Bijlage als bedoeld in de artikelen 16 en 22
Onderdeel I
1.

Taken (artikel 16)

De dienst bereidt voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
alle wettelijke milieutaken en alle milieubeleidstaken, alsmede de taken bedoeld
in het basistakenpakket, voor en voert deze met inachtneming van de in
onderdeel II van de in deze regeling opgenomen bijlage aangeduide
bevoegdheden uit. Tot de in dit lid bedoelde taken behoren in ieder geval de in
het vijfde lid onder a tot en met r genoemde taken.

2.

De dienst bereidt voor gemeente Haarlem alle inrichtinggebonden milieutaken,
alsmede de taken bedoeld in het basistakenpakket, voor en voert deze met
inachtneming van de in onderdeel II van de in deze regeling opgenomen bijlage
aangeduide bevoegdheden uit. Tot de in dit lid bedoelde taken behoren in ieder
geval de in het vijfde lid onder a, b, c, h, k, o, q en r genoemde taken.

3.

De dienst voert de gemeenten Beemster en Purmerend alle taken bedoeld in het
basistakenpakket uit met inachtneming van de in onderdeel II van de in deze
regeling opgenomen bijlage aangeduide bevoegdheden uit. Tot de in dit lid
bedoelde taken behoren in ieder geval de in het vijfde lid onder a,b, c, q en r
genoemde taken.

4.

De dienst bereidt voor provincie Noord-Holland alle taken bedoeld in het
basistakenpakket voor en voert deze met inachtneming van de in onderdeel II
van de in deze regeling opgenomen bijlage aangeduide bevoegdheden uit, met
uitzondering van de taken met betrekking tot BRZO-bedrijven en bedrijven die
onder de IPPC-richtlijn 2008/1/EG als IPPC werden aangemerkt en het
milieutoezicht waarvoor krachtens provinciale verordening een vergunning is
vereist. Tot de in dit lid bedoelde taken behoren in ieder geval de in het vijfde lid
onder b, c, k, q, r en s genoemde taken.

5.

Taken:
a.

het voeren van procedures verband houdende met enkelvoudige
omgevingsvergunningen, milieuontheffingen, aanwijzingen, nadere eisen en
meldingen;

b.

het uitvoeren van controle- en handhavingsprogramma’s en meer in het
algemeen het houden van toezicht op de naleving van de milieuwetgeving;

c.

het invulling geven aan het “coördinatie- en informatiepunt handhaving”,
betreffende de milieuaspecten van de omgevingsvergunning, waarbij
tenminste zorg wordt gedragen voor:


technische-, juridische-, beleidsmatige en organisatorische ondersteuning
van de uitvoering van handhavings- of beleidsprojecten van derden;



het verzamelen, beheren en verstrekken van voor de milieuhandhaving
relevante en actuele informatie;



het opstellen van (meerjaren)handhavingsprogramma’s en coördinatie
van de in deze programma’s overeengekomen acties;



coördinatie en organisatie van de inzet van handhavingsteams;



voortgangs- en kwaliteitsbewaking, o.a. door periodieke verslaglegging
van de uitvoering van de handhavingsprogramma’s;



secretariaatsfuncties van de ambtelijke- en bestuurlijke regionale
milieuoverleggen en het



voorzitterschap van het ambtelijk regionaal milieu overleg in het
samenwerkingsgebied inclusief de voorbereiding van deze vergaderingen;

d.

het verrichten van geluidmetingen en het adviseren over- en uitvoering van
taken samenhangend met industrielawaai, verkeerslawaai en
spoorweglawaai, zoals voeren van procedures verband houdende met de
vaststelling van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting;

e.

het verrichten en beoordelen van bodem- en grondwateronderzoeken en het
begeleiden van bodem- en grondwatersaneringsprojecten;

f.

monitoring (registratie) en het opstellen van rapportages en (bijdragen aan)
saneringsprogramma’s;

g.

het leveren van inhoudelijke bijdragen aan milieu-effectrapportage(s) en het
voeren van procedures die hiermee verband houden, voor zover deze
rapportages worden opgesteld ten behoeve van het nemen van
milieubesluiten;

h.

het adviseren omtrent ruimtelijke planvorming en bouwplannen;

i.

het participeren in projecten en milieuoverlegstructuren van andere
overheidslichamen of milieuorganisaties;

j.

het voorbereiden en uitvoeren van de milieubeleidsplannen en
milieuwerkprogramma’s;

k.

het voeren van bestuursrechtelijke procedures, w.o. vertegenwoordiging in
bezwaar- of beroepsprocedures;

l.

het voorbereiden en (doen) uitvoeren van milieuprojecten, onder meer op het
gebied van geluid, lucht, water, bodem, afval, veiligheid en zonodig op
raakvlakken met andere beleidsterreinen;

m. het signaleren van relevante ontwikkelingen en het adviseren omtrent te
nemen besluiten ten aanzien van beleidswijzigingen;
n.

het bevorderen en stimuleren van milieueducatie en milieu-communicatie;

o.

het adviseren, het voorbereiden en uitvoeren van plannen en projecten en
het voeren van procedures met betrekking tot externe veiligheid;

p.

beoordelen of er sprake is van een bijzondere omstandigheid ingevolge de
Natuurbeschermingswet 1998 en/of de Flora- en faunawet in het kader van
de omgevingsvergunning;

q.

het milieutoezicht bij activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit;

r.

het milieutoezicht op sloopwerkzaamheden;

s.

het voeren van procedures verband houdende met vergunningverlening op
basis van de Wabo, met uitzondering van besluiten op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 en op grond van de Provinciale Ruimtelijke
verordening Structuurvisie.

Onderdeel II Bevoegdheden (artikel 22)
1. Aan het dagelijks bestuur worden door de deelnemers uit de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de volgende bevoegdheden
gedelegeerd:

a.

het nemen van besluiten aangaande omgevingsvergunningen, die uitsluitend
zien op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid 1 sub e en sub i van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarop gebaseerde
regelgeving, alsmede het nemen van de besluiten ingevolge de regels bij of
krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet
bodembescherming, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de
Algemene wet bestuursrecht, te weten;


besluiten op aanvragen;



besluiten waarin wordt bepaald dat een (omgevings-) vergunning,
ontheffing of aanwijzing moet worden aangevraagd;



besluiten inzake het buiten behandeling laten van aanvragen;



besluiten inzake de weigering van een (omgevings-) vergunning,
ontheffing of aanwijzing;



besluiten inzake het stellen van maatwerkbesluiten en
gelijkwaardigheidsbesluiten;



besluiten inzake het verlenen van een (tijdelijke) (omgevings)vergunning, ontheffing of aanwijzing;



het afgeven van een schriftelijke verklaring of het verlenen van
goedkeuring;



besluiten inzake de wijziging of intrekking van (omgevings)vergunningen, ontheffingen of aanwijzingen zowel ambtshalve als op
verzoek;



besluiten inzake de toepassing van de (uitgebreide)
voorbereidingsprocedure voor besluiten inzake aanvragen of ambtshalve
te nemen besluiten;



besluiten inzake de verlenging van termijnen waarbinnen besluiten op
aanvragen of ambtshalve te nemen besluiten worden genomen.



het geven van bevelen voor zover de bevoegdheid hiertoe ingevolge de
regels bij of krachtens de Wet bodembescherming aan de deelnemers toe
zou komen;



besluiten die verband houden met de openbaarheid van gegevens, mede
ingevolge verzoeken van derden met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur;

b.

het nemen van besluiten verband houdende met milieu-effectrapportage, als
bedoeld in hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer, voor zover deze rapportage wordt
opgesteld ten behoeve van het nemen van een milieubesluit, te weten;


besluiten inzake de beoordeling of een milieu-effectrapport moet worden
gemaakt;



besluiten omtrent de inhoud van een milieu-effectrapport;



besluiten omtrent de vaststelling van richtlijnen;



besluiten inzake de beoordeling van de volledigheid en juistheid van een
milieu-effectrapport;



besluiten omtrent het niet nemen van een besluit bij de voorbereiding
waarvan een milieu-effectrapport moet worden gemaakt;



besluiten omtrent het buiten behandeling laten van een aanvraag om een
besluit bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet
worden gemaakt;



besluiten inzake het niet ondernemen van een activiteit die tot
ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu kan leiden;

c.

het nemen van zelfstandige besluiten op verzoeken om schadevergoedingen
die veroorzaakt zouden zijn binnen het kader van de uitoefening van de
onder a en b van dit artikellid genoemde bevoegdheden;

d.

het nemen van besluiten inzake het aanwijzen van ambtenaren belast met
vertegenwoordiging in bezwaar- of beroepsprocedures en het leiden of
deelnemen aan zittingen waarin gelegenheid wordt geboden mondelinge
zienswijzen of bedenkingen in te dienen voor zover deze vertegenwoordiging
betrekking heeft op de uitoefening van de onder a en b van dit artikellid
genoemde bevoegdheden.

2. De overige deelnemers uit de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland
kunnen de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden opdragen aan het dagelijks
bestuur of de secretaris-directeur door middel van additionele mandaatbesluiten.

