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11  Kan er iets gezegd worden over het bedrag van de 

planschade in de Turap tabel op blz. 9, blz. 10? 

 

Het bedrag van € 52.971 bestaat uit de vergoeding, 

verhoogd met 2% wettelijke rente en de teruggaaf van de 

geheven leges.  

(Zie ook het antwoord op de vraag van het CDA over dit 

onderwerp) 

 

2 13  Kunnen wij minder kosten afvalstoffen verwachten  door 

het inzamelen en scheiden van afval  door Beemster? 

 

De huidige inzameling biedt de mogelijkheid tot het 

scheiden van een groot aantal (21) afvalfracties 

(milieustraat en huis aan huis inzameling). Dit scheiden van 

afval levert op dat er minder verwerkingskosten worden 

gemaakt. 

NB: De afvalstoffenheffing die voor inwoners van Beemster 

berekend wordt is (nog) niet kostendekkend 

 

3 15 Wat zijn de kwaliteitscriteria in 2.1 ? 

 

In 2012 is door een brede groep praktijkdeskundigen uit 
gemeenten, provincies en het rijk een set met 
kwaliteitscriteria (2.1) opgesteld welke tot doel heeft de 
kwaliteit van de uitvoering van de taken op het gebied van 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-taken) 
naar een hoger niveau te brengen. De set maakt inzichtelijk 
welke kwaliteit burgers, bedrijven en instellingen, maar ook 
overheden onderling en als opdrachtgevers, mogen 
verwachten van de VTH-taken.  
De kwaliteitscriteria gaan er niet over waar de taken 
worden uitgevoerd. Taken kunnen uitgevoerd worden door 
het bevoegd gezag, binnen een samenwerkingsverband of 
door een Regionale uitvoeringsdienst. Voorwaarde is wel 
dat de uitvoering aan de kwaliteitscriteria voldoet.  
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De criteria  
De criteria hebben zowel betrekking op de kwaliteit van de 
organisatie als de kwaliteit van de medewerkers.  
Voor de organisatie betekent dit dat er een sluitende 
beleidscyclus is, en een inhoudelijke ondergrens, en dat de 
taken belegd worden bij organisaties die continuïteit in de 
uitvoering kunnen garanderen. Op medewerker niveau 
betekent dit dat voldoende deskundigheid en ‘vlieguren’ 
(frequente uitvoering) gevraagd worden om de taken 
adequaat uit te kunnen voeren.  
In 2016 zijn deze criteria wettelijk verankerd middels de 
inwerkingtreding van de Wet VTH. Op grond van de Wet 
VTH dienen bevoegde gezagen bij verordening regels te 
stellen t.a.v. van de kwaliteit van de uitvoering van 
(tenminste) de milieutaken. In de Beemster zijn deze taken 
ondergebracht bij de omgevingsdienst IJmond. De 
omgevingsdienst IJmond dient bij de uitvoering van deze 
taken te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. en hierover 
periodiek (jaarlijks) aan het college en de raad te 
rapporteren. 
 

4 15 In het stuk wordt ook gesproken over een ander 

registratienummer, nr. 1328631, hoe kan dit? 

De verwijzing naar het nummer 1328631 is niet juist. Dit 

moet zijn het nummer 1328639 te weten het nummer van 

het raadsvoorstel. Dit is gecorrigeerd in de stukken. 

 

 


