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onderwerp
Harmonisatie milieutaken Omgevingsdienst lJmond

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tussen Beemster en Purmerend bestaat een verschil in de milieutaken die zijn
overgedragen aan Omgevingsdienst lJmond (hierna: ODIJ). Voor de beide gemeenten voert
ODIJ alle taken als bedoeld in het basistakenpakket uit. Voor Beemster voert ODIJ ook de
plustaken (overige milieutaken) uit. Purmerend voert de plustaken zelf uit.

Zoals u weet, worden in het kader van de fusie zo veel mogelijk verschillen tussen beide
gemeenten voor de datum van de fusie geharmoniseerd. De harmonisatie van de
milieutaken ODIJ is op de harmonisatiekalender opgenomen om geharmoniseerd te worden
in het laatste kwartaal van 2020. Middels deze brief willen wij u informeren over de
harmonisatie van dit onderwerp.

Oplossingsrichtingen
ln de gemeenschappelijke regeling (GR) ODIJ is geregeld dat ODIJ voor zowel Beemster
als Purmerend alle taken bedoeld in het basistakenpakket uitvoert. Na de fusie blijft de GR
ODIJ ongewijzigd van kracht, omdat de nieuwe gemeente in de plaats treedt van de dan
opgeheven gemeente Beemster. Dit houdt in dat in de GR is geborgd dat ODIJ de
basistaken voor de nieuwe gemeente Purmerend uitvoert. De GR dient echter tekstueel
aangepast te worden en daarom zullen wij alvast met ODIJ voorbereidingen treffen over het
aanpassen van de GR na de fusie.

Bij het maken van een keuze of door de nieuwe gemeente Purmerend ook de plustaken
worden overgedragen, hebben wijde volgende drie opties overwogen:

1. Voortzetten van de huidige situatie. Dit houdt in dat voor het grondgebied Purmerend
van de nþuwe gemeente enkel de basistaken door ODIJ worden uitgevoerd. Voor
het grondgebied Beemster van de nieuwe gemeente worden zowel de basistaken
als plustaken door ODIJ uitgevoerd.

2. De nieuwe gemeente Purmerend draagt enkel de basistaken over aan ODIJ. Dit
houdt in dat de overgedragen plustaken Beemster worden teruggehaald.
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3. De nieuwe gemeente Purmerend draagt zowel de basistaken over aan ODIJ als de
plustaken.

ledere optie heeft voor- en nadelen. Alles afwegende hebben wij, samen met de
verantwoordelijk portefeuillehouder van de gemeente Purmerend en de bestuurlijke
stuurgroep harmonisatie, gekozen voor optie 2, namelijk het terughalen van de plustaken
Beemster. Naar onze mening wegen de voordelen van optie 2 het beste op tegen de
nadelen.

Bij een keuze voor optie I of 3 zouden we te maken krijgen met aanzienlijke nadelen. ln het
geval van optie I zou namelijk geen harmonisatie plaatsvinden en blijft de uitvoering van de
milieutaken versnipperd. Optie 3 zou als consequentie hebben dat sprake is van overtallig
personeel en mogelijk gedwongen ontslag. Wijvinden dat deze twee nadelen niet opwegen
tegen de voordelen.

Terughalen plustaken (overige milieutaken) per I januari 2022
Gelet op het voorgaande hebben wrj op 24 november 2020 besloten om de plustaken
(overige milieutaken) die zijn overgedragen aan ODIJ per 1 januari 2022terug te halen. Dit
besluit hebben wij per brief kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van ODIJ. Voor de
volledigheid heeft de gemeente middels voornoemde brief ook de
dienstverleningsovereenkomst met ODIJ per 1 januari2022 opgezegd waarin de overdracht
van de plustaken Beemster geregeld was.

Welke taken komen terug?
De nieuwe gemeente Purmerend zal per 1 januari 2022 de plustaken van Beemster zelf
gaan uitvoeren. Concreet houdt dit in dat de volgende taken terugkomen:

. Het toezicht op 247 milieu inrichtingen, de handhaving, de afhandeling van
meldingen, ontheffingen, incidenten en klachten ten aanzien van deze milieu
inrichtingen. ln Beemster zijn op dit moment 396 inrichtingen aanwezig, waarvan 149
inrichtingen onder het basistakenpakket vallen en 247 onder de plustaken. Er zullen
onder andere agrarische milieu inrichtingen terugkeren. Overigens zal de inhoud van
het basistakenpakket als gevolg van de Omgevingswet wijzigen. Het kan dus
voorkomen dat de hiervoor aangegeven verdeling van inrichtingen (in de toekomst
worden dit milieubelastende activiteiten genoemd) die wel en niet onder de
basistaken vallen, wijzigt op het moment van inwerkingtreding van de
Omgevingswet.

o Ruimtelijke advisering in het kader van omgevingsvergunningen bouwen, meldingen
en principevezoeken waarbijsprake is van een milieucomponent bijde milieu
inrichtingen die terugkomen. Uit de jaarverslagen van ODIJ valt af te leiden dat zij
jaarlijks maximaal vijf ruimtelijke adviezen hebben gegeven.

. De afhandeling van klachten op het gebied van bijvoorbeeld geur, geluid, afual en
water bij de milieu inrichtingen die terugkomen. Uit de jaarverslagen van ODIJ valt af
te leiden dalzijjaarlijks maximaaltien klachten hebben behandeld.

. De afhandeling van meldingen ten aanzien van lozen buiten inrichtingen, puinbreken
en meldingen in het kader van het activiteitenbesluit bij de milieu inrichtingen die
terugkomen. Uit de jaarverslagen van ODIJ valt af te leiden dat zij jaarlijks maximaal
twintig meldingen hebben afgehandeld.

Zoals uit bovenstaande opsomming al blijkt, ligt de nadruk bij de terugkomst van de taken
op het toezicht. Daarom zal een extra milieu toezichthouder worden aangetrokken. Door de
plustaken per 1 januari 2022 terug te halen, komt een budget van circa €90.000 vrij te vallen
en voor dit bedrag kan de milieu toezichthouder worden aangetrokken.
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Daarnaast worden de huidige toezichthouders en de juridisch adviseurs milieu opgeleid. Zij
zullen een cursus gaan volgen over het toezicht en de juridische handhaving ten aanzien
van agrarische zaken. Verder zullen we het jaar 2021gebruiken om samen met ODIJ de
dossieroverdracht en overdracht van archiefstukken in goede banen te leiden.

ln verband met de fusie wordt een afschrift van deze brief ter kennisname gezonden aan de
gemeenteraad van Purmerend.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

Heerschop H.J.C. Welage
gemeentesecretaris




