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Voorwoord 

 

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

leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezicht-taken in 

een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. 

 

De taken die we uitvoeren staan in de productenboeken. Voor u ligt het productenboek Milieu 2017. 

Hierin staan de producten en diensten die door ons aan de zes gemeenten in de regio en de provincie 

Zuid-Holland kunnen worden geleverd. De producten van onze afdeling Bouw- en woningtoezicht is 

een apart Productenboek BWT 2017. 

 

Ten opzichte van het productenboek 2016 zijn de productbeschrijvingen geactualiseerd en is er qua 

lay-out aangesloten bij de Producten Diensten Catalogus van de Provincie Zuid-Holland. Een aantal 

producten zijn verwijderd of samengevoegd met andere producten.  

 

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

mogelijk is wordt op urenbasis afgerekend. Voor de gemeentelijke regionale producten vindt 

verrekening plaats op basis van inwoneraantal, oppervlakte van de gemeente of het aantal relevante 

bedrijven in een gemeente. In overleg met de leden van de adviescommissie Inhoud zijn de regionale 

uren (her-)verdeeld en opgenomen in dit productenboek. Op verzoek van de provincie is de term 

‘regionaal’ vervangen voor ‘verdeelsleutel PZH’ als het producten van de provincie betreft.  

 

Alle werkzaamheden worden, in nauw overleg met de betreffende deelnemer, voor een kalenderjaar 

ingepland en vastgelegd in het jaarprogramma. Conform de Nota Planning en Control vindt de 

verantwoording van de werkzaamheden zes keer per jaar plaats: drie maal ontvangt de deelnemer 

een cijfermatige rapportage en drie maal een cijfermatige rapportage met tekstuele toelichting. 

 

 

 

Gouda,   

 

André Mutter  

Directeur Omgevingsdienst Midden-Holland 
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Leeswijzer 
 

Onze producten kunnen op diverse manieren worden afgerekend. Voor de duidelijkheid volgt 

hieronder per afrekensystematiek een verklaring. 

 Kental: een vast aantal uren per product, afrekening gebeurt na afronding van het product.  

 

 Urenbasis: geleverde uren, afrekening gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

 Regionaal: één urenbudget dat verdeeld wordt over de deelnemende gemeenten, afrekening 

gebeurt op basis van een verdeelsleutel naar inwoneraantal, oppervlakte of het aantal 

inrichtingen.  

 

 Verdeelsleutel PZH: één urenbudget dat jaarlijks met de provincie in het werkplan wordt 

vastgesteld. 
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1 Vergunningverlening 
 

1.1 VV.01 Vergunning op aanvraag Wabo (inrichtingen) 
 

Omschrijving: Besluit strekkende tot toestemming voor het uitvoeren van activiteiten die een 

belasting voor het milieu kunnen vormen. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: De milieu-inrichting beschikt over een vergunning die een goede 

bedrijfsvoering mogelijk maakt, zonder dat daarbij de omgeving en het milieu 

onnodig worden belast. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  In het kader van de Wabo worden regels en voorschriften gesteld aan milieu-

inrichtingen die een belasting kunnen vormen voor het milieu. Milieu-

inrichtingen die niet onder de algemene regels vallen, moeten een 

omgevingsvergunning hebben.  

Het nemen van een besluit op de aanvraag omvat het: 

 toetsen van de aanvraag, onder meer op volledigheid / ontvankelijkheid 

en aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur (Bibob); 

 toetsen aan het bestemmingsplan; 

 inwinnen van adviezen (bodem, geluid, lucht, etc.); 

 opstellen van een ontwerpbesluit (bij uitgebreide procedure); 

 publiceren van het ontwerpbesluit (advertenties in huis-aan-huisbladen, 

bekendmaking via internet’, eventueel brieven aan omwonenden) (bij 

uitgebreide procedure); 

 behandelen van zienswijzen (bij uitgebreide procedure); 

 opmaken van het definitieve besluit; 

 publiceren van het besluit; 

 bijwerken van de registratie(s). 

Indien de aanvraag van de omgevingsvergunning namens GS wordt behandeld 

en deze ook BRIKS-onderdelen bevat dan wordt op deze onderdelen advies 

gevraagd aan het bevoegd gezag. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 

 

Wettelijk? Afnemers 

VV.01 vergunningen op aanvraag 

Wabo 

urenbasis  wettelijk gemeenten 

 

VV.01 vergunningen op aanvraag 

Wabo 

urenbasis  wettelijk provincie 
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1.2 VV.02 Actualiseren of ambtshalve wijzigen van vergunningen  

 

Omschrijving: Actualiseren en wijzigen van bestaande milieuvergunningen 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: De milieu-inrichting beschikt over een actuele vergunning die een goede 

bedrijfsvoering mogelijk maakt, zonder dat daarbij de omgeving en het milieu 

onnodig worden belast. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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 

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. 

Beschikking dient te zijn afgegeven binnen 12 weken nadat het ontwerp 

bekend is gemaakt. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 
 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.02 actualiseren of 

wijzigen vergunningen 

urenbasis  wettelijk gemeente  

VV.02 actualiseren of 

wijzigen vergunningen 

urenbasis  wettelijk provincie 
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1.3 VV.03 Intrekken van een vergunning (geheel of gedeeltelijk) 

 

Omschrijving: 

 

Het ambtshalve of op verzoek van vergunninghouder intrekken van een 

vergunning als de inrichting niet meer bestaat.  

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: De rechten die voortvloeien uit een vergunning zijn ingetrokken en heeft de 

inrichtinghouder voldaan aan nazorgverplichtingen  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Activiteiten: 

 opstellen van een ontwerpbesluit; 

 adviezen; 

 technische en juridische afhandeling van zienswijzen; 

 opstellen besluit; 

 mutatie inrichtingenbestand; 

 procedureafhandeling administratief. 

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. De beschikking 

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

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd 
 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.03 intrekken van een 

vergunning 

urenbasis  wettelijk gemeente 

VV.03 intrekken van een 

vergunning 

urenbasis  wettelijk provincie 
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1.4 VV.04  Milieuneutrale wijziging  
 

Omschrijving: Besluit, waarbij de reguliere Wabo-procedure wordt gevolgd, strekkende tot 

toestemming voor het uitvoeren van activiteiten die een belasting voor het 

milieu kunnen vormen. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: In het besluit is vastgelegd dat de aangevraagde veranderingen geen grotere 

negatieve gevolgen hebben voor het milieu dan vergund is. Aan het besluit 

kunnen voorschriften worden verbonden. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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. 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). 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.04 milieuneutrale wijziging  kental 

 

32 

 

wettelijk gemeenten  

VV.04 milieuneutrale wijziging  urenbasis  wettelijk provincie 
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1.5 VV.05 Maatwerkvoorschrift 
 

Omschrijving: Besluit bevattende nadere voorschriften betreffende het uitvoeren van 

activiteiten die een belasting voor het milieu kunnen vormen. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wet bodembescherming, Besluit lozen 

buiten inrichtingen. 

Beoogd resultaat: Een concrete, op de situatie toegesneden, doelmatige oplossing in die gevallen 

waar de ‘standaard’ voorschriften van de algemene regels niet passend zijn. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Het Activiteitenbesluit en andere AMvB’s geven het bevoegd gezag de 

mogelijkheid om nadere voorschriften op te leggen: maatwerkvoorschriften. 

Van de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te leggen wordt in een 

situatie waar dat wenselijk is, gebruik gemaakt. Met een maatwerkvoorschrift 

kan zowel een strengere als een soepelere norm worden opgelegd. 

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. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.05 maatwerkvoorschrift kental 

 

20 

 

wettelijk gemeente 

 

VV.05 maatwerkvoorschrift urenbasis  wettelijk provincie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 VV.06 Vervallen  
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1.7 VV.07 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

 

Omschrijving: Gemotiveerde toestemming voor een gewenste specifieke activiteit op een 

specifieke locatie. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, Besluit bodemenergiesystemen. 

Beoogd resultaat: Instemming door het bevoegd gezag voorafgaand aan de start van een 

specifieke activiteit op een specifieke locatie, zonder dat daarbij de omgeving 

en het milieu onnodig worden belast. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Voor bepaalde activiteiten moeten bedrijven een melding Activiteitenbesluit 

doen én een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen bij 

het bevoegd gezag. Dergelijke gevallen zijn in wet- en regelgeving genoemd. 

De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag 

kan geen voorschriften aan de OBM verbinden (artikel 5.13a Besluit 

omgevingsrecht). Het kan echter wel voorkomen dat binnen de inrichting, naast 

de OBM-activiteit, ook een activiteit wordt uitgevoerd waarvoor een reguliere 

omgevingsvergunning nodig is. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd.  
 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.07 omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets 

urenbasis 

 

 

 

wettelijk gemeenten  

 

VV.07 omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets 

urenbasis  

 

wettelijk provincie 
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1.8 VV.08 Gelijkwaardigheidstoets 
 

Omschrijving: Besluit over de vraag of andere maatregelen gelijkwaardig zijn aan de 

verplichte maatregelen uit het Activiteitenbesluit betreffende het uitvoeren van 

activiteiten die een belasting voor het milieu kunnen vormen 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit 

Beoogd resultaat: Het bedrijf weet met welke alternatieve maatregelen het moet voldoen aan de 

gestelde eisen zodat het hinder en schade aan het milieu kan voorkomen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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.  

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.08 gelijkwaardigheidstoets kental 

 

20 

 

wettelijk gemeenten  

 

VV.08 gelijkwaardigheidstoets urenbasis  wettelijk provincie 
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1.9 VV.09 Briefbesluit 
 

Omschrijving:  Schriftelijke beslissing naar aanleiding van een verzoek, verplichting of 

beoordeling 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer 

Beoogd resultaat: De verzoeker weet wat van hem wordt verwacht om te voldoen aan de regels 

gesteld in een vergunning of het Activiteitenbesluit milieubeheer 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Het bevoegd gezag neemt een besluit naar aanleiding van een verzoek, 

verplichting of beoordeling en deelt dit per brief mede. 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. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.09a briefbesluit kental 

 

8 

 

wettelijk gemeenten  

 

VV.09b briefbesluit urenbasis  wettelijk provincie 
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1.10 VV.10 Verlening ontheffingen 10.63 Wm / APV(verbranden, storten of 
slootdemping)  

 

Omschrijving: Besluit strekkende tot toestemming voor het ontdoen van afvalstoffen buiten 

een inrichting door storten of verbranden van afvalstoffen. 

Wettelijk kader: Afhankelijk van aard ontheffing (Wet milieubeheer, APV, Besluit vrijstellingen 

stortverbod buiten inrichtingen) 

Beoogd resultaat: Toepassen van afvalstoffen op of in de bodem of verbranden daarvan met in 

acht name van de vereiste maatregelen zodat lucht-, water- en 

bodemverontreiniging voorkomen wordt en de omgeving niet onnodig wordt 

belast. 

Opdrachtgever(s): Gemeente en provincie 

Toelichting:  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). Indien de omgevingsvergunning 

de mogelijkheid biedt tot verbranding binnen een inrichting, is alsnog een 

ontheffing van de APV noodzakelijk. Het is mogelijk beide ontheffingen in één 

besluit te nemen. 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. 

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. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.10 ontheffing WM/APV kental 5  wettelijk  gemeenten 

 

VV.10 ontheffing WM 

(verbranden, storten, 

slootdemping) 

urenbasis  Wettelijk 

GT  

provincie 
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1.11 VV.11 Actualisatietoets  
 

Omschrijving: Beoordelen of het noodzakelijk is een Wabo-vergunning voor wat betreft het 

onderdeel milieu te actualiseren of ambtshalve te wijzigen. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer  

Beoogd resultaat: Vastgesteld is of de vergunning ambtshalve, dan wel op verzoek moet worden 

aangepast. De noodzakelijke procedure wordt opgestart om de eventueel 

geconstateerde tekortkomingen te herstellen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Het bevoegd gezag heeft de plicht om regelmatig te bezien of vergunningen, 

meldingen, ontheffingen en dergelijke van een bedrijf nog actueel zijn. 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. 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. 

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 de VTH-nota 

vastgestelde criteria. 

Afrekenmoment:  

 

Kosten 

Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.11 actualisatietoets urenbasis 

 

 wettelijk  gemeenten 

VV.11 actualisatietoets urenbasis  wettelijk  provincie 
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1.12 VV.12 Vooroverleg voeren  
 

Omschrijving: Advisering van de initiatiefnemer van een activiteit voorafgaand aan de 

indiening van de formele aanvraag voor een vergunning of ontheffing. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo,  

Beoogd resultaat: De aanvrager weet welke gegevens bij de aanvraag verstrekt moeten worden 

en heeft een indicatie van de kans op positieve besluitvorming ten aanzien van 

de (vergunning)aanvraag. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  De advisering kan, afhankelijk van de aard van de activiteit, het verloop van het 

vooroverleg en eventueel het verzoek van het bevoegd gezag, bestaan uit het: 

 voeren van overleg met de aanvrager en/of adviseurs; 

 uitvoeren van de volledigheidstoets; 

 toetsen van het initiatief op wet- en regelgeving; 

 adviseren over de benodigde deelbeoordelingen; 

 adviseren over benodigde gegevens en onderzoeken voor de betrokken 

deelbeoordelingen; 

 adviseren over de haalbaarheid van het project op de betrokken 

deelbeoordelingen; 

 opstellen van een verslag; 

 bijwerken van de registratie(s). 

 NB: niet alle activiteiten hoeven bij elk vooroverleg voor te komen. 

Afrekenmoment:      Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.12 vooroverleg voeren urenbasis 

 

 wettelijk gemeenten  

 

VV.12 vooroverleg voeren urenbasis  wettelijk provincie 
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1.13 VV.13 Beoordeling E-PRTR verslag 
 

Omschrijving: Beoordeling van een, volgens wet- en regelgeving, verplicht door bedrijven in 

te dienen rapportage.  

Wettelijk kader: EG-verordening PRTR en bijbehorend uitvoeringsbesluit, uitvoeringsregeling 

en richtsnoeren. 

Beoogd resultaat: Inzicht in het naleefgedrag van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder 

van inrichtingen te voorkomen.  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Bepaalde bedrijven moeten 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. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.13 beoordeling E-PRTR 

verslag 

kental 

 

15 

 

wettelijk gemeenten  

 

VV.13 beoordeling E-PRTR 

verslag 

urenbasis  wettelijk provincie 
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1.14 VV.14 Melding 8.40  
 

Omschrijving: Beoordeling van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit 

betreffende het uitvoeren van activiteiten die een belasting voor het milieu 

kunnen vormen. 

Wettelijk kader: Activiteitenbesluit, Wabo Artikel 2.1 lid 1 en 3 

Beoogd resultaat: De milieu-inrichting voldoet zodanig aan wet- en regelgeving dat de 

bedrijfsvoering de omgeving en het milieu niet onnodig belast. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor verschillende 

activiteiten en bedrijfstakken zoals garagebedrijven, metaalbewerkende 

bedrijven en gesloten bodemenergiesystemen binnen inrichtingen. Wie een 

activiteit wil ondernemen of een verandering wil aanbrengen in zijn 

(bedrijfs)activiteiten, moet dit melden. De Omgevingsdienst beoordeelt de 

melding op juistheid en volledigheid en mogelijke consequenties voor het 

milieu. Daaruit kan eventueel de noodzaak blijken om maatwerkvoorschriften 

op te leggen. 

Binnen een redelijke termijn (in de regel vier weken) na ontvangst van de 

melding kunnen aanvullende gegevens worden opgevraagd (bijvoorbeeld een 

akoestisch onderzoek). 

Bezwaar en beroep tegen de uitkomst van de behandeling van de melding is 

niet mogelijk. 

Het behandelen van de melding omvat het: 

 beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; 

 inhoudelijk beoordelen van de melding; 

 informeren van de melder; 

 administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht en het 

bijwerken van de registratie(s). 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.14.1 melding 

milieucategorie 1 

kental 3  wettelijk  gemeenten 

 

VV.14.2 melding 

milieucategorie 2 

kental 7  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 

urenbasis  wettelijk provincie 
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1.15 VV.15 APV kennisgeving (inrichtingen) 
 

Omschrijving: Behandeling van een kennisgeving van het tijdelijk uitvoeren van activiteiten 

die een belasting voor de omgeving vormen. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit en APV 

Beoogd resultaat: De milieu-inrichting voldoet aan geluidnormen die zijn gesteld in het 

Activiteitenbesluit alsmede aan de bepalingen in de APV waardoor overlast tot 

een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  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 reactie dient binnen twee weken na het indienen van 

de kennisgeving te zijn afgegeven. De werkzaamheden die worden verricht bij 

de behandeling van de kennisgeving zijn: 

 beoordelen kennisgeving op volledigheid; 

 toetsing door toezichthouder; 

 procedureafhandeling administratief; 

 verzenden reactie; 

 verwerken van gegevens in bedrijvenbestand. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor verrekend / verantwoord na afronding van het product.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.15 APV-kennisgeving 

 

kental 2  wettelijk  gemeenten 

.   
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1.16 VV.16 Kennisgeving mobiele puinbreker 
 

Omschrijving: Acceptatie van een kennisgeving van het tijdelijk uitvoeren van activiteiten 

buiten een inrichting die een belasting voor de omgeving vormen. 

Wettelijk kader: Wet Milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 

Beoogd resultaat: Het bedrijf weet aan welke eisen het moet voldoen, zodat het hinder en schade 

aan het milieu kan voorkomen.  

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 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. 

Bedrijven dienen minimaal vijftien werkdagen vóór de start van de 

werkzaamheden een kennisgeving over de voorgenomen activiteit te sturen 

aan het bevoegd gezag. 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. 

De handhaving van het Besluit en het afhandelen van de kennisgevingen op 

grond van het Besluit zijn gemeentelijke taken. 

Afrekenmoment:   Het product wordt voor verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.16 kennisgeving mobiele 

puinbreker 

kental 4 wettelijk  gemeenten 
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1.17 VV 17 vervallen  

 

1.18  VV.18 Vuurwerkevenement 
 

Omschrijving: Besluit strekkende tot toestemming voor het tot ontbranding brengen van 

vuurwerk of het behandelen van een melding in het kader van het 

Vuurwerkbesluit betreffende het opslaan of doen ontbranden van vuurwerk. 

Wettelijk kader: Vuurwerkbesluit 

Beoogd resultaat: Toestemming verlenen tot het ontbranden van vuurwerk met in achtneming van 

de vereiste veiligheidsmaatregelen. 

Opdrachtgever(s): Provincie  

Toelichting: Op grond van het Vuurwerkbesluit dient een vuurwerkbeziger, naast een 

landelijk geldende toepassingsvergunning, voor elk evenement apart een 

toestemming te hebben of een melding te doen. Voor het tot ontbranding 

brengen van ten hoogste twintig kilogram theatervuurwerk of ten hoogste 

tweehonderd kilogram consumentenvuurwerk kan worden volstaan met een 

melding. Voor het tot ontbranding brengen van meer dan twintig kilogram 

theatervuurwerk of meer dan tweehonderd kilogram evenementenvuurwerk is 

een ontbrandingstoestemming noodzakelijk. Activiteiten: 

 beoordelen van de aanvraag / melding; 

 inwinnen van diverse adviezen bij externe partijen (zoals 

Veiligheidsregio/Brandweer, Gemeente, Luchtverkeersleiding, 

Havendienst, ministerie IenM, etc.);  

 bezoeken van de locatie om te kijken of aan de veiligheidsvoorschriften 

kan worden voldaan; 

 opstellen en publiceren van de melding of het besluit met voorschriften 

 bijwerken van de registratie(s). 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.18.1 ontbrandingstoestemming 

vuurwerk (vergunning) 

urenbasis  wettelijk provincie 

VV.18.2 behandeling melding 

vuurwerkontbranding 

urenbasis  wettelijk provincie 
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1.19 VV. 19 is samengevoegd met VV 10 

 

1.20 VV.20 Projecten vergunningverlening 
 

Omschrijving: Incidentele werkzaamheden die niet rechtstreeks onder een vergunning-

product gerekend kunnen worden. 

Wettelijk kader: N.v.t. 

Beoogd resultaat: Divers  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Voor sommige voorbereidende en/of ondersteunende werkzaamheden die niet 

rechtstreeks onder één van de specifieke vergunning producten vallen en die 

daarom niet op basis van een kental kunnen worden afgerekend is het mogelijk 

op projectbasis werkzaamheden uit te voeren.  

Hierbij valt onder andere 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. 

Afrekenmoment:      Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

VV.20 projecten 

vergunningverlening 

urenbasis 

 

 wettelijk keuze gemeenten 

provincie 
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1.21 VV.21 Aanmeldnotitie MER en m.e.r.-beoordeling 

 

Omschrijving: Procedure om te beoordeling of het milieubelang volwaardig wordt 

meegewogen bij het verlenen van een complexe omgevingsvergunning 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Besluit milieueffectrapportage 

Beoogd resultaat: Getoetst is of bij een te nemen besluit belangrijke nadelige milieugevolgen 

kunnen optreden en of een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Artikel 7.2 Wm stelt dat er activiteiten zijn waarvoor een m.e.r.-

beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Voor deze activiteiten geldt 

dat het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het voorbereiden dan wel vaststellen 

van het betreffende besluit, moet beoordelen of deze activiteiten belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo ja, dan moet voor 

desbetreffende activiteit een m.e.r.-procedure worden doorlopen. In de 

toelichting op het Besluit milieueffectrapportage staat hoe bepaald moet 

worden of een voorgenomen activiteit al dan niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is. 

Indien bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning een aanmeldnotitie 

MER 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. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

VV.21 Besluit m.e.r.-beoordeling urenbasis  wettelijk gemeenten  

VV.21 Besluit m.e.r.-beoordeling urenbasis  wettelijk provincie 

  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/mer/procedurehandleiding/wanneer-beoordeling/besluit-0/
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1.22 BO.VV Beleidsondersteuning Vergunningverlening 

 

Omschrijving: (Advies over) aanpassing van het beleid van bevoegd gezag op het gebied van 

milieuvergunningen op ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. 

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Afgestemd houden van het beleid van het bevoegd gezag op actuele wet- en 

regelgeving op het gebied van VTH taken. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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 werkzaamheden gericht op het volgen, interpreteren, uitwerken en 

toepasbaar maken van wettelijke regels op het gebied van 

vergunningverlening. 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren vindt plaats op basis van inwoneraantal per 

gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het 

werkplan vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BO.VV beleidsondersteuning 

Vergunningverlening 

regionaal 

 

400 regionale 

keuze 

gemeenten 

 

BO.VV beleidsondersteuning 

Vergunningverlening 

verdeelsleutel PZH  keuze provincie 
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2 Toezicht en Handhaving 
 

2.1 TH.01 Controle 
 

Omschrijving: Planmatige verificatie of de, voor een milieu-inrichting c.q. bedrijf van 

toepassing zijnde, wet- en regelgeving, de verleende vergunningen en de 

hieraan verbonden voorschriften worden nageleefd. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet  

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder van inrichtingen 

te voorkomen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  De 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; 

 opstellen van de controlerapportage; 

 aanschrijving bedrijf; 

 mutatie inrichtingenbestand. 

De uitvoering van controles vindt plaats overeenkomstig de regionale, 

bestuurlijk vastgestelde handhavingsstrategie. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

  

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? 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 
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2.2 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  

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer  

Beoogd resultaat: Alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen zijn bekend bij de 

Omgevingsdienst. Bedrijven herstellen gesignaleerde tekortkomingen in de 

naleving van voorschriften. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting De uitvoering van de controles en bestuursrechtelijke handhaving vindt plaats 

overeenkomstig de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingsstrategie. 

Een gebiedscontrole bevat de volgende onderdelen: 

 voorbereiding; 

 controleren van de inrichtingen op naleving van de betreffende 

voorschriften; 

 uitvoeren van geluidsmetingen bij vermoeden overschrijding 

geluidsnormen (alleen voor horeca). Bij overschrijding wordt 

aspectcontrole aangemaakt (apart product TH.04); 

 mutatie inrichtingenbestand.  

Afrekenmoment:  Het product wordt jaarlijks verrekend op basis van het aantal relevante 

inrichtingen in de gemeenten.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.02.1 gebiedsgerichte controle - 

horecacontroles 

regionaal 150 wettelijk gemeenten  

TH.02.2 gebiedsgerichte controle -

assimilatieverlichting 

regionaal 70 wettelijk gemeenten 
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2.3 TH.03 Vervallen 

 

2.4 TH.04 Aspectcontrole 

 

Omschrijving: Specifieke controle gericht op één of meerdere aspecten bij een inrichting aan 

de hiervoor geldende milieurichtlijnen en milieuwetgeving. De aspectcontrole 

wordt tevens aangewend voor het controleren van mobiele tanks op een 

bouwplaats. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet 

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder van inrichtingen 

te voorkomen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting: De uitvoering van aspectcontroles vindt plaats overeenkomstig de regionale, 

bestuurlijk vastgestelde handhavingsstrategie. Een aspectcontrole wordt veelal 

uitgevoerd naar aanleiding van een concreet vermoeden van een overtreding 

naar aanleiding van klachten, aanwijzingen van handhavingspartners of een 

verzoek van de gemeente of provincie. Ook bij geconstateerde overtredingen 

tijdens een gebiedsgerichte controle wordt een aspectcontrole aangemaakt.  

Een aspectcontrole is bijvoorbeeld een gerichte inspectie van de afvalopslag 

van een inrichting of de opslag van gevaarlijke stoffen. Een aspectcontrole 

bevat de volgende onderdelen: 

 voorbereiding; 

 controlebezoek/meting; 

 hercontrole(s); 

 afstemming met handhavingspartners; 

 opstellen van de controlerapportage; 

 aanschrijving bedrijf; 

 mutatie inrichtingenbestand. 

Afrekenmoment Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.04 aspectcontrole kental 10.5 wettelijk gemeenten  

TH.04 aspectcontrole urenbasis  wettelijk provincie 
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2.5 TH.05 Bestuursrechtelijke handhaving 
 

Omschrijving: De inzet van bestuursrechtelijke dwangmiddelen om naleving van wet- en 

regelgeving op het gebied van milieu en zwemwater af te dwingen. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet 

Beoogd resultaat: Afdwingen van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van milieu 

en zwemwater. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen worden ingezet overeenkomstig de 

regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingsstrategie en behelst in de 

praktijk vrijwel altijd een dwangsom. Bij een dwangsomtraject zijn de volgende 

stappen te onderscheiden: 

 voornemen tot dwangsom (bestuursdwang); 

 verwerken zienswijze belanghebbende; 

 in voorkomende gevallen uitvoeren pre-dwangsomcontrole;  

 dwangsombeschikking binnen vier weken na voornemen 

(bestuursdwangbeschikking); 

 uitvoeren dwangsomcontrole na gestelde termijn 

(bestuursdwangcontrole); 

 aanschrijving bedrijf (verbeuringsbrief); 

 nagaan of het verbeurde bedrag betaald is bij gemeente of provincie; 

 opstellen van de invorderingsbeschikking indien niet betaald is. 

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.  

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.05.1 voornemen dwangsom kental 10 wettelijk gemeenten 

TH.05.1 voornemen dwangsom urenbasis  wettelijk provincie 

TH.05.2 definitieve dwangsom kental 7 wettelijk gemeenten 

TH.05.2 definitieve dwangsom urenbasis  wettelijk provincie 

TH.05.3 dwangsomcontrole kental 4 wettelijk gemeenten 

TH.05.3 dwangsomcontrole urenbasis  wettelijk provincie 

TH.05.4 invorderingsbeschikking kental 4 wettelijk gemeente 

TH.05.4 invorderingsbeschikking urenbasis  wettelijk provincie 
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2.6 TH.06 Besluit naar aanleiding van een handhavingsverzoek 
 

Omschrijving: De behandeling van handhavingsverzoeken conform artikel 5.1 Wabo 

Wettelijk kader: Awb, Wabo 

Beoogd resultaat: Een besluit nemen om wel of niet tot handhaving over te gaan, naar aanleiding 

van een verzoek van een derde belanghebbende.  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Een besluit op een handhavingsverzoek kent de volgende stappen; 

 controlebezoek door toezichthouder (apart product TH.04); 

 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 TH.05); 

 procedureafhandeling administratief.  

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.06 besluit naar aanleiding van 

een handhavingsverzoek  

kental 18 wettelijk gemeenten  

 

TH.06 besluit naar aanleiding van 

een handhavingsverzoek  

urenbasis  wettelijk provincie 
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2.7 TH.07 vervallen 

 

2.8 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. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet 

Beoogd resultaat: Opvolgen van klachten om verdere milieuschade en hinder te voorkomen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  De klachtentelefoon kan 24 uur per dag worden gebeld. De klachten komen 

tijdens kantooruren direct binnen bij de ODMH. Buiten kantooruren worden alle 

klachten door de meldkamer van de DCMR in ontvangst genomen en wordt de 

wachtdienstmedewerker, indien nodig, opgeroepen. De volgende 

werkzaamheden worden verricht: 

 coördinatie van de wachtdienst; 

 afstemming met andere hulpdiensten (VRHM); 

 beoordeling van de ontvankelijkheid; 

 bepalen van de te doorlopen procedure; 

 voorbereiding; 

 bezoek afleggen en/of doorverwijzing naar de behandelende instantie; 

 eventuele vervolgactie inplannen; 

 opstellen van de rapportage/brief aan klager en bedrijf;  

 mutatie van het bedrijvenbestand; 

 vertegenwoordigen van gemeente bij milieucalamiteiten. 

Afrekenmoment:  Het product wordt jaarlijks verrekend op basis van het inwoneraantal per 

gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het 

werkplan vastgestelde budget. 

 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk?  Afnemers 

TH.08 behandeling milieuklachten regionaal 1750 wettelijk gemeenten 

 

TH.08 behandeling milieuklachten 

(incl. zwemwater) 

verdeelsleutel 

PZH 

 wettelijk provincie 
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2.9 TH.09 Milieuvluchten 
 

Omschrijving: Fotovluchten boven het werkgebied van de ODMH 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet 

Beoogd resultaat: De milieuvluchten zijn een extra controle- en hulpmiddel bij de uitvoering van 

bedrijfscontroles, vergunningverlening, Bouw- en Woningtoezicht en taken die 

voortvloeiende uit de Wet bodembescherming en het daarbij behorende Besluit 

bodemkwaliteit 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  De Omgevingsdienst Midden-Holland voert vier maal per jaar milieuvluchten 

boven het werkgebied uit. 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; 

 opsporen illegale bouwwerken 

 uitvoeren inventarisaties/overzichtsfoto’s van bedrijven en 

bedrijfsterreinen; 

 uitvoeren inventarisaties/overzichtsfoto’s voor ROM projecten. 

Op speciaal verzoek van gemeente of provincie kunnen daarnaast locatiefoto’s 

genomen worden, als het vluchtschema dit toelaat. 

Afrekenmoment:  Het product wordt jaarlijks afgerekend op basis van een combinatie van 

inwoneraantal en oppervlakte per gemeente. Voor de provincie vindt 

verrekening plaats op basis van het in het werkplan vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.09 milieuvluchten regionaal 120 regionale 

keuze 

gemeenten 

 

TH.09 milieuvluchten verdeelsleutel PZH  keuze provincie 
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2.10 TH.10 Beoordeling rapportageverplichting 
 

Omschrijving: Het beoordelen van / adviseren over ingediende rapportages, onderzoeken, 

keuringen en plannen. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet 

Beoogd resultaat: Het verkrijgen van juiste informatie ten aanzien van b.v. bodemkwaliteit, 

afvalwaterlozingen, geluidsbelasting, mogelijkheden energiebesparingen e.d. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Rapportages, onderzoeken en keuringen 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. Voorbeelden van 

dit product zijn beoordeling van: 

 grondwatermonitoring;  

 bodemonderzoek en akoestisch onderzoek; 

 programma van eisen; 

 saneringsplannen; 

 energiebesparingsonderzoek. 

Het kental is inclusief eventuele hercontrole(s) en schriftelijke terugkoppeling. 

Het kental is exclusief bestuursrechtelijke handhaving. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.10 beoordeling 

rapportageverplichting 

kental 8 wettelijk gemeenten  

TH.10 beoordeling 

rapportageverplichting 

urenbasis  wettelijk provincie 
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2.11 TH.11 Controle bad- en zweminrichtingen 
 

Omschrijving: Periodieke toetsing van bad- en zweminrichtingen aan de hiervoor geldende 

richtlijnen en wetgeving.  

Wettelijk kader: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, 

Besluit hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden (Whvbz). 

Beoogd resultaat: Naleving van de Whvbz om de waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne voor de 

zwemmer te bewerkstelligen.  

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  Een controle behelst een breed scala aan aspecten: algemene veiligheid en 

hygiëne van de inrichting, de waterkwaliteit, de beoordeling van het toezicht op 

de bezoekers etc. De uitvoering vindt plaats overeenkomstig de provinciale 

handhavingsstrategie. Dit product bevat de volgende onderdelen: 

 voorbereiding; 

 controlebezoek; 

 hercontrole(s); 

 toezicht op toezicht controles; 

 beoordeling rapportages; 

 afstemming met handhavingspartners; 

 opstellen van de controlerapportage; 

 beoordeling legionellabeheersplan; 

 aanschrijving inrichting; 

 mutatie inrichtingenbestand. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.11.1 controle badinrichting type B kental 

 

4 wettelijk 

GT 

provincie 

TH.11.2 controle badinrichting type A 

(semi openbaar) 

kental 

 

11 wettelijk 

GT 

provincie 

TH.11.3 controle badinrichting type A 

(openbaar) 

kental 

 

14 wettelijk 

GT 

provincie 

TH.11.4 toezicht op toezicht 

badinrichtingen 

kental 

 

6 wettelijk 

GT 

provincie 
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2.12 TH.12 Controle zwemwaterlocaties in oppervlaktewater 
 

Omschrijving: Periodieke toetsing van de aangewezen zwemwaterlocaties in 

oppervlaktewater, aan de hiervoor geldende richtlijnen en wetgeving. 

Wettelijk kader: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, 

Besluit hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden. 

Beoogd resultaat: Waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van de zwemmer bewerkstelligen.  

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  Tijdens het zwemseizoen vindt er periodieke toetsing plaats van de 

aangewezen zwemwaterlocaties in oppervlaktewater Een controle behelst een 

breed scala aan aspecten: algemene veiligheid van de locatie, waterkwaliteit, 

de aanwezigheid van voorzieningen etc. De uitvoering vindt plaats 

overeenkomstig de provinciale handhavingsstrategie. Dit product bevat de 

volgende onderdelen: 

 voorbereiding; 

 meerdere controlebezoeken per locatie; 

 afstemming met partners; 

 opstellen van de controlerapportage; 

 beoordelen waterkwaliteitsgegevens; 

 uitgeven van waarschuwingen en negatieve zwemadviezen; 

 bijwerken van de informatieborden op de locatie; 

 mutatie bestand. 

Afrekenmoment:  Het product wordt tussentijds verantwoord op basis van bestede uren. Na 

afsluiting van het zwemwaterseizoen wordt het product via het kental 

afgerekend. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.12 controle zwemwaterlocaties in 

oppervlaktewater 

kental 

 

19 wettelijk 

GT 

provincie 
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2.13 TH.13 Beoordeling zwemwater 
 

Omschrijving: Beoordeling analyserapporten waterkwaliteit 

Wettelijk kader: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, 

Besluit hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden. 

Beoogd resultaat: Waterkwaliteit borgen  

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  Tijdens het zwemseizoen wordt periodiek de waterkwaliteit door de 

waterschappen en Rijkswaterstaat geplaatst in het landelijk zwemwaterregister. 

De kwaliteitsgegevens worden opgestuurd naar de ODMH. De 

analyserapporten zwemwater worden door de backoffice van de ODMH 

beoordeeld. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.13 beoordeling zwemwater urenbasis  wettelijk 

GT 

provincie 
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2.14 TH.14 Consequentie analyse zwemwater 
 

Omschrijving: Reactieve activiteiten op de uitgevoerde zwemwateranalyses 

Wettelijk kader: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, 

Besluit hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden. 

Beoogd resultaat: Waterkwaliteit borgen 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  Naar aanleiding van de beoordeling van de analyserapporten (TH.13) 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. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.14 consequentie analyse 

zwemwater 

urenbasis  wettelijk 

GT 

provincie 
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2.15 TH.15 Calamiteiten zwemwater 
 

Omschrijving: Het uitvoeren van repressieve handelingen naar aanleiding van een calamiteit. 

Wettelijk kader: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, 

Besluit hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden. 

Beoogd resultaat: Waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van de zwemmer bewerkstelligen. 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  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. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.15 calamiteiten zwemwater urenbasis  wettelijk 

GT 

provincie 
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2.16 TH.16 Communicatie zwemwater 
 

Omschrijving: Communicatie zwemwater 

Wettelijk kader: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, 

Besluit hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden. 

Beoogd resultaat: Waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van de zwemmer bewerkstelligen door 

publiek te informeren. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  In het kader van de zwemwaterwetgeving is communicatie een belangrijk 

onderdeel. Het communicatieplan op basis waarvan de ODMH de 

werkzaamheden uitvoert, is in de adviescommissie vastgesteld. De 

werkzaamheden omvatten onder meer: 

 aannemen van klachten en meldingen en beantwoorden van vragen van 

derden (burgers, pers); 

 beheer van de website als vorm van publieksinformatie; 

 verzorgen van persconferenties bij calamiteiten. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.16 communicatie 

zwemwater 

urenbasis  Wettelijk 

GT 

provincie 
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2.17 TH.17 Projecten zwemwater 
 

Omschrijving: Het uitvoeren van projecten in het kader van zwemwater 

Wettelijk kader: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, 

Besluit hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden. 

Beoogd resultaat: Waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van de zwemmer bewerkstelligen. 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  Het betreft projecten zoals: 

 de zandmotor; 

 de zwemwaterborden; 

 het pilotproject ‘zwembaden, milieu en bouw- en woningtoezicht’. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.17 projecten zwemwater urenbasis  wettelijk 

GT 

provincie 
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2.18 TH.18 Controle vuurwerkevenementen 
 

Omschrijving: Controle ter plaatse op het ontsteken van vuurwerk tijdens een 

vuurwerkevenement op basis van de voorschriften die hieraan zijn verbonden. 

Het betreft zowel meldingsplichtige evenementen als evenementen waar een 

ontbrandingstoestemming voor vereist is. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Vuurwerkbesluit 

Beoogd resultaat: Het veilig laten verlopen van een vuurwerkevenement waarbij de beziger werkt 

conform de vigerende voorschriften. 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  De uitvoering van controles en bestuursrechtelijke handhaving vindt plaats 

overeenkomstig de landelijke handhavingsstrategie. Een controle behelst een 

breed scala aan aspecten: de algemene veiligheid van de locatie, de 

beoordeling van het vuurwerk, de inachtneming van de afstandseisen, de 

beoordeling van de nazorg na afloop van het evenement etc. Een controle 

bevat de volgende onderdelen: 

 voorbereiding; 

 controlebezoek; 

 afstemming met ketenpartners; 

 opstellen van de controlerapportage; 

 aanschrijving beziger; 

 mutatie bestand. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.18 controle 

vuurwerkevenementen 

kental 16 wettelijk provincie 
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2.19 TH.19 Proces-verbaal 
 

Omschrijving: Bewijskrachtig proces-verbaal dat het Openbaar Ministerie in staat stelt 

bedrijven en personen te straffen naar aanleiding van een geconstateerde 

overtreding. 

Wettelijk kader: Feiten als genoemd in de bijlage behorende bij de Richtlijn bestuurlijke 

strafbeschkkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten. 

Beoogd resultaat: Voorkomen van overtreding van wet- en regelgeving en daarmee van 

milieuschade en -hinder.  

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  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. Hierdoor kunnen eenmalige overtredingen waarbij bestuursrechtelijk 

optreden niet zinvol of mogelijk is, toch adequaat worden gesanctioneerd. 

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. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording geschiedt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.19 proces-verbaal 

functioneel parket 

(FP) 

urenbasis  wettelijk provincie 
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2.20 TH.20 Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu 
 

Omschrijving: Opgelegde straf in de vorm van een boete, door middel van een Bestuurlijke 

Strafbeschikking Milieufeiten, naar aanleiding van een overtreding van een 

milieufeit. 

Wettelijk kader: Feiten als genoemd in de bijlage behorende bij de Richtlijn bestuurlijke 

strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten. 

Beoogd resultaat: Voorkomen van overtreding van wet- en regelgeving en daarmee van 

milieuschade en -hinder. 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  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 

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 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. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording geschiedt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk ? Afnemers 

TH.20 BSBm urenbasis  wettelijk provincie 
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2.21  TH.21 Administratief toezicht 
 

Omschrijving: Onderzoek naar de betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, actualiteit en 

tijdigheid van de verstrekte getalsmatige gegevens, informatie en de 

afvalstoffenboekhouding van bedrijven. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet 

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving op de administratieve aspecten, waarbij het 

veelal de afvoer van afvalstoffen zal betreffen. . 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Op basis van een risicoanalyse (branche, klachten etc.) wordt een aantal 

bedrijven een diepgaander administratief onderzoek uitgevoerd. Ook 

ketenonderzoek en informatie gestuurd onderzoek kan hier deel van uitmaken.  

Administratief toezicht omvat de volgende onderdelen: 

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

 controle van de administratieve gegevens; 

 diepgaand onderzoek indien hier aanleiding voor is waarbij bijvoorbeeld 

ook een analyse van goederen en geldstromen; 

 leggen van dwarsverbanden; 

 rapportage; 

 mutatie inrichtingenbestand. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.21 administratief 

toezicht 

kental 25 wettelijk gemeenten  

TH.21 administratief 

toezicht 

urenbasis  wettelijk provincie 
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2.22 TH.22 Naleving registratieverplichting UO-IMT 
 

Omschrijving: Controle op naleving registratieverplichting glastuinbouwbedrijven 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet 

Beoogd resultaat: Het verkrijgen van juiste informatie ten aanzien van onder andere 

meststoffengebruik en emissiegegevens. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De glastuinbouwbedrijven zijn verplicht milieugegevens, zoals gebruik 

meststoffen en emissiegegevens, vast te leggen en te rapporteren aan de 

Uitvoeringsorganisatie UO-IMT. In samenwerking met het Waterschap, 

controleert de ODMH de naleving van deze registratieverplichting. Daarnaast 

monitoren we tijdige indiening (jaarlijks voor 1 mei) van de rapportages. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.22 Naleving 

registratieverplichting 

UO-IMT 

kental 6 wettelijk gemeenten  

.   
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2.23 TH 23. Projecten Handhaving 

 

Omschrijving: Incidentele werkzaamheden die niet rechtstreeks onder een handhavings-

product gerekend kunnen worden. 

Wettelijk kader: N.v.t. 

Beoogd resultaat: Divers  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Voor sommige voorbereidende en/of ondersteunende werkzaamheden die niet 

rechtstreeks onder één van de specifieke handhavingsproducten vallen is het 

mogelijk om op projectbasis werkzaamheden uit te voeren. Dit kan op verzoek 

van de opdrachtgever(s) en op eigen initiatief zijn. Er zal vooraf een 

ureninschatting gemaakt worden. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld: het 

project afvalwater, calamiteitenoefeningen en onvoorziene maatwerkprojecten. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.23 projecten handhaving urenbasis  wettelijk/keuze gemeenten 

provincie 
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2.24 TH 24. Toezicht energiebesparing  

 

Omschrijving: Stimulering en toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Onderstaande 

werkzaamheden worden veelal projectmatig uitgevoerd. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Awb, Wabo, Activiteitenbesluit milieubeheer,  

Beoogd resultaat: Bewerkstelligen van energiebesparing / verduurzaming bij bedrijven. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  De volgende werkzaamheden worden verricht:  

 ondersteunen, adviseren en trainen van vergunningverleners, 

toezichthouders en handhavers bij het toepassen van de "verruimde 

reikwijdte" tijdens de reguliere werkzaamheden;  

 adviseren van en voorlichting geven aan bedrijven over 

energiebesparing / verduurzaming. Indien de bedrijven de verplichte 

maatregelen niet nemen kan regulerend worden opgetreden 

(daadwerkelijke controle is apart product, zie TH.04); 

 samenwerken met andere omgevingsdiensten in het land aan 

kennisdeling en gezamenlijke aanpak; 

 Bbgeleiding MJA3 (voorbereidingen en startgesprekken). 

Afrekenmoment:  Afrekening gebeurt op basis van het aantal bedrijven per gemeente. Voor de 

provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het werkplan 

vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

TH.24 toezicht 

energiebesparing 

regionaal 1193 wettelijk/keuze gemeenten 

 

TH.24 toezicht 

energiebesparing 

verdeelsleutel PZH  wettelijk/keuze provincie 
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2.25 BO.TH Beleidsondersteuning Toezicht en Handhaving 

 

Omschrijving: (Advies over) aanpassing van het beleid van bevoegd gezag op het gebied van 

milieu- toezicht en handhaving op ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Afgestemd houden van het beleid van het bevoegd gezag op actuele wet- en 

regelgeving op het gebied van VTH taken. 

Opdrachtgever(s): Gemeenten, provincie 

Toelichting:  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 voorbeelden hiervan zijn kennisnetwerk 

lucht en het kennisnetwerk vuurwerk. Het product beleidsondersteuning omvat 

werkzaamheden gericht op het volgen, interpreteren, uitwerken en toepasbaar 

maken van wettelijke regels op het gebied van toezicht en handhaving. 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren vindt plaats op basis van inwoneraantal per 

gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het 

werkplan vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BO.TH beleidsondersteuning 

Toezicht en Handhaving 

regionaal 800 

 

regionale 

keuze 

gemeenten 

BO.TH beleidsondersteuning 

Toezicht en Handhaving 

verdeelsleutel PZH  regionale 

keuze 

provincie 
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3 Expertise - Bodem en Archeologie 
 

3.1 BA.01 Bodemadvies  

 

Omschrijving: Bodemadvies op verzoek van het bevoegd gezag. 

Wettelijk kader: Wabo/ Woningwet 

Beoogd resultaat: Beoordeling van een uitgevoerd bodemonderzoek en advisering over 

(eventueel) te nemen vervolgmaatregelen naar aanleiding hiervan  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Onder dit product worden bodemonderzoeken beoordeeld en advies gegeven 

over eventuele vervolgmaatregelen. Aanleiding voor het uitvoeren van een 

bodemonderzoek kan zijn: nieuwbouwplannen, bestemmingswijziging, aan 

en/of verkoop van een terrein, verwijdering van een ondergrondse olietank, 

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

Voorbeelden van bodemonderzoeken kunnen zijn:  

 historische onderzoeken (ook wel vooronderzoeken genoemd); 

 verkennende en oriënterende bodemonderzoeken; 

 aanvullende en nadere bodemonderzoeken; 

 monitoringsrapportages die volgen vanuit een verplichting van de Wet 

bodembescherming; 

 saneringsonderzoeken, saneringsplannen, evaluatierapporten nazorg en 

monitoringsonderzoeken. 

Onder dit product valt ook het uitvoeren van een bodemscan (voorheen BIS-

toets) 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

  

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BA.01 advies bodemonderzoek kental 5  wettelijk gemeenten  

 

BA.01 advies bodemonderzoek urenbasis  wettelijk provincie 
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3.2 BA.02 Begeleiding/ Coördinatie van bodemopdrachten  

 

Omschrijving: Begeleiding en coördinatie van bij marktpartij uitgezette bodemopdracht. 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Een efficiënt, kostenbesparend en kwalitatief goed onderzoek  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  De omgevingsdienst heeft een raamovereenkomst afgesloten met een 

marktpartij voor het uitvoeren van bodemopdrachten. Gemeenten en provincie 

kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomst. De ODMH begeleidt en 

coördineert de bij de marktpartij uitgezette bodemopdracht. De volgende 

werkzaamheden worden uitgevoerd: 

 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; 

 afstemming met gemeenten en eventuele derden; 

 beoordeling factuur.  

Afrekenmoment:  De verrekening vindt plaats na afronding van het product. Voor het product 

BA.02.3 wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product wordt 

afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren.  

 

Kosten 

Nummer 

 

Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BA.02.1 offertebedrag (incl. BTW) 

< € 1.000,- 

kental 

 

7 keuze gemeenten 

provincie 

BA.02.2 offertebedrag (incl. BTW) 

> € 1.000,- tot € 8.000,- 

kental 

 

11 keuze gemeenten 

provincie 

BA.02.3 offertebedrag (incl. BTW) 

> € 8.000,- 

urenbasis 

 

 keuze gemeenten 

provincie 
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3.3 BA. 03 Actueel houden informatie bodemkwaliteit 

 

Omschrijving: Het vullen van het bodeminformatiesysteem met nieuwe gegevens zodat 

iedere vijf jaar een nieuwe bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer kan 

worden gemaakt en het communiceren hierover 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Een actueel bodeminformatiesysteem en iedere vijf jaar een geactualiseerde 

bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  De uit te voeren werkzaamheden bij dit product zijn onder te verdelen in: 

 invoer nieuwe bodemonderzoeken in het BIS; 

 communicatie naar gebruikers. Om een goed rendement te halen uit het 

BIS, de Bkk en de nota bodembeheer is communicatie met de 

doelgroepen over het gebruik ervan noodzakelijk. 

 reserveringsgelden voor update van de Bkk tussen 2015 en 2020. 

Hiervoor wordt € 10.000,00 per jaar gereserveerd, dit komt neer op circa 

120 uur. 

NB: Het beheer en onderhoud van het bodeminformatiesysteem wordt 

uitgevoerd onder product MA.5. Het, op verzoek, nader informeren van 

gebruikers naar aanleiding van de verstrekte informatie  

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. Het 

product wordt jaarlijks verrekend op basis van het inwoneraantal per gemeente. 

Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het werkplan 

vastgestelde budget. 

 

Kosten  

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? 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  verdeelsleutel 

PZH 

 keuze provincie 
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3.4 BA.04 Vervallen 

 

3.5 BA.05 Ondersteuning en Handhaving Grondstromen  

 

Omschrijving: Het toezicht houden op en het adviseren over het toepassen van grond en 

bagger binnen de gemeente. 

Wettelijk kader: Besluit bodemkwaliteit 

Beoogd resultaat: Milieuhygiënisch verantwoord (her)gebruik van grond en bagger. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  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/provincie en derden met betrekking tot grondstromen; 

 indicatieve beoordeling partijkeuringen. 

Afrekenmoment:  De verrekening vindt plaats na afronding van het product. De regionale uren 

worden verrekend op basis van een combinatie van inwoneraantal en 

oppervlakte. Afrekening / verantwoording van product BA.5.8 gebeurt op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk? Afnemers 

BA.05.1 advisering grondstromen regionaal 850 regionale 

keuze 

gemeenten  

BA.05.2 veldtoezicht gemeenten kental 6 wettelijk gemeenten 

BA.05.3a Voornemen dwangsom kental 12 wettelijk gemeenten 

BA.05.3b definitieve dwangsom kental 6 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 (quick scan)                            

kental 1  wettelijk gemeenten 

 

BA.05.7 controle gemelde werken / 

sanering ondergrondse 

tanks 

kental 3 wettelijk gemeenten 

 

BA.05.8 administratieve controle 

grondstromen  

urenbasis 

 

 wettelijk gemeenten 
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3.6 BA.06 Grondstromenmakelaar 

 

Omschrijving: Afstemming van vraag en aanbod van vrijkomende grond en bagger 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Duurzaam en financieel voordelig hergebruik van grond en bagger 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  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. 

Afrekenmoment:  De regionale uren worden verrekend op basis van een combinatie van 

inwoneraantal en oppervlakte per gemeente.  
 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BA.06 grondstromenmakelaar regionaal 350 regionale 

keuze 

gemeenten 
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3.7 BA.07 Beschikking bodemsanering  

 

Omschrijving: Beschikking over de uitvoering van een bodemsanering. 

Wettelijk kader: Wet bodembescherming (Wbb), Besluit uniforme saneringen (Bus) 

Beoogd resultaat: Uitvoering van bodemsaneringen waarbij de bodemverontreiniging wordt 

weggenomen of beheerst zodanig dat de gesaneerde bodem de omgeving en 

het milieu niet onnodig belast. 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting: De Omgevingsdienst beoordeelt of de sanering goed en volgens de wettelijke 

regelingen wordt uitgevoerd. De Omgevingsdienst stelt ook een beschikking 

vast over de ernst van een verontreiniging en spoedeisendheid van de 

sanering dan wel over de evaluatie van de uitgevoerde sanering en eventueel 

het nazorgplan. Combinatie van de onderstaande varianten is mogelijk. 

Het behandelen van de melding omvat het: 

 beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; 

 beoordelen van onderliggend onderzoek, saneringsplan, 

saneringsverslag en nazorgplan; 

 toetsen aan wet- en regelgeving; 

 opstellen van de ontwerpbeschikking; 

 verwerken van zienswijzen (bij uitgebreide procedure); 

 opstellen van de definitieve beschikking; 

 publiceren en ter visie leggen van de ontwerp- of definitieve beschikking; 

 administratief afhandelen. 

Afrekenmoment: Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BA.07.1 beschikking ernst/spoed en 

saneringsplan Wbb 

kental 

 

36 wettelijk provincie 

BA.07.2 beschikking ernst/spoed 

Wbb 

kental 

 

26 wettelijk provincie 

BA.07.3 beschikking saneringsplan kental 

 

31 wettelijk provincie 

BA.07.4 beschikking 

evaluatieverslag en 

nazorgplan 

kental 

 

40 wettelijk provincie 

BA.07.5 beschikking evaluatie 

separaat 

kental 

 

30 wettelijk provincie 

BA.07.6 beschikking nazorgplan 

separaat 

kental 

 

35 wettelijk provincie 
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3.8 BA.08 Besluit Uniforme Saneringen (BUS) 

 

Omschrijving: Beoordeling van de melding van de uitvoering van een eenvoudige 

bodemsanering. 

Wettelijk kader: Besluit Uniforme Saneringen (BUS) 

Beoogd resultaat: Uitvoering van bodemsaneringen waarbij de bodemverontreiniging wordt 

weggenomen of beheerst zodanig dat de gesaneerde bodem de omgeving en 

het milieu niet onnodig belast. 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting: 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. 

Voorbeelden hiervan zijn kleinschalig grondverzet, kleine ontgravingen bij 

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

verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks. Er zijn 

verschillende categorieën van uniforme saneringen, die afhangen van de 

verontreiniging situatie in de bodem: immobiel, mobiel en tijdelijk uitplaatsen. 

Het behandelen van de melding omvat het: 

 beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; 

 inhoudelijk beoordelen van de melding; 

 informeren van de melder; 

 administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht en het 

bijwerken van de registratie(s). 

Het beschikken op de evaluaties van uitgevoerde saneringen die onder het 

BUS-regime vallen betreft het product Beschikking evaluatie BUS. 

Conform artikel 41 dient een gemeente een vermoeden van 

bodemverontreiniging te melden bij het bevoegd gezag. Product 08.4 betreft 

het afdoen van dit soort meldingen 

Afrekenmoment: De verrekening vindt plaats na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BA.08.1 beoordeling BUS melding kental 

 

11 wettelijk provincie 

 

BA.08.2 beschikking evaluatie BUS kental 

 

20 wettelijk provincie 

 

BA.08.3 beoordeling BUS melding 

tijdelijke uitname 

kental 

 

9 wettelijk  provincie 

BA.08.4 melding artikel 41 kental 

 

7 wettelijk provincie 
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3.9 BA.09 Toezicht en handhaving bodemsanering  

 

Omschrijving: Verificatie of wet- en regelgeving wordt nageleefd bij een bodemsanering (of de 

nazorg daarvan) of bij het ontgronden  

Wettelijk kader: Wet bodembescherming, Besluit uniforme saneringen (BUS), Regeling 

uniforme saneringen, Provinciale Milieuverordening, Ontgrondingenwet. 

Beoogd resultaat: Op een verantwoorde wijze saneren en beheren van een verontreinigde 

bodem. Op een verantwoorde wijze ontgronden. 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting: Op de uitvoering van een sanering of de nazorg daarvan wordt toegezien. Actie 

wordt ondernomen naar aanleiding van bijvoorbeeld een melding van de start 

werkzaamheden (een verplichting die in een saneringsbeschikking of BUS-

procedure is opgelegd) en (in het geval van nazorg) een rapportage over de 

stand van zaken. Toezicht vindt veelal fysiek plaats. Het toezicht omvat het: 

 voorbereiden op het locatiebezoek, surveillance of de administratieve 

controle; 

 bezoeken van de locatie of het doen van surveillance (bij fysiek toezicht); 

 toetsen of conform de beschikking of melding wordt gewerkt; 

 opstellen van de controlerapportage; 

 sturen van een bezoekbevestigingsbrief of -rapportage; 

 bijwerken van de registratie(s). 

Afrekenmoment: De verrekening vindt plaats na afronding van het product. Voor BA.09.2 geldt 

dat afrekening plaatsvindt op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BA.09.1 toezicht en handhaving 

bodemsanering regulier - klein 

kental 

 

25 

 

wettelijk provincie 

BA.09.2 toezicht en handhaving 

bodemsanering regulier - groot 

urenbasis  wettelijk provincie 

BA.09.3 toezicht en handhaving 

bodemsanering BUS, nieuw 

geval 

kental 

 

12 wettelijk provincie 

BA.09.4 toezicht en handhaving 

bodemsanering nazorg klein 

kental 

 

7 wettelijk provincie 

BA.09.5 toezicht en handhaving 

bodemsanering ongewoon 

voorval 

kental 

 

25 wettelijk provincie 

BA.09.6 toezicht en handhaving 

bodemsanering nazorg groot 

kental 

 

25 wettelijk provincie 

BA.09.7 handhaving bodemsanering 

indienen evaluatierapport  

kental 

 

8 wettelijk provincie 

BA.09.8 toezicht en handhaving 

ontgrondingen 

kental 25 Wettelijk provincie 
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3.10 BA 10 vervallen 

3.11 BA 11 vervallen 

3.12 BA 12 vervallen 

3.13 BA 13 vervallen 
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3.14   BA.14 Advisering archeologisch onderzoek  

 

Omschrijving: Beoordeling en adviesverlening archeologisch onderzoek.  

Wettelijk kader: Erfgoedwet, Wamz 

Beoogd resultaat: Uitvoering wettelijke plicht, kwalitatief goede onderzoeken en rapportages, 

heldere en juiste advisering richting de opdrachtgever(s) 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Naar aanleiding van bijvoorbeeld ruimtelijke plannen, sloopwerkzaamheden, 

zgn. bodem verstorende activiteiten wordt archeologische onderzoek 

uitgevoerd. De ODMH beoordeelt uitgevoerde onderzoeken. 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 of en zo ja, 

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. Archeologische onderzoeken die onder dit 

onderwerp worden beoordeeld, zijn: 

 de archeologische paragraaf bij het verlenen van een 

omgevingsvergunning sloop/aanleg/bouw waarbij bodem verstorende 

activiteiten kunnen plaatsvinden; 

 de archeologische quickscan; 

 archeologisch bureauonderzoek; 

 inventariserend veldonderzoek (IVO: boor- en/ of 

proefsleuvenonderzoek); 

 archeologische begeleiding; 

 definitief onderzoek (opgraving); 

 plan voor fysieke bescherming/monitoring. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

  

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BA.14.1 beoordeling archeologie 

onderzoek 

kental 

 

4  wettelijk gemeenten 

provincie 

BA.14.2 beoordeling definitief 

onderzoek  

kental 

 

7 wettelijk gemeenten 

provincie 

BA.14.3 herbeoordeling rapport kental 

 

2 wettelijk gemeenten 

provincie  

BA.14.7 korte adviesvraag kental 

 

1 wettelijk gemeenten 

provincie 
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3.15 BA.15 vervallen 
 

3.16 BA.16 Maatwerk Bodem en Archeologie 

 

Omschrijving: Uitvoering van projecten op het gebied van bodem en of archeologie op 

verzoek van de opdrachtgevers. 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: - 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Voor sommige producten geldt dat de omvang, complexiteit, gevoeligheid en 

andere variabelen nogal kunnen verschillen. Voor die situaties, waarbij vooraf 

wordt geschat dat de werkzaamheden niet op basis van een kental kunnen 

worden uitgevoerd, is een maatwerkproduct mogelijk. Voorbeelden: 

 handhaving grondstromen grote infrastructurele werken (verbreding 

(snel)wegen, dijkversterkingen); 

 begeleiding/advisering/nazorg grote saneringen (gasfabrieksterreinen, 

spoedlocaties); 

 begeleiding/advisering archeologie bij verstoringen in archeologisch 

waardevolle gebieden; 

 begeleiding/ coördinatie van archeologische onderzoeksopdrachten 

waarbij gemeenten of provincie opdrachtgever is; 

 begeleiding en coördinatie van bodemopdrachten met een omvang van € 

8000 euro (incl. btw) of meer. 

 verlenen subsidieverlening bedrijvenregeling. 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Afrekening / 

verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BA.16 maatwerk bodem en 

archeologie 

urenbasis 

 

 wettelijk/keuze gemeenten 

provincie 
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3.17 BA.17 is vervallen 

 

3.18  BA.18 Kwaliteit Uitvoering Bodemtaken 

 

Omschrijving: Toezicht op in- en externe kwaliteit en deelname aan het Platform Overheid en 

Kwaliteit Bodembeheer (POKB) 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: het (continu) verbeteren van de kwaliteit van de geleverde producten en 

diensten  

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  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 anticipeert de 

omgevingsdienst in het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer. 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.  

Afrekenmoment:  Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het werkplan 

vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BA.18 kwaliteit uitvoering 

bodemtaken 

Verdeelsleutel 

PZH 

 wettelijk provincie 
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3.19 BO.BA Beleidsondersteuning Bodem en Archeologie 

 

Omschrijving: (Advies over) aanpassing van het Bodem- en archeologiebeleid van bevoegd 

gezag op ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. 

Wettelijk kader: Wbb, Bbk, Erfgoedwet, Wamz 

Beoogd resultaat: Actueel houden van het beleid van het bevoegd gezag en op de hoogte blijven 

van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en beleid op het gebied van Bodem 

en Archeologie. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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. 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren beleidsondersteuning bodem vindt plaats op 

basis van inwoneraantal per gemeente. De uren beleidsondersteuning 

archeologie worden verrekend op basis van een combinatie van inwoneraantal 

en oppervlakte per gemeente. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BO.BA.1 beleidsondersteuning 

bodem 

regionaal 

 

850  regionale 

keuze 

gemeenten 

 

 beleidsondersteuning 

bodem 

verdeelsleutel PZH  keuze provincie 

BO.BA.2 beleidsondersteuning 

archeologie 

regionaal 390 regionale 

keuze 

gemeenten 
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4 Expertise – Geluid, Lucht, Ecologie en Veiligheid 
 

4.1 GLV.01 Advisering geluid en/of lucht 

 

Omschrijving: Advies op het aspect geluid en/of lucht op verzoek van het bevoegd gezag. 

Wettelijk kader: Wet ruimtelijke ordening, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer 

Beoogd resultaat: Advies waarin op verantwoorde wijze rekening gehouden wordt met 

consequenties van en voor het milieu en de omgeving met als doel 

milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Als de gemeente voornemens is woningbouw te realiseren langs een weg of 

spoorlijn of bij een industrieterrein, dan moet worden onderzocht wat de lucht- 

of geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwbouw bedraagt. In het kader van de 

Wro-procedure wordt hiervoor een onderzoeksrapport opgesteld. Indien het 

bevoegde gezag voornemens is een weg, spoorlijn of industrieterrein te 

wijzigen, dient onderzocht te worden wat de lucht- of geluidsbelasting in de 

nieuwe situatie is. ODMH beoordeelt de geluids- of luchtrapporten van derden 

(GLV.01.1). Deze rapporten kunnen wij op verzoek ook zelf opstellen voor de 

gemeente (GLV.01.2 t/m GLV.01.4). Deze losse producten worden geleverd 

wanneer alleen een lucht- of geluidsadvies wordt gevraagd t.a.v. de ruimtelijke 

ontwikkeling. Als meerdere onderwerpen zijn betrokken, is een volledig ROM 

advies nodig. 

Het product GLV.01.1 (beoordelen plannen derden) wordt incidenteel ook 

gebruikt voor andersoortige geluids- of luchtwerkzaamheden, bijvoorbeeld het 

adviseren en begeleiden van de gemeente bij vragen of klachten van burgers.  

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.01.1 beoordelen plannen derden kental 8  wettelijk gemeenten  

provincie 

GLV.01.2 onderzoek ruimtelijke 

ontwikkelingen geluid 

kental 21  wettelijk gemeenten 

GLV.01.3 onderzoek ruimtelijke 

ontwikkelingen lucht 

kental 8 wettelijk gemeenten 

GLV.01.4 onderzoek 

wijziging/reconstructie 

(geluid) 

kental 30  wettelijk gemeenten 

 



Productenboek Milieu 2017   Omgevingsdienst  Midden-Holland  65 van 105 

4.2 GLV.02 Begeleiding en advisering geluidsanering woningen 

 

Omschrijving: Advisering over en begeleiding van het verhogen van de geluidsisolerende 

waarde van gevels van woningen ter vermindering van wegverkeer- en/of 

industrielawaai. 

Wettelijk kader: Wet geluidhinder 

Beoogd resultaat: De wettelijk toegestane geluidsbelasting voor wat betreft het binnen niveau in 

geluidgevoelige ruimten van gesaneerde woningen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Dit product betreft advisering over en begeleiding van het verhogen van de 

geluidsisolerende waarde van gevels van woningen ter vermindering van 

wegverkeer- en/of industrielawaai. Geluidsanering kent twee varianten: 

 Geluidsaneringslijsten 

Voor woningen die op het moment dat de huidige Wet geluidhinder van kracht 

werd al een te hoge geluidbelasting ondervonden ten gevolge van 

verkeerslawaai is in deze wet een saneringsplicht opgenomen. De sanering 

kan bestaan uit maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of 

een stiller wegdek), in de overdracht (schermen of wallen) of aan de woning 

(gevelisolatie). Voor woningen langs gemeentelijke en provinciale wegen ligt 

het initiatief voor sanering bij gemeenten. Gemeenten kunnen bij het Ministerie 

van I&M (belegd bij Bureau Sanering Verkeerslawaai) via de Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai een projectsubsidie aanvragen. ODMH kan dit 

namens de gemeenten doen. De subsidie dekt alle kosten behalve de 

apparaatskosten van ODMH.  

 Gevelisolatie vanwege RO plannen 

Als bij aanleg of reconstructie van een weg of industrieterrein hogere 

geluidwaarden worden vastgesteld, dan is in sommige gevallen gevelisolatie 

vereist. De omgevingsdienst kan adviseren en begeleiden bij het aanbrengen 

van deze gevelisolatie. Dit gebeurt projectmatig, op offertebasis. De 

werkzaamheden bestaan uit het selecteren en begeleiden van een akoestisch 

adviesbureau en aannemer. En het uitvoeren van een geluidsmeting ter 

controle nadat de voorzieningen zijn aangebracht. 

Afrekenmoment:  Afrekening / verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.02 Begeleiding en advisering 

geluidsanering woningen  

urenbasis  keuze gemeenten 

provincie 

 



Productenboek Milieu 2017   Omgevingsdienst  Midden-Holland  66 van 105 

4.3 GLV.03 Regionaal verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH)  
 
Omschrijving: Geografische visualisatie van de milieubelasting als gevolg van wegverkeer. 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Het nemen van maatregelen die de milieubelasting als gevolg van wegverkeer 

terugdringen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting: De milieubelasting als gevolg van wegverkeer (geluid en luchtkwaliteit) neemt 

toe door de beperkte fysieke ruimte en de toegenomen behoefte aan mobiliteit. 

Om een milieuhygiënisch verkeersbeleid te voeren worden 

verkeersintensiteiten, wegparameters en brondata beheerd. Vanuit deze 

beheersfunctie wordt voor diverse (toekomst)scenario’s de milieubelasting 

modeltechnisch vastgesteld. Het RVMH vormt voor een deel van het 

advieswerk van de omgevingsdienst een belangrijk uitgangspunt. Om te 

kunnen berekenen of een plan in de toekomst ook voldoet aan de wetgeving op 

het gebied van geluid en lucht is het immers van groot belang om over zo 

volledig en actueel mogelijke (verkeers)gegevens te beschikken. Om met het 

RVMH te kunnen werken, moet de kaart regelmatig geactualiseerd worden 

(GLV.03.1). Op verzoek worden, op basis van het RVMH, signaalkaarten op 

maat gemaakt en via Geoweb beschikbaar gesteld (GLV.03.2). De 

omgevingsdienst kan (eenvoudige) verkeersstudies uitvoeren (GLV.03.3). 

Denk bijvoorbeeld aan kleine aanpassingen in de uitgangspunten van het 

model (bijvoorbeeld een weg afsluiten of verleggen).  

Afrekenmoment: De verrekening van product GLV.03.1 vindt plaats op basis van inwoneraantal 

per gemeente, voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in 

het werkplan vastgestelde budget. De producten GLV.03.2 en GLV.03.3 

worden afgerekend op urenbasis. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.03.1 beheer en onderhoud 

RVMH 

regionaal 

 

1153 

 

Regionale 

keuze 

gemeenten 

 

GLV.03.2 Signaalkaart in geoweb urenbasis 

 

 keuze gemeenten 

GLV.03.3 Verkeersstudie urenbasis 

 

 keuze gemeenten 
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4.4 GLV.04 Zonebeheer industrielawaai 
 

Omschrijving: Akoestisch beheer industrie- en bedrijfsterreinen 

Wettelijk kader: Wet geluidhinder, Wet milieubeheer 

Beoogd resultaat: Adequaat akoestisch beheer van terreinen met passende geluidruimten voor 

de bedrijven en geluidsbescherming voor omwonenden. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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. 

Afrekenmoment:  De verrekening vindt plaats na afronding van het product (kental) of op basis 

van daadwerkelijk bestede uren. De regionale uren worden verrekend op basis 

van het inwoneraantal per gemeente. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.04.1 Zonebeheer 

industrielawaai  

regionaal 350 wettelijk gemeenten 

GLV.04.2 Zonebeheer 

industrielawaai 

inpassing - nieuw bedrijf 

kental 

 

8 wettelijk gemeenten 

provincie 

GLV.04.3 Zonebeheer 

industrielawaai - in 

beheer nemen terrein 

urenbasis 

 

 keuze gemeenten 

provincie 

GLV.04.4 Zonebeheer 

industrielawaai - 

beheerplan 

urenbasis 

 

 keuze gemeenten 

provincie 
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4.5 GLV.05 Geluidseisen in het bouwbesluit 

 

Omschrijving: Advies op de aspecten geluid, ventilatie en EPC op verzoek van het bevoegd 

gezag. 

Wettelijk kader: Bouwbesluit 2012 

Beoogd resultaat: Een te bouwen woning of ander geluidgevoelig object biedt bescherming tegen 

geluid van buiten of andere inpandige gebruiksruimten, conform de in het 

Bouwbesluit omschreven geluidseisen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Wie gaat bouwen langs luidruchtige (spoor)wegen en/of industrieën dient bij de 

aanvraag van de omgevingsvergunning met een akoestisch onderzoek aan te 

tonen dat kan worden voldaan aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit. Een 

dergelijk onderzoek wordt door de initiatiefnemer bij de gemeente ingediend. 

De omgevingsdienst beoordeelt deze akoestische rapportage (interne en 

externe geluidwering, nagalm). Vanwege de opbouw van de gevel worden 

naast geluid ook de onderdelen ventilatie en EPC beoordeeld, omdat deze in 

conflict kunnen zijn met de geluidseisen. Ook wordt indien van toepassing de 

milieuprestatieberekening beschouwd. Dit is product GLV.05.1. 

Bij de oplevering van een bouwproject kan de omgevingsdienst een 

geluidsmeting uitvoeren ter controle. We meten dan of de gevel van de woning 

voldoende geluidwerend is (is gebouwd conform bouwvergunning). Dit is 

product GLV.05.2. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.05.1 advies bouwbesluit kental 

 

8 wettelijk gemeenten 

 

GLV.05.2 bouwbesluit - meting geluid- 

of isolatiewering 

kental 

 

21  wettelijk gemeenten 
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4.6 GLV.06 Rapportage monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma 
                        Luchtkwaliteit 

 

Omschrijving: Rapportage t.b.v. de EU over de luchtkwaliteit m.b.v. een monitoringtool. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer 

Beoogd resultaat: Blijven voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer en tijdige 

uitvoering van de daarvoor noodzakelijk projecten. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2010 wordt de jaarlijkse rapportage aan de EU over de luchtkwaliteit 

uitgevoerd met de Monitoringtool. Deze tool is ontwikkeld in het kader van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De Monitoringtool 

geeft jaarlijks op een uniforme manier inzicht in: 

 de luchtkwaliteit situatie in heel Nederland; 

 de uitvoering van de maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit; 

 de realisatie van de grote projecten (IBM-projecten). 

 

Als uit de Monitoringtool blijkt dat de gestelde doelstellingen niet gehaald worden 

kan het NSL bijgestuurd worden. Gemeenten en de provincie moeten zorgen dat 

de Monitoringtool de juiste gegevens en informatie bevat. Dit omvat: 

 verzamelen en actualiseren van gegevens (verkeer, wegkenmerken, 

toetspunten, voortgang projecten en maatregelen, meldingen nieuwe 

projecten en maatregelen); 

 leveren van gegevens via de voortgangsformulieren in de Monitoringtool; 

 invoer van verkeersgegevens in de Monitoringtool; 

 beschikbaar stellen van een onderbouwing van de gegevens in de 

Monitoringtool; 

 accorderen van gegevens in de Monitoringtool. 

Afrekenmoment: Verrekening van de regionale uren beheer en onderhoud vindt plaats op basis 

van inwoneraantal per gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats 

op basis van het in het werkplan vastgestelde budget. 

           

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.06.1 beheer en onderhoud tool regionaal 100 wettelijk gemeenten 

 

GLV.06.2 communicatie NSL  

 

regionaal 40 wettelijk gemeenten 

 communicatie NSL  

 

urenbasis  wettelijk provincie 
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4.7 GLV.07 Hogere waarde procedure 

 

Omschrijving: Besluit strekkende tot vaststelling van een hogere waarde als de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaai en 

industrielawaai bij bestaande en nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. 

Wettelijk kader: Wet geluidhinder 

Beoogd resultaat: Mogelijk maken van een hogere dan toegestane geluidsbelasting, vanwege 

verkeers- en/of industrielawaai van (spoor)wegen en/of industrieterreinen, op 

de gevels van woningen zodanig dat door het nemen van geluidsisolerende 

maatregelen aan die woningen sprake is van een niet hoger dan toegestane 

geluidsbelasting voor wat betreft het binnenniveau in geluidgevoelige ruimten 

van die woningen.  

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Als een geluidsbelasting op de gevels van een geluidsgevoelige bestemming is 

berekend van meer dan de voorkeursgrenswaarde en er is sprake van een 

reconstructie van een weg of van een bestemmingsplanprocedure, dan dient 

een hogere waarde te worden vastgesteld door de gemeente. De 

werkzaamheden van de hogere waarde procedure beslaan: opstellen van het 

ontwerp- en het definitieve besluit Hogere waarde, het begeleiden van het 

procedurele deel tot en met zienswijzen, de melding aan het kadaster en het 

bijwerken van andere registratie(s). 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. De 

kosten die het kadaster in rekening brengt voor het inschrijven van een hogere 

waarde factureert de ODMH afzonderlijk aan de gemeente (2016 €74,- excl. 

BTW per inschrijving).  

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.07 Hogere waarde procedure kental 

 

22 wettelijk gemeenten 
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4.8 GLV.08  Geluidhinder in kader van APV of Bouwbesluit 

 

Omschrijving: Advies of ontheffing strekkende tot toestemming voor het tijdelijk overschrijden 

van geluidsnormen door niet-inrichting gebonden activiteiten. 

Controle of de toestemming voor het tijdelijk overschrijden van geluidsnormen 

wordt nageleefd. 

Wettelijk kader: Bouwbesluit 2012, APV 

Beoogd resultaat: Beheersing van de geluidsbelasting van niet-inrichting gebonden activiteiten 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  In de APV zijn beperkingen opgenomen over de te veroorzaken geluidshinder. 

In het Bouwbesluit 2012 staan normen voor de geluidshinder van bouw- en 

sloopwerkzaamheden en de tijdstippen waarop die normen van toepassing zijn.  

Indien het wenselijk of noodzakelijk is om de geluidsnormen te overschrijden, 

moet daarvoor een ontheffing of een evenementenvergunning worden 

aangevraagd door de initiatiefnemer. Dit is alleen van toepassing op situaties 

waarin de overschrijding van tijdelijke aard is. Het betreft bijvoorbeeld het 

houden van een evenement, wegwerkzaamheden of sloopactiviteiten.  

Het behandelen van de aanvraag omvat het: 

 beoordelen van de aanvraag op volledigheid;  

 toetsen op van toepassing zijnde wet- en regelgeving;  

 bepalen voorwaarden en maatregelen (indien akkoord); 

 opstellen advies geluidvoorschriften voor in evenementenvergunning 

(productcode GLV.08.1) of opstellen en publiceren besluit (met 

voorschriften, indien akkoord (productcode GLV.08.5); 

 bijwerken van de registratie(s). 

Nb. Indien het een tijdelijke afwijking van regels en voorschriften voor wat 

betreft geluidsbelasting betreft van inrichting-gebonden activiteiten, dan valt dat 

onder het product VV.15. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product of op 

basis van de bestede tijd. 

  

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.08.1 advies APV/Bb kental 4  wettelijk gemeenten 

GLV.08.2 opstellen APV-beleid urenbasis  keuze gemeenten 

GLV.08.3 controle APV en PMV kental 

 

14 wettelijk gemeenten 

provincie 

GLV.08.4 opstellen evenementen-

beleid 

urenbasis  keuze gemeenten 

 

GLV.08.5 ontheffing APV/Bb kental 8  wettelijk gemeente 
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4.9 GLV.09 vervallen 
 

4.10 GLV.10 en GLV.11 Advisering Externe Veiligheid 

 

Omschrijving: Advies op het gebied van externe veiligheid op verzoek van het bevoegd gezag. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), buisleidingen 

(Bevb) en transportroutes (Bevt).  

Beoogd resultaat: Advies met als doel schade te voorkomen als gevolg van situaties waar een 

ongeval kan plaatsvinden met gevaarlijke stoffen waardoor mensen (die verder 

niets met de risicodragende activiteit te maken hebben) om het leven zouden 

kunnen komen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe veiligheid houdt zich bezig met de risico’s verbonden aan productie, 

opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, voor mensen die in de omgeving van 

de risicobron verblijven (niet de mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij het 

proces of systeem). De gemeente of de provincie kan terecht bij de 

omgevingsdienst 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, bijvoorbeeld het 

beoordelen van plannen en berekeningen van derden. Daarnaast kan de ODMH 

zelf een aantal berekeningen uitvoeren of op verzoek een eenvoudige EV 

paragraaf opstellen. Met betrekking tot bedrijven wordt gewerkt met het 

programma Safeti, voor transportvraagstukken is dit RBM-II en bij buisleidingen 

Carola. Dit product wordt geleverd wanneer alleen een EV advies wordt gevraagd 

t.a.v. de ruimtelijke ontwikkeling. Als meer milieuthema’s zijn betrokken, dan is 

een volledig ROM advies nodig. 

Afrekenmoment:  De verrekening vindt plaats na verzending van het advies.  

 

Kosten
1
 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.10 EV - korte adviezen  kental 4 keuze gemeenten 

GLV.10 EV - korte adviezen  urenbasis  keuze provincie 

GLV.11.1 EV - beoordelen 

plannen/berekeningen derden 

kental 

 

8  keuze gemeenten  

GLV.11.1 EV - beoordelen 

plannen/berekeningen derden 

urenbasis  keuze provincie 

GLV.11.2a EV – opstellen paragraaf bij RO kental 

 

8  keuze gemeenten  

GLV.11.2b EV – opstellen paragraaf bij RO urenbasis  keuze provincie 

GLV.11.3a EV - uitvoeren berekeningen kental 

 

18  keuze gemeenten  

GLV.11.3b EV - uitvoeren berekeningen urenbasis  keuze provincie 

                                                      
1
 De werkzaamheden op het gebied van Externe Veiligheid worden deels gefinancierd uit de Impuls 

Omgevingsveiligheid 2015-2018. Deze subsidie loopt tot en met 2018. De EV-producten GLV.10, GLV.11, GLV. 
12 en GLV.15 kunnen binnen het jaarprogramma worden afgenomen voor werkzaamheden die niet (volledig) 
worden gefinancierd uit de Impuls Omgevingsveiligheid. 
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4.11  GLV.12 Advisering risicobeperking 

 

Omschrijving: Advies over het beperken van risico’s die samenhangen met externe veiligheid, 

op verzoek van het bevoegd gezag. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), buisleidingen 

(Bevb) en transportroutes (Bevt).  

Beoogd resultaat: Advies met als doel schade te voorkomen als gevolg van situaties waar een 

ongeval kan plaatsvinden met gevaarlijke stoffen waardoor mensen (die verder 

niets met de risicodragende activiteit te maken hebben) om het leven zouden 

kunnen komen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten
2
 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.12 advisering risicobeperking kental 14 keuze gemeenten  

GLV.12 advisering risicobeperking urenbasis  keuze provincie 

 

                                                      
2
 De werkzaamheden op het gebied van Externe Veiligheid worden deels gefinancierd uit de Impuls 

Omgevingsveiligheid 2015-2018. Deze subsidie loopt tot en met 2018. De EV-producten GLV.10, GLV.11, GLV. 
12 en GLV.15 kunnen binnen het jaarprogramma worden afgenomen voor werkzaamheden die niet (volledig) 
worden gefinancierd uit de Impuls Omgevingsveiligheid. 
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4.12 GLV.13 Maatwerk Geluid, Lucht, Ecologie & Veiligheid 

 

Omschrijving: Uitvoering van projecten op het gebied van Geluid, Lucht, Ecologie of Externe 

Veiligheid op verzoek van het bevoegd gezag. 

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat:  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Voor sommige producten geldt dat de omvang, complexiteit, gevoeligheid en 

andere variabelen nogal kunnen verschillen. Voor die situaties, waarbij vooraf 

wordt geschat 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; 

 advisering met betrekking tot luchtvaartlawaai; 

 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. 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product 

wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.13 maatwerk geluid, lucht, 

ecologie en veiligheid 

urenbasis  keuze gemeenten 

provincie 
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4.13 GLV.15 Onderhoud en beheer informatiesystemen omgevingsveiligheid 

 

Omschrijving: De invoer in en het actueel houden van het Register Risicosituaties Gevaarlijke 

Stoffen (RRGS) en het Informatiesysteem Overige Ramptypen (ISOR) voor de 

regio. 

Wettelijk kader: Regeling provinciale risicokaart, Wet veiligheidsregio’s, Wet milieubeheer, 

Registratiebesluit Externe Veiligheid 

Beoogd resultaat: Risico's in beeld brengen en inwoners van Nederland, bedrijven, beleidsmakers 

bij de overheid, politie en brandweer over risico's in de woonomgeving 

informeren.  

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Op de landelijke risicokaart worden risicorelevante bedrijven waar gevaarlijke 

stoffen worden verwerkt en/of opgeslagen en kwetsbare objecten (bijv. scholen 

en ziekenhuizen) weergegeven. De risicobronnen worden vastgelegd in het 

RRGS, de kwetsbare objecten in het ISOR. Volgens de Regeling provinciale 

risicokaart is een gemeente verantwoordelijk voor het invoeren en actueel 

houden van deze gegevens. De invoer in en het actueel houden van het RRGS 

en het ISOR wordt in opdracht van de regiogemeenten gedaan door de 

omgevingsdienst Midden-Holland. Met betrekking tot ISOR gaat het om de 

invoer van de gegevens in de database op aangeven van de brandweer, het 

gaat niet om het verzamelen en controleren van de gegevens. 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren vindt plaats op basis van inwoneraantal per 

gemeente. 

 

Kosten
3
 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

GLV.15.1 invoeren kwetsbare objecten 

ISOR 

regionaal 150 wettelijk gemeenten 

GLV.15.2 Invoeren risicobronnen 

RRGS 

regionaal 150 wettelijk gemeenten 

 
  

                                                      
3
 De werkzaamheden op het gebied van Externe Veiligheid worden deels gefinancierd uit de Impuls 

Omgevingsveiligheid 2015-2018. Deze subsidie loopt tot en met 2018. De EV-producten GLV.10, GLV.11, GLV. 
12 en GLV.15 kunnen binnen het jaarprogramma worden afgenomen voor werkzaamheden die niet (volledig) 
worden gefinancierd uit de Impuls Omgevingsveiligheid. 
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4.14 DZ.01 Ecologische beoordeling  
 

Omschrijving: Beoordeling en toetsing van door derden aangeleverde ecologische 

onderzoeken. 

Wettelijk kader: Wet natuurbescherming 

Beoogd resultaat: Inhoudelijke beoordeling van specialistische stukken. Afname van risico op 

procedurele vertragingen.  

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De gemeenten krijgen bij ruimtelijke plannen en vergunningaanvragen te 

maken met ecologische onderzoeken, die door derden zijn opgesteld. 

Aanleiding voor het uitvoeren van een ecologisch onderzoek kan zijn: 

 nieuwbouwplannen; 

 bouw- en renovatiewerkzaamheden; 

 sloopmeldingen en/of –werkzaamheden; 

 vergunningaanvragen. 

 

Ecologische onderzoeken en plannen, die bijvoorbeeld kunnen worden 

beoordeeld, zijn: 

 ecologische paragraaf bij het verlenen van een omgevingsvergunning 

onderdeel sloopt/aanleg/bouw of ruimtelijk plan etc.; 

 ecologische quick scan of voortoets; 

 uitgebreider ecologisch onderzoek; 

 plan voor uitvoeringswerkzaamheden volgens flora- en fauna 

bescherming/monitoring; 

 voorstellen voor een ecologisch werkprotocol. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

DZ.01  ecologische beoordeling kental 7  keuze gemeenten 
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4.15  DZ.03 Ecologisch advies  

 

Omschrijving: Een ecologisch advies beantwoordt vragen over natuur en ecologie bij 

ruimtelijke plannen en bouwprojecten. 

Wettelijk kader: Wet natuurbescherming 

Beoogd resultaat: Ecologisch advies waarin op verantwoorde wijze rekening gehouden wordt met 

consequenties van en voor het milieu en de omgeving, met als doel schade 

aan het milieu zoveel mogelijk te voorkomen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  In het kader van ecologisch advies kunnen de volgende werkzaamheden 

worden uitgevoerd: 

 inventarisatie en analyse van relevant vigerend beleid (bijvoorbeeld 

natuurbeschermingsbeleid, flora- en faunabeleid, relevant groenbeleid, 

RO-beleid, structuurvisies, voorgenomen herziening 

bestemmingsplannen, etc.); 

 inventarisatie van relevante werkprocessen en gedragscodes; 

 overleg met medewerkers van de gemeente/initiatiefnemers in 

projectverband of voor vooroverleg; 

 overleg met andere bevoegde gezagen; 

 ondersteuning bij het opstellen van ecologisch beleid en eventuele 

gedragscodes; 

 ondersteuning bij ontheffingsaanvragen Flora- en faunawet / Wet 

Natuurbescherming; 

 het opstellen van een werkprotocol, toezicht houden op de 

werkzaamheden of mede uitvoeren (bijv. vangen en verplaatsen van 

soorten). 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Afrekening / 

verantwoording gebeurt op basis van de bestede tijd 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

DZ.03 ecologisch advies urenbasis  Wettelijk/keuze gemeenten  
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4.16 BO.GLV Beleidsondersteuning Geluid, Lucht, Ecologie en Externe 
Veiligheid 

 

Omschrijving: (Advies over) aanpassing van het beleid van bevoegd gezag op de gebieden: 

geluid, lucht, ecologie en externe veiligheid op ontwikkelingen in de wet- en 

regelgeving. 

Wettelijk kader: Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wet natuurbescherming, Bevb, Bevt, Bevi 

Beoogd resultaat: Afgestemd houden van het beleid van het bevoegd gezag op actuele wet- en 

regelgeving op het gebied van geluid, lucht, ecologie en externe veiligheid. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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. 

Hiertoe behoort ook het ontwikkelen en onderhouden van beleid voor de regio 

op deze specialismen (zonebeheer IL, hogere waarden, etc.).  

Ook het beheer en onderhoud van de bij de omgevingsdienst aanwezige 

geluidapparatuur wordt verantwoord onder dit product.  

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren vindt plaats op basis van inwoneraantal per 

gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het 

werkplan vastgestelde budget. De hierboven beschreven activiteiten voor 

externe veiligheid worden t/m 2018 deels gefinancierd vanuit de Impuls 

Omgevingsveiligheid. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BO.GLV beleidsondersteuning 

geluid 

urenbasis 400 

 

regionale 

keuze 

gemeenten 

 

BO.GLV beleidsondersteuning 

lucht 

urenbasis 75 

 

regionale 

keuze 

gemeenten 

 

BO.GLV beleidsondersteuning 

ecologie 

urenbasis 100 

 

regionale 

keuze 

gemeenten 

 

BO.GLV beleidsondersteuning 

externe veiligheid 

urenbasis 50 

 

regionale 

keuze 

gemeenten 

 

BO.GLV beleidsondersteuning GLV verdeelsleutel PZH  keuze provincie 
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5 Expertise- Duurzaamheid 
 

5.1 DZ.05 Duurzaamheid activiteiten 

 

Omschrijving: Uitvoering, advisering en begeleiding van regionale projecten gericht op 

bevordering van duurzaam gedrag van burgers, bedrijven en organisaties. 

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Bijdrage leveren aan de realisatie van gemeentelijk en provinciaal beleid 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Ter uitvoering van duurzaamheidsambities ondersteunt de omgevingsdienst 

gemeenten bij onder andere klimaat- en energieproblematiek, 

grondstoffengebruik en biodiversiteit. Het gaat hierbij om zaken die in regionaal 

verband of voor meerdere deelnemers interessant zijn. Jaarlijks wordt hiervoor 

in afstemming met de gemeenten een regionaal uitvoeringsprogramma op 

hoofdlijnen samengesteld. Dit wordt besproken in de werkgroep Klimaat en 

Energie. Indicatie van onderwerpen (niet limitatief): 

 energiebeheer en -besparing gemeentelijke organisaties (gebouwen, 

openbare verlichting); 

 monitoring; 

 gezamenlijke inkoop van energie (en vergroening ervan); 

 afvalbeheer; 

 energiebesparing en duurzaamheid bij en door (regionale) 

woningbouwcorporaties; 

 onderzoeken verwerven externe subsidies. 

Afrekenmoment:  De verrekening vindt plaats op basis van inwoneraantal. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

DZ.05 duurzaamheid 

activiteiten 

regionaal 1800 regionale 

keuze 

gemeenten 
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5.2 DZ.06 Advies duurzaamheid  

 

Omschrijving: Advisering en ondersteuning bij vraagstukken, ambities en/of projecten op het 

gebied van duurzaamheid. 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Bijdrage leveren aan de uitvoering van gemeentelijk en provinciaal beleid. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Advies en uitvoering van projecten op het gebied van duurzaamheid. Dit doen 

we in nauw overleg met onze deelnemers en kan een breed scala van 

onderwerpen omvatten, zoals (niet limitatief): 

 begeleiding van energiebeheer en energiemanagement; 

 bij planvorming: duurzaam bouwen, leefbaarheid, energie- en 

klimaataspecten, groen en biodiversiteit; 

 monitoring van klimaatdoelstellingen; 

 ondersteuning bij het opstellen van en/of uitvoering geven aan 

duurzaamheidsvisies en uitvoeringsprogramma’s; 

 ondersteuning bij het verduurzamen van bestaande en nieuwe 

gebouwen, woonwijken en bedrijventerreinen; 

 begeleiden van trajecten waarin duurzaamheidsinstrumenten worden 

toegepast; 

 stimulering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

Afrekenmoment:  Inzet wordt vooraf geschat en achteraf op basis van daadwerkelijk bestede 

uren afgerekend. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

DZ.06 advies duurzaamheid urenbasis  keuze gemeenten 

provincie 
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5.3 DZ.07 Regionaal CNME De Zwanebloem 

 

Omschrijving: Vanuit het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) De Zwanebloem 

biedt de omgevingsdienst alle scholen voor primair onderwijs in de regio een 

NME-programma aan. 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Natuur- en milieueducatie voor kinderen uit het primair onderwijs. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De omgevingsdienst biedt een NME-programma aan van lessen, leskisten en 

andere lesmaterialen. In totaal betreft dit bijna honderd verschillende NME 

producten. 

Het jaarlijkse NME-programma is onderverdeeld in een basispakket en extra 

aanbod. Het basispakket is gratis en het extra aanbod is tegen een geringe 

vergoeding verkrijgbaar. 

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 complete NME-leerlijn door de hele 

schoolcarrière van het basisonderwijs. 

 

Voor de lessen heeft de omgevingsdienst de beschikking over een leszolder in 

de Kinderboerderij De Goudse Hofsteden te Gouda. Bij de lessen zijn veel 

vrijwilligers betrokken die door mensen van de omgevingsdienst worden 

aangestuurd.  

 

Reservering, planning en facturering gaat met het Digitaal Aanmeld Systeem 

(DAS).  In dit systeem is ook het aanbod van andere NME-partijen opgenomen, 

waar in NM-punt mee wordt samengewerkt.  

Afrekenmoment:  De regionale uren voor de Zwanebloem worden verdeeld over de deelnemende 

gemeenten op basis van inwoneraantal. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

DZ.07 CNME de Zwanebloem regionaal 2069 regionale 

keuze 

gemeenten 
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5.4 DZ.08 NME buitenlessen op locatie 

 

Omschrijving: Coördinatie Natuur- en milieueducatie buitenlessen  

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Natuur- en milieueducatie voor kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Voor leerlingen in het primair onderwijs heeft de omgevingsdienst een aanbod 

aan praktische NME-lessen, die gegeven worden op locatie in de nabije 

omgeving van de school. De uitvoering van deze lessen wordt volledig 

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 met 

de tweejarige cyclus. Het aanbod van buitenlessen is onderdeel van het NME-

jaarprogramma. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

DZ.08 NME buitenles op 

locatie 

kental 1,4  keuze gemeenten 
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5.5 DZ.09 Milieueducatie 

 

Omschrijving: Het verzorgen van activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie 

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Bijdrage leveren aan de realisatie van gemeentelijk of provinciaal beleid. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De omgevingsdienst kan diverse activiteiten of projecten organiseren op het 

gebied van natuur- en milieueducatie (NME). NME legt de basis voor 

bewustwording, voornamelijk bij de schoolgaande jeugd. Het kan echter ook 

volwasseneneducatie betreffen. Dit product biedt mogelijkheid om NME in te 

zetten als ondersteuning voor beleidsdoelen.  

Voorbeelden voor voortgezet onderwijs: 

 projecten waarbij leerlingen verschillende bedrijven en organisaties 

bezoeken en kennis maken met bedrijfsvoering en aspecten van 

duurzaamheid; 

 onderzoeksprojecten met elementen als veldwerk, excursies en 

gastlessen waarbij leerlingen belangen en risico’s in hun eigen 

leefomgeving in kaart brengen en duurzame oplossingen bedenken;  

 projecten waarbij leerlingen werken aan opdrachten op gebied van 

duurzaamheid van echte opdrachtgevers (bedrijven of overheden);  

 denk bijvoorbeeld aan het duurzaam droog houden van de polder of het 

ontwerpen van een duurzaam schoolgebouw. 

 

Voorbeelden voor primair onderwijs: 

 organiseren van activiteiten in het kader van de jaarlijkse boomfeestdag 

of warme truiendag; 

 opzetten en coördineren van schooltuinprojecten; 

 adviseren en opzetten van projecten gericht op vergroening van 

speelpleinen. 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product 

wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren.  
 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

DZ.09 milieueducatie  urenbasis  keuze gemeenten  
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5.6 DZ.10 Milieucommunicatie en burgerparticipatie 

 

Omschrijving: Het verzorgen van activiteiten op het gebied van milieucommunicatie en 

burgerparticipatie 

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Bijdrage leveren aan de realisatie van provinciaal en gemeentelijk of 

provinciaal beleid 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Communicatie is een instrument dat kan bijdragen aan beleidsdoelstellingen. 

Het kan een zelfstandig product zijn, of ondersteunend aan een ander product. 

Van belang is om vooraf een goede keuze te maken van doelgroepen, zoals 

burgers als een deelnemer die wil betrekken. 

De omgevingsdienst kan diverse projecten uitvoeren, zoals:  

 organisatie van burgerparticipatie bij de ontwikkeling van 

duurzaamheidsvisies; 

 organisatie van (burger)participatie in ruimtelijke trajecten; 

 projecten waarbij burgers ingezet worden als energiecoach in de wijk 

met als doel het vergroten van energiebewustzijn bij burgers. Dit draagt 

bij aan het realiseren van energiebesparing in huishoudens en 

doelstellingen op gebied van CO2-reductie; 

 ondersteunen van duurzame burgerinitiatieven; 

 stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag, bijvoorbeeld 

promotieactiviteiten op het gebied van fietsen of het rijden op aardgas en 

biogas. 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product 

wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren.    

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

DZ.10 milieucommunicatie en 

burgerparticipatie 

urenbasis  keuze gemeenten  
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5.7 BO.DZ Beleidsondersteuning Duurzaamheid 

 

Omschrijving: (Advies over) aanpassing van het duurzaamheidsbeleid van deelnemers op 

ontwikkelingen (bijvoorbeeld in de wet- en regelgeving). 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Afgestemd houden van het beleid van de deelnemers op actuele 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals wet- en regelgeving. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  De omgevingsdienst volgt de ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en 

regionaal niveau. Indien nodig adviseert de omgevingsdienst de gemeenten en 

provincie over 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. Activiteiten: 

 bijdrage aan beleidsontwikkeling; 

 kennisbeheer en deskundigheidsbevordering; 

 begeleiding bij het opstellen en actualiseren van visie. 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren beleidsondersteuning duurzaamheid vindt 

plaats op basis van inwoneraantal per gemeente. Voor de provincie vindt 

verrekening plaats op basis van het in het werkplan vastgestelde budget. 

 

 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BO.DZ beleidsondersteuning 

duurzaamheid 

regionaal 300 

 

regionale 

keuze 

gemeenten 

 

BO.DZ beleidsondersteuning 

duurzaamheid 

verdeelsleutel PZH  keuze provincie 
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6 Expertise - Ruimtelijke ordening en milieu (ROM)  
 

6.1 RO.01 Beoordeling ruimtelijke plannen van derden 

 

Omschrijving: Beoordeling van ruimtelijke plannen 

Wettelijk kader: Wabo 

Beoogd resultaat: Haalbaarheidsadvies van ruimtelijke plannen ingediend door derden 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  De gemeenten krijgen veel ruimtelijke plannen te behandelen, die door derden 

zijn opgesteld. Dit betreft vooral 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). De beoordeling wordt gerapporteerd met een 

briefrapportage. 

Eventuele specialistische rapporten worden op technisch niveau beoordeeld.  

Deze beoordelingen vormen een apart product van de betreffende 

vakgroep(en). 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

RO.01 beoordeling ruimtelijke 

plannen van derden 

kental 15 keuze gemeenten, 

provincie 
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6.2 RO.02 Quick scan milieu bij ruimtelijke ontwikkelingen 

 

Omschrijving: Bij een quick scan milieu bij ruimtelijke planvorming wordt per milieuaspect kort 

aangegeven of mogelijk belemmeringen zijn te verwachten 

Wettelijk kader: Geen, voorbereiding voor wettelijke procedure 

Beoogd resultaat: Inventarisatie van milieuaspecten voor een ruimtelijk project 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Bij een quick scan milieu wordt per milieuaspect kort aangegeven of er mogelijk 

belemmeringen zijn te verwachten of dat er grote kansen liggen. De 

milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, externe 

veiligheid, bodem, duurzaamheid, 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, windenergie, ruimte voor HMC bedrijven en externe veiligheid). 

De quick scan 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. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend / verantwoord na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

RO.02 quick scan milieu bij 

ruimtelijke ontwikkelingen 

kental 13 keuze gemeenten 

provincie 
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6.3 RO.05 Advies leefomgevingskwaliteit 

 

Omschrijving:  

 

Advies over de leefomgevingskwaliteit bij gebieden en locatieontwikkeling 

Wettelijk kader: geen 

Beoogd resultaat: Advies over de mogelijke gebiedskwaliteit 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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.  

De milieuvisie kan betrekking hebben op de milieuaspecten geluid, 

luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, bodem, 

duurzaamheid, archeologie en ecologie. Hierbij wordt rekening gehouden met 

relevante regelgeving, gemeentelijk beleid en relevante provinciale belangen 

(m.b.t. stiltegebieden, windenergie, ruimte voor HMC bedrijven en externe 

veiligheid). 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product 

wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

RO.05 Advies leefomgevingskwaliteit urenbasis  keuze gemeenten  

provincie 



Productenboek Milieu 2017   Omgevingsdienst  Midden-Holland  89 van 105 

6.4 RO.06 Advies m.e.r.  
 

Omschrijving: Advies over het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling (milieueffectrapportage) 

of het opstellen van een milieueffectrapport (MER). 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Besluit Milieueffectrapportage, Natuurbeschermingswet 

Beoogd resultaat: Noodzaak voor een milieueffectrapportage beoordelen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Een MER levert informatie op die nodig is om het milieubelang volwaardig mee 

te wegen bij besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen. 

Aan de hand van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) kan worden 

bepaald of het opstellen van een MER verplicht is of dat het bevoegd gezag 

moet beslissen of een MER moet worden opgesteld (een zogenaamde m.e.r.-

beoordeling) 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product 

wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

RO.06 advies m.e.r. urenbasis  keuze gemeenten 

provincie 
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6.5 RO.07 Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen 

 

Omschrijving: Advisering en begeleiding op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu 

Wettelijk kader: Wet ruimtelijke ordening  

Beoogd resultaat: Milieukundige onderbouwing voor een bestemmingsplan of milieukundige 

adviezen voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  In overleg met de gemeente of provincie wordt een traject op maat gemaakt. 

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.06); 

 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. 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product 

wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren.    

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

RO.07 milieuadvisering bij 

ruimtelijke ontwikkelingen 

urenbasis  keuze gemeenten 

provincie 
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6.6 RO.08 MER besluit provinciaal project 
 

Omschrijving: Uitvoering van de besluitvorming en procedure rondom een 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) of m.e.r.-beoordeling. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Besluit Milieueffectrapportage, Natuurbeschermingswet 

Beoogd resultaat: Ondersteuning besluitvorming m.e.r. voor bevoegd gezag 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  De omgevingsdienst kan de taken van het bevoegd gezag uitvoeren voor een 

m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling. Hieronder vallen in ieder geval: 

 beoordelen van een Passende Beoordeling; 

 in procedure nemen van de mededeling; 

 coördineren van het bevoegd gezag indien verschillende overheden 

hiertoe behoren;  

 opstellen en indien gemandateerd vaststellen van het advies over 

reikwijdte en detailniveau; 

 beoordelen en in procedure nemen van het MER; 

 verwerken van de zienswijzen en adviezen (waaronder die van 

Commissie voor de m.e.r.); 

 opstellen en indien gemandateerd vaststellen van een besluit met 

betrekking tot een m.e.r.-beoordeling. 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product 

wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. 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. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

RO.08 MER besluit provinciaal 

project  

urenbasis  wettelijk provincie 
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6.7 RO.09 Beoordeling provinciaal milieubelang 
 

Omschrijving: Beoordeling van het provinciaal belang in ruimtelijke plannen 

Wettelijk kader: Wet ruimtelijke ordening 

Beoogd resultaat: Tijdige signalering knelpunten 

Opdrachtgever(s): Provincie 

Toelichting:  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 met 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 met een briefrapportage. 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product 

wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren. Bij grote locaties of 

locaties met een complexe milieuproblematiek wordt een aparte urenopgave 

opgemaakt via product RO.07. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

RO.09 beoordeling provinciaal 

milieubelang  

urenbasis  keuze provincie 
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6.8 RO.10 Scan omgevingskwaliteit  
 

Omschrijving: Scan van de omgevingskwaliteit om in een zeer vroege fase kansen te 

benutten of problemen te voorkomen 

Wettelijk kader: geen 

Beoogd resultaat: inzicht bieden in de mogelijkheden tot verbetering van de omgevingskwaliteit 

en aangeven van optimalisaties. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Bij locatiekeuzes, nieuwe ontwikkelingen, actualiseren van bestaande plannen 

en het vaststellen van beleid is het van belang dat de omgevingsaspecten tijdig 

meegenomen worden in het planproces. Hierdoor kunnen kansen voor 

duurzaamheid beter benut worden en/of (milieu)problemen makkelijker 

vermeden. Een scan brengt voor een gebied in kaart: 

 wat de milieu- c.q. duurzaamheidscores zijn van een gebied; 

 wat de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zijn, in relatie tot de 

beoogde functie(s);  

 wat de meest optimale functies voor een locatie zijn; 

 welke thema’s en beleidsvelden van belang zijn bij de ontwikkeling van 

een locatie. Dit geeft tevens inzicht in welke partijen betrokken zouden 

moeten worden; 

 welke kansen er zijn om aan te sluiten bij initiatieven en wensen vanuit 

burgers en bedrijfsleven (participatieve samenleving). 

 

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; 

 duurzaamheid;  

 gezondheid. 

Bij deze scan wordt gebruik gemaakt van expert judgement en eventueel van 

een DuurzaamheidsProfiel van een Locatie (DPL). 

Afrekenmoment:  Voor dit product wordt vooraf een aparte urenindicatie opgesteld. Het product 

wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede uren.    

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

RO.10 scan omgevingskwaliteit  urenbasis   keuze gemeenten 

provincie 
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6.9 BO.RO Beleidsondersteuning ROM  

 

Omschrijving: (Advies over) aanpassing van het ROM-beleid van de deelnemers op 

ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Afgestemd houden van het beleid van de deelnemers op actuele wet- en 

regelgeving op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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. Activiteiten: 

 bijdrage aan beleidsontwikkeling RO; 

 kennisbeheer en deskundigheidsbevordering; 

 integrale bijeenkomsten RO-adviseurs gemeenten; 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren vindt plaats op basis van inwoneraantal per 

gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het 

werkplan vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BO.RO beleidsondersteuning ROM regionaal 225 

 

regionale 

keuze 

gemeenten 

 

BO.RO beleidsondersteuning ROM verdeelsleutel 

PZH 

 keuze provincie 
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7 Expertise - Juridisch Cluster 
 

7.1 MA.01 Juridische ondersteuning  

 

Omschrijving: Juridische ondersteuning van gemeenten en provincie bij (complexe) juridische 

zaken met betrekking tot milieu. 

Wettelijk kader: (niet limitatief) Awb, Wabo, Wm, Wbb, Wgh, Wgv, WRO 

Beoogd resultaat: Juridische ondersteuning van gemeenten en provincies bij (complexe) 

juridische zaken met betrekking tot het omgevingsrecht. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Beleid en uitvoering van gemeenten en provincie worden beïnvloed door het 

omgevingsrecht. De omgevingsdienst verzorgt hiertoe juridisch advies zoals 

uitleg regelgeving, beantwoording juridische vragen, juridische adviezen 

waarvoor op dat moment geen product is voorzien maar die wel aan 

gemeenten en/of provincie te koppelen zijn. 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren vindt plaats op basis van inwoneraantal per 

gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het 

werkplan vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

MA.01 juridische ondersteuning regionaal 2067 regionale 

keuze 

gemeenten 

 

MA.01 juridische ondersteuning verdeelsleutel PZH  keuze provincie 
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7.2 MA.02 Afhandelen bezwaar- en beroepsprocedures 
 

Omschrijving: Het verdedigen van een eerder genomen besluit voor de bezwarencommissie 

van het bevoegd gezag en het bij de Rechtbank of de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State verdedigen van een eerder 

genomen besluit. 

Wettelijk kader: Awb, Wabo, Wet Milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming 

Beoogd resultaat: Het bevoegde gezag wordt deskundig vertegenwoordigd in het kader van 

beroep, bezwaar en/of verzoek om voorlopige voorziening. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Tegen besluiten 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 (voorbereiden van) de 

vertegenwoordiging ter zitting.  

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

MA.02.1a  

Afhandelen 

bezwaarprocedure 

kental 38 wettelijk gemeenten 

 

MA.02.1c  

Afhandelen 

beroepsprocedures  

kental 38 wettelijk gemeenten 

 

MA.02.1d  

Afhandelen voorlopige 

Voorziening 

kental 38 wettelijk gemeenten 

 

MA.02.1e  

Afhandelen procedure 

hoger beroep 

kental 38 wettelijk gemeenten 

 

MA.02.2a  

Afhandelen 

bezwaarprocedure  

urenbasis  wettelijk provincie 

MA.02.2c  

Afhandelen 

beroepsprocedures 

urenbasis  wettelijk provincie 

MA.02.2d  

Afhandelen voorlopige 

Voorziening 

urenbasis  wettelijk provincie 

MA.02.2e  

Afhandelen procedure 

hoger beroep 

urenbasis  wettelijk provincie 
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7.3 MA.03 Afhandeling / besluiten op Wob-verzoeken 

 

Omschrijving: Behandelen van een verzoek om informatie waarbij een beroep wordt gedaan 

op de Wet openbaarheid van bestuur. 

Wettelijk kader: Wob 

Beoogd resultaat: Een correcte afhandeling van een Wob-verzoek conform de Wet openbaarheid 

van bestuur. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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: 

 opstellen voornemen besluit op het Wob-verzoek en verzenden aan 

belanghebbenden; 

 afhandeling van zienswijzen; 

 opstellen besluit op het Wob-verzoek (toe- of afwijzen); 

 indien afwijzing verzoek: procedure eindigt hier; 

 indien toewijzing verzoek: de gevraagde informatie wordt bij het besluit 

gevoegd. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

MA.03 afhandeling/besluiten op 

Wob-verzoeken 

kental 8  wettelijk gemeenten 

 

MA.03 afhandeling/besluiten op 

Wob-verzoeken 

urenbasis  wettelijk provincie 
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7.4 MA.07 Opstellen beslissing op bezwaar 

 

Omschrijving: Opstellen beslissing op bezwaar. 

Wettelijk kader: Awb 

Beoogd resultaat: Het bevoegde gezag beschikt over een gemotiveerd en transparant besluit of 

advies. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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. 

Afrekenmoment:  Het product wordt voor de gemeente verrekend / verantwoord na afronding van 

het product. Voor de provincie gebeurt afrekening / verantwoording op basis 

van de bestede tijd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

MA.07 beslissing op bezwaar kental 20  wettelijk gemeenten 

 

MA.07 beslissing op bezwaar urenbasis  wettelijk provincie 
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8 Algemeen 
 

8.1 MA.04 Beheer en bewerking milieugegevens regionaal 
 

Omschrijving: Het beheer van het digitale bestand met relevante gegevens over de door de 

ODMH uitgevoerde werkzaamheden in het werkgebied.  

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Een actueel bestand met milieugegevens als functioneel middel en 

betrouwbare informatiebron ten behoeve van de uitvoering van de 

werkzaamheden.  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  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: 

 actueel houden van het bedrijvenbestand; 

 functioneel beheer; 

 onderhouden van de koppelingen naar de relevante basisregistraties; 

 maken van rapportages 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren vindt plaats op basis van inwoneraantal per 

gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het 

werkplan vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

MA.04 beheer inrichtingenbestand  regionaal 1155 regionale 

keuze 

gemeenten 

 

MA.04 beheer inrichtingenbestand  verdeelsleutel 

PZH 

 keuze provincie 
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8.2 MA.05 Ontsluiting digitale informatie 
 

Omschrijving: Beschikbaar stellen van informatie over het werkgebied. 

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Regionale beschikking over up to date milieu-informatie 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Ten behoeve van zijn werkzaamheden beheert de omgevingsdienst een grote 

hoeveelheid informatie over zijn werkgebied. Met de GIS-viewer (GeoWeb) 

wordt deze informatie ontsloten voor gebruik binnen de omgevingsdienst en 

voor gebruik bij de gemeenten en provincie. Welke van deze beschikbare 

informatie ontsloten zal worden voor breed publiek (Digitale overheid 2020) 

wordt bekeken. Geoweb vormt de basis voor onder andere de 

volgende diensten: Handhaving en vergunningverlening, Bodem, archeologie, 

externe veiligheid, lucht, geluid en ROM advisering. 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); 

 ontsluiten data aan opdrachtgevers en bedrijven; 

 onderhouden van de koppelingen naar de relevante basisregistraties; 

 geven van instructies en voorlichting aan gemeenten voor het gebruik 

van de GIS-viewer; 

 beantwoording van vragen over beschikbaar gestelde informatie. 

Binnen de omgevingsdienst blijven we deze gegevens verbeteren, en kijken ter 

voorbereiding op de omgevingswet of de informatie ontsloten kan worden op 

een manier die aansluit bij het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren vindt plaats op basis van inwoneraantal per 

gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het 

werkplan vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam 

 

Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

MA.05 geoweb en bisbeheer  regionaal 2131 regionale 

keuze 

gemeenten 

 

MA.05 geoweb en bisbeheer  verdeelsleutel PZH  keuze provincie 

  



Productenboek Milieu 2017   Omgevingsdienst  Midden-Holland  101 van 105 

8.3 MA.06 Maatwerk Applicatiebeheer en GIS 

 

Omschrijving: Advisering of projectwerkzaamheden op het gebied van applicaties en 

informatiesystemen. 

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Ondersteuning van gemeenten en provincie. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Ten behoeve van het uitvoeren van de milieu en BWT taken is bij 

omgevingsdienst Midden-Holland kennis van applicaties en geografische 

informatiesystemen (GIS) aanwezig. Deze kennis kan ook ingezet worden voor 

advisering of projectwerkzaamheden binnen gemeenten of provincie. 

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. 

Afrekenmoment:  Er zal vooraf een ureninschatting gemaakt worden. Afrekening gebeurt op 

basis van daadwerkelijk bestede uren. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

MA.06 maatwerk 

applicatiebeheer en GIS  

urenbasis  keuze gemeenten 

provincie 
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8.4 BO.MA Beleidsondersteuning Algemeen 

 

Omschrijving: Advisering van het bevoegd gezag op, niet vakspecifieke, ontwikkelingen in de 

wet- en regelgeving. 

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Indien nodig adviseert de ODMH de gemeenten en provincie over specifieke 

wijzigingen in de wet- en regelgeving en de consequenties van deze 

veranderingen. Indien nodig worden veranderingen doorgevoerd in de 

werkzaamheden van de ODMH.  

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Activiteiten: 

 deelnemen aan of trekken van regionale, provinciale en landelijke werk- 

en/of projectgroepen (bijv. t.a.v. Omgevingswet); 

 het opbouwen van relevante netwerken;  

 het leveren van een bijdrage aan gemeentelijke en provinciale 

beleidsontwikkeling;  

 kennisbeheer en deskundigheidsbevordering;  

 belangenbehartiging. 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren beleidsondersteuning algemeen vindt plaats 

op basis van inwoneraantal per gemeente. Voor de provincie vindt verrekening 

plaats op basis van het in het werkplan vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal 

uren 

Wettelijk? Afnemers 

BO beleidsondersteuning regionaal 1400 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

 

BO beleidsondersteuning Verdeelsleutel PZH  keuze Provincie 
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8.5 HD.MA Helpdesk 

 

Omschrijving: Het op aanvraag verstrekken van informatie over de producten en diensten van 

de omgevingsdienst waarbij de beantwoording in korte tijd kan plaatsvinden. 

Wettelijk kader:  

Beoogd resultaat: Goed geïnformeerd zijn van de maatschappij v.w.b. de taakvelden en 

aandachtsgebieden van de omgevingsdienst. 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  Burgers, bedrijven, bevoegde gezagen en andere overheden kunnen de 

omgevingsdienst benaderen met vragen op de taakvelden van de 

omgevingsdienst. Vragen kunnen gesteld worden langs meerdere kanalen: 

telefoon, internet, email, post, balie.  

De te leveren diensten betreffen het: 

 aannemen van de klantvraag, alsmede uitvoeren van intake; 

 verstrekken van informatie, geven van adviezen over functionaliteit en/of 

financiële aspecten over producten en dienstverlening, alsmede 

aannemen van klachten; 

 bewaken van de afhandeling van de klantvraag. 

Afrekenmoment:  Verrekening van de regionale uren vindt plaats op basis van inwoneraantal per 

gemeente. Voor de provincie vindt verrekening plaats op basis van het in het 

werkplan vastgestelde budget. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

HD helpdesk regionaal 1940 Regionale 

keuze 

Gemeenten 

 

HD helpdesk verdeelsleutel PZH  keuze provincie 
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9 Bijlage A: Contactpersonen omgevingsdienst per product 
 

 

TH.01 t/m TH.20 

VV.14 t/m VV.16 

Team Handhaving Noord Teamleider  

Caroline Demmendal, 088  5450372 

 

Team Handhaving Zuid Teamleider  

Sjoerd Janse, 088  5450318 

 

Team Specialistisch toezicht Teamleider  

Gert van den Toren, 088 5450483 

 

VV.01 t/m VV.13  

VV.18 t/m VV.19 

Team Vergunningen en landbouw Teamleider  

Theo Engel, 088  54 50330 

 

RO.01 t/m RO.09 

 

Cluster Ruimtelijke ordening en 

milieu  

Coördinator  

Simon Witter, 088 5450454 

 

DZ.01 t/m DZ.12 Team Duurzaamheid Teamleider  

Marcel Langeveld, 088 5450293 

 

BA.01 t/m BA.19 Team Bodem en archeologie Teamleider  

Gerben Baks, 088 5450349 

 

GLV.01 t/m 

GLV.15 

Team Geluid, lucht, ecologie en 

veiligheid  

 

Teamleider  

Marlies van Bergen, 088 5450344 

MA.01 t/m MA.03 

MA.07 

Cluster Juridische ondersteuning  Coördinator  

Karel van Oostveen, 088  5450480 

 

MA.04 t/m MA.06 Cluster Functioneel applicatie beheer Coördinator  

Nol Witte,  088 5450113 
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10 Bijlage B: Overzicht wijzigingen in producten 2017 t.o.v. 2016 
 

Numerieke wijzigingen 

 

 
 

Tekstuele wijzingen 

 

 

Nummer Productnaam kental oud kental nieuw verschil

TH.05.1a Voornemen dwangsom 12 10 -2

TH.05.2a Definitieve dwangsom 6 7 1

TH.05.3a (pre-) dwangsomcontrole 3 4 1

TH.06 Besluit nav handhavingsverzoek 20 18 -2

TH.10 Beoordeling rapportageverplichting 6 8 2

VV.03 Intrekken van vergunning 17 urenbasis

VV.08a gelijkwaardigheidstoets 25 20 -5

VV.13 beoordeling E-PRTR verslag 20 15 -5

VV.16 kennisgeving mobiele puinbreker 5 4 -1

RO.01 beoordeling ruimtelijke plannen van derden (gemeenten) 11 15 4

RO.02 Quick scan milieu bij ruimtelijke ontwikkelingen (gemeenten) 11 13 2

RO.01b Provincie beoordeling ruimtelijke plannen urenbasis 15

RO.02b Provincie quick scan milieu bij ro urenbasis 13

BA.09.2 toezicht en handhaving bodemsanering regulier - groot 100 urenbasis

GLV.01.1b beoordelen plannen derden urenbasis 8

GLV.01.3 onderzoek ruimtelijke ontwikkelingen lucht 12 8 -4

GLV.05.1 advies bouwbesluit 10 8 -2

GLV.07 Hogere waarde procedure 20 22 2

GLV.08.3 controle APV en PMV 11 14 3

Nieuw Product

TH.24 Toezicht energiebesparing

BA.09.8 toezicht en handhaving ontgrondingen

BO.DZ Beleidsondersteuning Duurzaamheid

Nieuwe naam

BA.07 Beschikking bodemsanering

GLV.06 Rapportage monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

RO.05 Advies leefomgevingskwaliteit

RO.09 Beoordeling provinciaal milieubelang

RO.10 Scan omgevingskwaliteit

Samenvoeging

VV.10 en VV 19 VV.10 Verlening ontheffingen 10.63 Wm / APV (verbranden, storten en slootdempingen) 

Splisting product

BA.05.3 in BA. 05.3a voornemen dwangsom BA. 05.3b dwangsom

vervallen

VV.19 Samengevoegd met VV.10

VV.4.2 Enkelvoudig en meervoudig is samengevoegd tot VV.4

DZ.04 Dit is een nieuw product TH.24 geworden

BA.04

PZH.01

GLV.09


