid 

 ROM advisering 

 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

MA.05 geoweb en bisbeheer             regionaal 1218 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

 

MA.05 geoweb en bisbeheer             Lumpsum  Regionale 

keuze 

Provincie 
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MA.06 Maatwerk Applicatiebeheer en GIS 

 

Omschrijving 

Ten behoeve van het uitvoeren van de milieutaken is bij omgevingsdienst Midden-Holland kennis van 

(milieu)applicaties en geografische informatiesystemen (GIS) aanwezig. Deze kennis kan ook ingezet 

worden voor advisering of projectwerkzaamheden binnen gemeenten. Voorbeelden van 

ondersteunende werkzaamheden zijn: 

 

 beheer van geografische data 

 uitvoeren van ruimtelijke analyses 

 ondersteuning bij het inrichten c.q. functioneel beheren van intranet GIS viewers 

 ondersteuning bij het ontsluiten van geo-informatie op internet 

 implementatie van (geografische) basisregistraties 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

MA.06 maatwerk applicatiebeheer en 

GIS             

urenopgave  keuze Gemeenten 

Provincie 

 

Uitvoering: afhankelijk van invulling, er zal vooraf een ureninschatting gemaakt worden. Afrekening 

gebeurt op urenbasis. 
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MA.07 Beslissing op bezwaar 
 
 
Omschrijving  

Na het advies van de bezwaarcommissie dient een beslissing op een ingediend bezwaarschrift te 

worden genomen. De jurist van de omgevingsdienst, die bekend is met de inhoud van het dossier, kan 

deze beslissing  op bezwaar opstellen en zorgen voor de verdere afhandeling. Dit kan met een 

(ondertekenings-)mandaat voor de directeur, maar ook via een advies aan het college. 

 

De jurist die betrokken is geweest is bij de afhandeling van bezwaar, zal ook de beslissing op bezwaar 

bij de rechtbank verdedigen. 

 

Vorm geleverd product: 

 Beslissing op bezwaar in de vorm van een definitief besluit waar beroep tegen openstaat; of 

 Beslissing op bezwaar in adviesvorm. 

 

Kosten 
 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

MA.07 beslissing op bezwaar kental 20  wettelijk Gemeenten 

 

MA.07 beslissing op bezwaar Lumpsum  wettelijk Provincie 

 

 
De verrekening vindt plaats na verzending van de beslissing op bezwaar in 

definitieve vorm of in adviesvorm  
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PZH.01 Projecten Provincie Zuid-Holland 

 

Omschrijving  
In overleg met de provincie Zuid-Holland is vanaf 2014 de post  onderhanden werk’ gedefinieerd.  
 
Hieronder komen werkzaamheden te vallen waarover de PZH en ODMH nog in gesprek zijn, zoals; 
MER, energie, duurzaamheid, preventie en activiteiten in de zin van artikel 10.63 Wet Milieubeheer 
niet zijnde slootdempingen, voor het grondgebied van Zuid-Holland. 
 
Daarnaast worden middels dit product werkzaamheden in rekening gebracht, als: 

 de overgang naar de P*Q financiering; 

 milieuadvisering voor de N207 corridor ( het gedeelte tussen Waddinxveen en Alphen aan 
den Rijn, in opdracht van de afdeling Programma’s Projecten van de Provincie; 

 Invoering Producten Diensten Catalogus; 

 Project Digitaal publiceren. 
 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

PZH.01 Projecten Provincie Zuid 

Holland 

Urenbasis / 

Lumpsum 

2852 Wettelijk / 

keuze 

Provincie 
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BO.MA Beleidsondersteuning Algemeen 

 

Omschrijving  

De omgevingsdienst volgt de ontwikkelingen in de regelgeving op landelijk, provinciaal en regionaal 

niveau. Indien dat nodig is adviseert de omgevingsdienst de gemeenten en provincie over specifieke 

wijzigingen in de regelgeving en de vraag hoe hier mee om te gaan. Daarnaast neemt de 

omgevingsdienst deel aan provinciale en landelijke werkgroepen om kennis te delen, netwerken op te 

bouwen en de visie van de regio in te brengen in discussies over beleidsontwikkelingen. 

 

Het product beleidsondersteuning omvat algemene beleid, en beleid op het gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving, bodem, archeologie, geluid en lucht. Daarnaast worden 

de hierboven beschreven activiteiten uitgevoerd voor Externe Veiligheid.  

Deze externe-veiligheidsactiviteiten worden t/m 2014 gefinancierd vanuit de programmafinanciering 

externe veiligheid. 

 

Activiteiten: 

 Bijdrage aan beleidsontwikkeling 

 Kennisbeheer en deskundigheidsbevordering 

 Begeleiding opstellen en actualisatie van visie 

 Relatiebeheer, belangenbehartiging, samenwerking (boven-regionaal) en organisatie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BO beleidsondersteuning regionaal 1173 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

 

BO beleidsondersteuning Lumpsum  Regionale 

keuze 

Provincie 
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BO.BA Beleidsondersteuning Bodem en Archeologie 

 

Omschrijving  

De omgevingsdienst volgt de ontwikkelingen in de regelgeving op landelijk, provinciaal en regionaal 

niveau. Indien dat nodig is adviseert de omgevingsdienst de gemeenten en provincie over specifieke 

wijzigingen in de regelgeving en de vraag hoe hier mee om te gaan. Daarnaast neemt de 

omgevingsdienst deel aan provinciale en landelijke werkgroepen om kennis te delen, netwerken op te 

bouwen en de visie van de regio in te brengen in discussies over beleidsontwikkelingen. 

 

Het product beleidsondersteuning Bodem en Archeologie omvat beleid op het gebied van bodem en 

archeologie 

 

Activiteiten: 

 Bijdrage aan beleidsontwikkeling 

 Kennisbeheer en deskundigheidsbevordering 

 Begeleiding opstellen en actualisatie van visie 

Relatiebeheer, belangenbehartiging, samenwerking (boven-regionaal) en organisatie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BO.BA.1 beleidsondersteuning bodem Regionaal 

Lumpsum 

850 Regionale 

keuze 

Gemeenten/ 

Provincie 

BO.BA.2 beleidsondersteuning 

archeologie 

Lumpsum 300 Regionale 

keuze 

Gemeenten/ 

Provincie 
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BO.GLV Beleidsondersteuning Geluid, Lucht en EV 

 

Omschrijving  

De omgevingsdienst volgt de ontwikkelingen in de regelgeving op landelijk, provinciaal en regionaal 

niveau. Indien dat nodig is adviseert de omgevingsdienst de gemeenten en provincie over specifieke 

wijzigingen in de regelgeving en de vraag hoe hier mee om te gaan. Daarnaast neemt de 

omgevingsdienst deel aan provinciale en landelijke werkgroepen om kennis te delen, netwerken op te 

bouwen en de visie van de regio in te brengen in discussies over beleidsontwikkelingen. 

 

Het product beleidsondersteuning omvat beleid op het gebied van vergunningverlening, geluid en 

lucht. Daarnaast worden de hierboven beschreven activiteiten uitgevoerd voor Externe Veiligheid. 

Deze externe veiligheid activiteiten worden t/m 2014 gefinancierd vanuit de programmafinanciering 

externe veiligheid. 

 

Activiteiten: 

 Bijdrage aan beleidsontwikkeling 

 Kennisbeheer en deskundigheidsbevordering 

 Begeleiding opstellen en actualisatie van visie 

Relatiebeheer, belangenbehartiging, samenwerking (boven-regionaal) en organisatie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BO.GLV beleidsondersteuning geluid Lumpsum 440 Regionale 

keuze 

Gemeenten/ 

Provincie 
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BO.RO Beleidsondersteuning ROM en Duurzaamheid  

 

Omschrijving  

De omgevingsdienst volgt de ontwikkelingen in de regelgeving op landelijk, provinciaal en regionaal 

niveau. Indien dat nodig is adviseert de omgevingsdienst de gemeenten en provincie over specifieke 

wijzigingen in de regelgeving en de vraag hoe hier mee om te gaan. Daarnaast neemt de 

omgevingsdienst deel aan provinciale en landelijke werkgroepen om kennis te delen, netwerken op te 

bouwen en de visie van de regio in te brengen in discussies over beleidsontwikkelingen. 

 

Het product beleidsondersteuning omvat beleid op het gebied van ROM en duurzaamheid. 

 

Activiteiten: 

 Bijdrage aan beleidsontwikkeling 

 Kennisbeheer en deskundigheidsbevordering 

 Begeleiding opstellen en actualisatie van visie 

Relatiebeheer, belangenbehartiging, samenwerking (boven-regionaal) en organisatie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BO.RO Beleidsondersteuning ROM 

en duurzaamheid 

Lumpsum 520 Regionale 

keuze 

Gemeenten/ 

Provincie 
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BO.TH Beleidsondersteuning Bedrijven 

 

Omschrijving  

De omgevingsdienst volgt de ontwikkelingen in de regelgeving op landelijk, provinciaal en regionaal 

niveau. Indien dat nodig is adviseert de omgevingsdienst de gemeenten provincie over specifieke 

wijzigingen in de regelgeving en de vraag hoe hier mee om te gaan. Daarnaast neemt de 

omgevingsdienst deel aan provinciale en landelijke werkgroepen om kennis te delen, netwerken op te 

bouwen en de visie van de regio in te brengen in discussies over beleidsontwikkelingen. 

 

Het product beleidsondersteuning omvat beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving 

 

Activiteiten: 

 Bijdrage aan beleidsontwikkeling 

 Kennisbeheer en deskundigheidsbevordering 

 Begeleiding opstellen en actualisatie van visie 

Relatiebeheer, belangenbehartiging, samenwerking (boven-regionaal) en organisatie. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BO.VV beleidsondersteuning 

Vergunningverlening 

Regionaal 

Lumpsum 

350 Regionale 

keuze 

Gemeenten/ 

Provincie 

BO.TH Beleidsondersteuning 

Toezicht en Handhaving 

Regionaal 

Lumpsum 

746 Regionale 

keuze 

Gemeenten/ 

Provincie 
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HD.MA Helpdesk 

 

Omschrijving  

Het (veelal telefonisch) verstrekken van informatie van beperkte omvang aan gemeenten, provincie of 

particulieren. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan beoordeling van beperkte bouwaanvragen 

en overleg over horeca en overleg met gemeentelijke diensten/wethouder. Korte vragen die niet onder 

een ander product vallen, vallen onder deze taak. Een helpdeskvraag kan maximaal één uur in beslag 

nemen. De helpdesk is niet bedoeld voor specifieke vragen op het gebied van ruimtelijke ordening of 

daaraan gerelateerde onderwerpen. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

HD helpdesk Lumpsum 1698 Regionale 

keuze 

Gemeenten 
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5 Bijlage A: Contactpersonen Omgevingsdienst per product 

 

TH.01 t/m TH.20 

VV.14 t/m VV.16 

Team Handhaving Noord Teamleider Toezicht en Handhaving 

Caroline Demmendal, 088 – 54 

50372 

Team Handhaving Zuid Teamleider Toezicht en Handhaving 

Sjoerd Janse, 088 – 54 50318 

Team Specialistisch toezicht Teamleider Toezicht en Handhaving 

Gert van den Toren, 088 – 54 50483 

VV.01 t/m VV.13  

VV.18 t/m VV.19 

Team Vergunningen en 

Landbouw 

Teamleider Vergunningverlening 

Theo Engel, 088 – 54  50330 

RO.01 t/m RO.09 

DZ.01 t/m DZ.12 

Team ROM en Duurzaamheid Teamleider ROM en Duurzaamheid 

Marcel Langeveld, 088-54 50293 

BA.01 t/m BA.19 Team Bodem en Archeologie Teamleider Bodem en Archeologie 

Gerben Baks, 088 – 54 50349 

GLV.01 t/m GLV.15 Team Geluid, Lucht en EV 

 

Teamleider Geluid, Lucht en EV 

Marlies van Bergen, 088 – 54 50344 

MA.01 t/m MA.03/ MA.07 Juridische ondersteuning 

gemeenten 

Jurist ODMH 

Karel van Oostveen, 088 – 54 50480 

MA.04 t/m MA.06 Functioneel Applicatie Beheer Coördinator FAB 

Nol Witte,  088 – 54 50113 
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6 Bijlage B: Overzicht producten  
 

Product 

 

Toezicht en Handhaving R
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TH.01 Controle    

TH.01.1 Controle milieucategorie 1  X  

TH.01.2 Controle milieucategorie 2  X  

TH.01.3 Controle milieucategorie 3  X  

TH.01.4 Controle milieucategorie 4  X  

TH.01.5 Controle milieucategorie 5  X  

TH.01.6 Controle milieucategorie 6  X  

TH.02 Gebiedsgerichte controle    

TH.02.1 Horecacontroles  X  

TH.02.2 Assimilatieverlichting  X  

TH.02.3 UO-registratie  X  

TH.03 BRZO inspectie  X  

TH.04 Aspectcontrole  X  

TH.05 Bestuursrechtelijke handhaving    

TH.05.1 Voornemen dwangsom  X  

TH.05.2 definitieve dwangsom  X  

TH.05.3 pre- dwangsomcontrole  X  

TH.06 Besluit naar aanleiding van een handhavingsverzoek  X  

TH.07 Invorderingsbeschikking  X  

TH.08 Behandeling klachten/Klachtentelefoon/Wachtdienst    

TH.08.1 klachtenafhandeling (uren)  X  

TH.08.2 afhandeling klachten incl. zwemwater  X  

TH.09 Milieuvluchten X  X 

TH.10 Beoordeling rapportageverplichting  X  

TH.11 Controle bad- en zweminrichtingen    

TH.11.1 Controle badinrichting type B  X  

TH.11.2 Controle badinrichting type A (semi openbaar)  X  

TH.11.3 Controle badinrichting type B (openbaar)  X  

TH.11.4 Toezicht op badinrichtingen  X  

TH.12 Controle buitenlocaties  X  

TH.13 Beoordeling zwemwater  X  

TH.14 Consequentie analyse zwemwater  X  

TH.15 Calamiteiten zwemwater  X  

TH.16 Communicatie zwemwater  X  

TH.17 Projecten zwemwater  X  

TH.18 Controle vuurwerkevenementen  X  

TH.19 Proces-verbaal  X  

TH.20 Bestuurlijke strafbeschikking Milieu  X  

TH.21 Administratief Toezicht  X  

TH.22 Naleving registratieverplichting UO-IMT  X  

TH.23 Projecten Handhaving  X  
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Product 

 

Vergunningverlening 
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VV.01Vergunning op aanvraag Wabo 
 X  

VV.02 Actualiseren of ambtshalve wijzigen van vergunningen 
 X  

VV.03 Intrekken van een (gedeelte van een) vergunning 
 X  

VV.04 Milieuneutrale wijziging  X  

VV.05 Maatwerkvoorschrift  X  

VV.06 Vervallen    

VV.07 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets  X  

VV.08 Gelijkwaardigheidstoets  X  

VV.09 Besluit afdwingen akoestisch onderzoek bij indienen melding  X  

VV.10 Ontheffing verbranden buiten inrichtingen  X  

VV.11 Actualisatietoets  X  

VV.12 Vooroverleg voeren  X  

VV.13 Beoordeling E-PRTR verslag  X  

VV.14 Melding 8.40 Wm    

VV.14.1 Melding milieucategorie 1   X  

VV.14.2 Melding milieucategorie 2  X  

VV.14.3 Melding milieucategorie 2A  X  

VV.14.4 Melding milieucategorie 3  X  

VV.14.5 Melding milieucategorie 4  X  

VV.14.6 Melding milieucategorie 5  X  

VV.15 APV kennisgeving luidruchtige activiteiten in het kader van het Act. besluit  X  

VV.16 Kennisgeving mobiele puinbreker  X  

VV.18 Vuurwerkevenement    

VV.18.1 ontbrandingstoestemming vuurwerkevenementen  X  

VV.18.2 beoordeling melding vuurwerkevenementen  X  

VV.19 Verlening ontheffingen 10.63 Wm voor niet-slootdempingen  X  

VV.20 Projectenvergunningverlening  X X 

VV.21 Aanmeldingnotitie MER en Mer-beoordeling  X  

Ruimtelijke ordening en milieu (ROM)    

RO.01 Beoordeling ruimtelijke plannen van derden   X 

RO.02 Quick scan milieu bij ruimtelijke ontwikkelingen   X 

RO.03 Milieuadvisering conserverend bestemmingsplan   X 

RO.05 Gebiedsgerichte milieuvisie (bij structuurvisie of locatieontwikkeling)   X 

RO.06 Begeleiding opstellen MER   X 

RO.07 Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen (maatwerk)     

RO.07.1 Klein milieuadvies   X 

RO.07.2 Groot milieuadvies   X 

RO.08 MER besluit provinciaal project  X  

RO.09 Beoordeling ruimtelijke plannen (provinciaal milieubelang)   X 

RO.10 scan leefomgevingskwaliteit   X 

DZ.01 Beoordeling ecologisch onderzoek en plannen van derden    
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DZ.01.1 Kleine ecologische beoordeling    X 

DZ.01.2 Grote ecologische beoordeling    X 

DZ.01.3 Kleine ecologisch advies  X X 

DZ.02 Ondersteuning vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet  X  

DZ.03 Ecologische begeleiding   X 

DZ.04 Preventie   X 

DZ.05 Duurzaamheid activiteiten X  X 

DZ.06  Advies duurzaamheid (Maatwerk)   X 

DZ.07 Regionaal CNME De Zwanenbloem X  X 

DZ.08 NME buitenlessen op locatie   X 

DZ.09  Projecten onderwijs (PO en VO)   X 

DZ.10  Projecten milieucommunicatie en burgerparticipatie   X 

DZ.11 Duurzaamheidstoets energie bij bouwprojecten  X  

DZ.12 Advies duurzaam bouwen (maatwerk)   X 

Bodem en Archeologie    

BA.01 Advisering/Beoordeling n.a.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek  X  

BA.02 Begeleiding/ Coördinatie van bodemopdrachten    

BA.02.1 bodemopdrachten offertebedrag <1000   X 

BA.02.2 bodemopdrachten offertebedrag >1000 tot 8000   X 

BA.02.3 bodemopdrachten offertebedrag > 8000   X 

BA.03 Beheer en Onderhoud Bodeminformatie, Bodemkwaliteitskaarten en Nota 

Bodembeheer 

   

BA.03.1 communicatie en reservering gelden   X  

BA.03.2 invoer bodemrapport X  X 

BA.04 Verstrekken bodeminformatie (bodembalie) aan makelaars en 

bodemadviesbureaus 

  X 

BA.05  Ondersteuning en Handhaving Grondstromen    

BA.05.1 advisering grondstromen X  X 

BA.05.2 veldtoezicht gemeenten  X  

BA.05.3 opstellen dwangsom  X  

BA.05.4 dwangsomcontrole  X  

BA.05.5 beoordelen partijkeuringen/meldingen  X  

BA.05.6 beoordelen partijkeuringen/meldingen (quick scan)  X  

BA.05.7 controle gemelde werken / sanering ondergrondse tanks  X  

BA.05.8 Administratieve controle grondstromen  X  

BA.06 Grondstromenmakelaar  X  X  

BA.07 Beschikkingen/meldingen Wet Bodembescherming exclusief BUS (WBB)    

BA.07.1 Beschikking ernst/spoed en saneringsplan WBB  X  

BA.07.2 beschikking ernst/spoed  X  

BA.07.3 beschikking saneringsplan  X  

BA.07.4 beschikking evaluatieverslag en nazorgplan  X  

BA.07.5 beschikking evaluatie separaat  X  
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BA.07.6 beschikking nazorgplan separaat  X  

Product 
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BA.07.7 melding artikel 41  X  

BA.08 Besluit Uniforme Saneringen (BUS)    

BA.08.1 Beoordeling BUS melding  X  

BA.08.2 beschikking evaluatie BUS  X  

BA.09 Toezicht en handhaving bodemsanering    

BA.09.1 Toezicht en handhaving bodemsanering regulier klein  X  

BA.09.2 Toezicht en handhaving bodemsanering regulier groot  X  

BA.09.3 Toezicht en handhaving bodemsanering BUS  X  

BA.09.4 Toezicht en handhaving bodemsanering nieuw geval  X  

BA.09.5 Toezicht en handhaving bodemsanering ongewoon voorval  X  

BA.09.6 Toezicht en handhaving bodemsanering nazorg  X  

BA.09.7 Handhaving bodemsanering indienen evaluatierapport  X  

BA.10 Toezicht en handhaving ontgrondingen  X  

BA.12 Verlenen subsidiebeschikking bedrijvenregeling  X  

BA.11 Maatwerk inzet juridisch bevelinstrumentarium  X  

BA.13 Regulering Bodemenergiesystemen  X  

BA.14 Advisering archeologisch bodemonderzoek    

BA.14.1 Archeologische paragraaf vergunningen/beoordelen PVE/PVA  X  

BA.14.2 beoordeling archeologische quickscan  X  

BA.14.3 beoordeling van een bureauonderzoek  X  

BA.14.4 beoordeling/begeleiding inventariserend onderzoek  X  

BA.14.5 beoordeling definitief onderzoek  X  

BA.14.6 beoordeling plan bescherming/monitoring  X  

BA.14.7 herbeoordeling rapport  X  

BA.15 Begeleiding/ Coördinatie van archeologische opdrachten   X 

BA.16 Maatwerk Bodem en Archeologie  X X 

BA.17 BIS toets (één perceel)   X  

BA.18 Kwaliteit Uitvoering Bodemtaken  X  

BA.19 Melding Blbi / Activiteitenbesluit  X  

BA.20 OBM bij gesloten bodemenergiesystemen  X  

Geluid, Lucht & Veiligheid  X  

GLV.01 Advisering Wet geluidhinder/Wet ruimtelijke ordening geluid of lucht    

GLV.01.1 beoordelen plannen derden  X  

GLV.01.2 onderzoek ruimtelijke ontwikkelingen geluid  X  

GLV.01.3 onderzoek ruimtelijke ontwikkelingen lucht IBM  X  

GLV.01.5 onderzoek wijziging / reconstructie  X  

GLV.02 Begeleiding en advisering inzake geluidsanering woningen   X 

GLV.03 Verkeersmilieukaarten    

GLV.03.1 Beheer en onderhoud X  X 

GLV.03.2 signaalkaart   X 

GLV.03.3 verkeersstudie   X 
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GLV.04 Zonebeheer industrielawaai    

GLV.04.1 Beheer en onderhoud  X  

GLV.04.2 inpassing bedrijf  X  

GLV.04.3 in beheer nemen   X 

GLV.04.4 beheerplan   X 

GLV.05 Bouwbesluit    

GLV.05.1 Advies Bouwbesluit  X  

GLV.05.2 Meting geluid- of isolatiewering  X  

GLV.05.3 visuele controle bouwproject  X  

GLV.06 Beheer en onderhoud monitoringstool luchtkwaliteit  X  

GLV.07 Hogere waarde procedure  X  

GLV.08 APV advisering    

GLV.08.1 Advies APV  X  

GLV.08.2 Opstellen APV beleid   X 

GLV.08.3 APV controle  X  

GLV.08.4 opstellen evenementenbeleid   X 

GLV.08.5 ontheffing APV/Bouwbesluit  X  

GLV.09 Advisering gezondheid in relatie tot milieu   X 

GLV.10 Advisering Externe Veiligheid   X 

GLV.11 Beoordeling / berekening  Externe Veiligheid    

GLV.11.1 beoordelen plannen/berekeningen derden   X 

GLV.11.2 opstellen EV paragraaf bij RO   X 

GLV.11.3 uitvoeren berekeningen   X 

GLV.12 Advisering risicobeperking   X 

GLV.13 Maatwerk Geluid, lucht & Externe Veiligheid   X 

GLV.14 Beheer, onderhoud en ondersteuning    

GLV.14.1 beheer en onderhoud van modellen en data X X  

GLV.14.2 ondersteuning en afstemming risicocommunicatie X X  

GLV.15 Invoer kwetsbare objecten ISOR X  X 

Juridisch cluster    

MA.01 Juridische ondersteuning gemeenten X  X 

MA.02 Afhandelen bezwaar- en beroepsprocedures  X  

MA.03 Afhandeling / besluiten op Wob-verzoeken  X  

MA.07 Beslissing op bezwaar  X  

Omgevingsdienst Algemeen    

MA.04 Beheer inrichtingenbestand X  X 

MA.05 Geoweb en Bisbeheer X  X 

MA.06 Maatwerk Applicatiebeheer en GIS   X 

BO.MA Beleidsondersteuning Algemeen X  X 

BO.BA Beleidsondersteuning Bodem en Archeologie X  X 

BO.GLV Beleidsondersteuning Geluid, lucht en EV X  X 

BO.RO Beleidsondersteuning ROM en Duurzaamheid X  X 
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BO.TH Beleidsondersteuning Toezicht en Handhaving X  X 

HD.MA Helpdesk X  X 
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7 Bijlage C: Overzicht wijzigingen in producten 2015 tov 2014 
 
 
 
Gewijzigde producten 

 

 
 
  

product Nieuw Gewijzigd vervallen

TH.02.3 Gebiedscontrole UO-Registratie X

TH.05 Bestuursrechtelijke handhaving X

TH.09 Milieuvluchten X

TH.22 Naleving registratieverplichting UO-IMT X

VV.01 Vergunning op aanvraag Wabo (inrichtingen) X

VV.03 Intrekken van een vergunning (geheel of gedeeltelijk) X

VV.06 Verlenen VVGB X

VV.12 Vooroverleg voeren X

BA.05.08 Administratieve controle grondstromen X

BA.03.3 Beoordeling BUS melding tijdelijke uitname X

GLV.02 Begeleiding en advisering inzake geluidsaneringen woningen X

GLV.03 Verkeersmilieukaarten X

GLV.06.2 Communicatie NSL X

GLV.08 Geluidhinder in het kader van APV en Bouwbesluit X

Wijzigingen na 26 juni 2014

RO.01 Tekstuele wijziging 

RO.02 Tekstuele wijziging 

RO.03 Vervallen

RO.06 Tekstuele wijziging 

RO.07 Tekstuele wijziging 

RO.10 Tekstuele wijziging 

DZ.01 Tekstuele wijziging 

DZ.02 Titel wijzigen

DZ.01.3 Nieuw Product Klein ecologisch advies

MA 02 Indeling product herverdeeld

TH.23 Nieuw Product Projecten Handhaving

VV.01 Tekstuele wijziging

VV.02 Tekstuele wijziging

VV.21 Nieuw product Aanmeldnotitie MER en Mer-beoordeling
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Gewijzigde kentallen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Product kental 2014 kental 2015

Bodem

BA 02.2 Begeleiding bodemopdrachten 13 11

BA 05.2 veldtoezicht gemeenten (Grondstromen) 7 6

BA 14.3 beoordeling van een bureau onderzoek 5 4

BA 14.4 boordeling / begeleiding inventariserend onderzoek 5 4

Geluid, lucht en EV

GLV 04.2 Inpassing nieuw bedrijf (zonebeheer industrielawaai) 12 8

GLV 08.1 Advies APV / Bouwbesluit 5 4

Juridisch clusterr

TH 06 Belsuit naar aanleiding van een handhavingsverzoek 20 20

ROM en Duurzaamheid

RO 02 Quikscan Milieu 14 11

Toezicht

TH 01.1 Controle milieucategorie 1 6 5

TH 03 BRZO controle 115 100

TH 04 Aspectcontrole 12 10,5

Vergunningen

VV 05 Maatwerkschrift 16 20

VV 09 Briefbesluit 10 8

VV 16 Kennisgeving mobiele puinbreker 7 5
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