
Voorwoor d
Graag willen wij u met deze nieuwsbrief informeren over de werkzaamheden, die wij 

in uw opdracht uitvoeren. Het is de bedoeling om u tweemaal per jaar te informeren 

over van belang zijnde onderwerpen en ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief leest u onder meer een korte introductie van de dienst. 

Daarnaast zijn enkele artikelen met technische achtergrondinformatie opgenomen 

en wordt een beeld geschetst van de dagelijkse werkzaamheden die wij voor uw 

organisatie uitvoeren.

A. Bouwens

Secretaris-Directeur RUD NHN

I ntroductI e 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voert sinds 2014 

namens zeventien gemeenten en de provincie bij circa 23.000 bedrijven de landelijk 

aanvaarde basistaken uit. Daarnaast worden in maatwerk extra taken als duurzaam-

heid en het bodemloket uitgevoerd. Ook voor de uitvoering van tijdelijke projecten 

zoals bijvoorbeeld sanering weg- en railverkeerslawaai, asbest en vuurwerk kunnen 

deelnemers bij ons terecht. Met alle deelnemers is een dienstverleningsovereen-

komst en een VTH-uitvoeringsprogramma overeengekomen.

De omvang van de begroting is in 2017 bijna zeventien miljoen euro. Er werken 

inmiddels zo’n 160 mensen.

Onze gemeenschappelijke regeling – een college regeling – voorziet in regionale 

vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur(DB). Het DB bestaat uit de heren Van 

der Veek (onafhankelijk voorzitter uit Schagen), Tekin (Noord-Holland), Groot  

(Kop van Noord-Holland), Nagengast (regio Alkmaar) en Bashara (West-Friesland).  

De portefeuillehouders van de achttien deelnemers vormen namens de colleges het 

algemeen bestuur. Zij zijn op de hoogte van de ins en outs van de RUD NHN.
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kader Br I eF 2017
In 2015 is de RUD NHN gestart met een pilotproject om te komen tot verbetering van 

de informatie-uitwisseling richting raden: “Grip op regionale samenwerking”. Dit is 

geconcretiseerd in onze Kaderbrief 2017. Inhoudelijk bestaat deze uit een beschrijving 

van de autonome ontwikkelingen waarmee de deelnemers en de RUD NHN te maken 

hebben. Dit betreft de te verwachten conjunctuurschommelingen en de voorbereiding op 

de Omgevingswet. Ook zijn speerpunten voor de uitvoeringstaken (asbest, ketentoezicht 

en duurzaamheid) benoemd. Daarnaast gaat het om onderzoeken naar outputfi nanciering 

versus de huidige lumpsumbijdrage en de inbreng van meer of minder taken op termijn. 

Ook is ingegaan op de loon- en prijsindexatie. Deze onderwerpen worden in 2017 en 

2018 uitgewerkt.

kwalIteIt  Van de u ItVoer I ng
In dit kader wordt gerefereerd aan de landelijke investeringen in de kwaliteit van de 

uitvoering. Naast de oprichting van de uitvoeringsdiensten zijn in overleg met VNG en 

IPO ook procescriteria en deskundigheidsvereisten geformuleerd. Uit een eerste, extern, 

onderzoek blijkt dat de RUD NHN voor de basistaken grotendeels aan de criteria voldoet. 

Begin 2017 wordt duidelijk hoe hieraan volledig kan worden voldaan.

Dan wordt door de deelnemers ook een keuze gemaakt of wij voor de niet-basistaken 

aan deze kwaliteitscriteria moeten (gaan) voldoen. In dat kader is de doorwerking van 

de “Regionale verordening VTH-kwaliteit Noord-Holland Noord” in het bestuur besproken. 

Deze houdt in dat voor alle basistaken aan de landelijke kwaliteitseisen moet worden 

voldaan. Voor de overige overgedragen taken uit de Wabo geldt dit echter niet. Net zoals 

dat niet geldt voor de milieutaken die nog bij de gemeenten worden uitgevoerd. In de 

verordening is opgenomen dat de afzonderlijke colleges hiervoor nadere kwaliteitseisen 

vaststellen. De RUD NHN is momenteel in afwachting hiervan.

toen emen de productI e
Uit een interne vergelijking van de door de RUD NHN aan de deelnemers geleverde 

producten over de jaren 2014–2016 blijkt dat op een aantal gebieden de productie fors 

is toegenomen. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de aantrekkende 

economie. Zo zien we een sterk toegenomen vraag naar akoestisch onderzoek, juridische 

adviezen en adviezen bouw en RO. Ook de vraag naar asbest- en horecacontroles is 

gestegen. Daarnaast leveren we op verzoek van de deelnemers een aantal nieuwe 

producten. Voorbeelden zijn de toetsing van bodemenergiesystemen en advisering op het 

gebied van externe veiligheid en natuur.

De toenemende productie vraagt om goede prioritering en afstemming. Hierover zijn 

afspraken gemaakt met de deelnemers.
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oVer drac ht proVI nc I etaken
In twee tranches heeft de provincie dit jaar de uitvoering van een aantal nieuwe taken 

aan de RUD NHN overgedragen. Het gaat hierbij om taken op het gebied van zwemwater, 

(vaar)wegen, vergunningverlening Wet bodembescherming en de groene wetgeving  

(Wet natuurbescherming). Wij voeren deze taken veelal voor het gehele grondgebied van 

de provincie uit. In totaal zijn zo’n 35 medewerkers uit Haarlem overgekomen. Daarvoor 

is de begane grond van het gebouw aan het Dampten in Hoorn verbouwd en in gebruik 

genomen.  

In de financiële stukken zijn de begrotingen voor de milieutaken en de nieuwe provinciale 

taken gescheiden. Hierdoor is dit proces voor alle deelnemers en de RUD NHN financieel 

veilig ingericht.

FI nanc I eel
Bij de oprichting van de RUD NHN zijn de volgende financiële afspraken gemaakt:

•	 Terugverdienen van de oprichtingskosten;

•	 Na het terugverdienen van de oprichtingskosten de jaarlijkse bijdrage van de  

deelnemers terugbrengen met vijf procent.

Naar verwachting worden deze doelstellingen – conform afspraak – in 2018 gerealiseerd.

Naast deze taakstellende bezuiniging heeft de RUD NHN in de periode vanaf de oprichting 

tot en met 2016 steeds voldaan aan de bezuinigingen als gevolg van de opgelegde nullijn. 

Mede doordat een sterk verhoogd budget van de provincie de financiële basis van de 

overhead heeft versterkt.

B I don
BIDON heeft tot doel het gebruik van reeds bekende milieu-hygiënische bodem-

gegevens te verbeteren. Overheid en netbeheerders delen hun informatie in een 

gemeenschappelijke ICT-voorziening. Daarmee komt een einde aan de huidige 

fragmentatie van bodemgegevens zodat gegevens tegen lagere kosten, sneller en 

eenvoudiger te raadplegen zijn voor zowel publieke als private organisaties. Naast de 

overheid, netbeheerders en bodemadviesbureaus krijgen ook andere belanghebbenden 

– zoals grondverzetbedrijven, projectontwikkelaars en makelaardij – toegang tot deze 

informatie.

Noord-Hollands landschap



Wat doet de RUD NHN?

De RUD NHN neemt sinds de start van het initiatief deel aan de werkgroep 

gemeenschappelijke voorziening en de klankbordgroep. Op dit moment wordt de 

aanbesteding voorbereid en wordt een analyse gemaakt hoe BIDON in de werkprocessen 

van de deelnemers en de RUD NHN past. Daarnaast wordt onderzocht hoe BIDON 

gebruikt kan worden als landelijke informatiebron voor de Omgevingswet.

Meer informatie is te verkrijgen via: www.bidon.info.nl of mevrouw A. Feitz,  

afeitz@rudnhn.nl

 

kroon op samenwer kI ng
Met de komst van de RUD NHN en de reorganisatie van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord(VR NHN) is een nieuwe rolverdeling ontstaan tussen de gemeenten en deze 

gemeenschappelijke regelingen. Een mooie gelegenheid om de samenwerking naar een 

hoger niveau te tillen en minder vrijblijvend te laten zijn. Dit heeft recent geresulteerd in 

een overeenkomst waarin werkafspraken over de uitvoering zijn vastgelegd. 

De RUD NHN en VR NHN spannen zich in om de samenwerking onderling en met de 

deelnemers te optimaliseren. Concreet gaat het om bijvoorbeeld de afstemming over 

advisering bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen (externe veiligheid),  

het bundelen van deskundigheid en het gezamenlijk optreden bij milieucalamiteiten.

Voor de deelnemers vallen er geen zaken tussen wal en schip, worden dubbele adviezen 

vermeden, is informatie sneller beschikbaar en is er bij milieucalamiteiten een vloeiende 

overgang van de warme fase naar de nazorg.

Om de werkafspraken met de deelnemers af te stemmen maken wij momenteel een tour 

langs de gemeenten. Tevens ligt het in de bedoeling om ook met HHNK tot vergelijkbare 

afspraken te komen.

De bestuursvoorzitters Van der Veek (Links) en Bruinooge ondertekenen 

de samenwerkingsovereenkomst.

opsc hon en 
san er I ngsVoor ra ad
Sinds in 1980 de Wet geluidhinder van kracht is, moest bij de bouw van woningen en 

wegen worden voldaan aan geluidsnormen. Het doel was dat nieuwe ontwikkelingen 

niet leiden tot toename van hinder. Voor situaties die op dat moment een te hoge 

geluidbelasting ondervonden werd een saneringsplicht opgenomen. 



Dit resulteerde in de zogenaamde A- en B-lijsten voor wegverkeer en de raillijst voor het 

spoor. Voor de regio in totaal betreft het bijna 9.000 woningen.

Omdat de lijsten inmiddels ruim 30 jaar bestaan zijn deze vervuild geraakt. Zo zijn 

woningen gesloopt, is er nieuwbouw gekomen, zijn wegen verkeersluw geworden of 

voorzien van een 30 km-zone. Redenen waarom woningen niet langer voor sanering in 

aanmerking komen en het Ministerie van I&M de regeling wil afronden. Daarom vraagt het 

Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) binnenkort om de bestaande lijsten op te schonen. 

Dit om de werkelijke saneringsvoorraad en –kosten te bepalen. 

De RUD NHN zal – voor de desbetreffende deelnemers – de saneringslijsten opvragen bij 

het BSV en nagaan of er nog sprake is van een saneringswoning. De resultaten melden 

wij aan de gemeenten met een advies hoe hier mee om te gaan. De opgeschoonde lijsten 

sturen wij naar het BSV. Op basis van die lijst kan de gemeente daarna zelf subsidie voor 

de sanering aanvragen.

natuu r Besc h ermI ng
Bij de RUD NHN werkt een enthousiaste groep mensen aan de Wet natuurbescherming. 

Wij maken besluiten namens Gedeputeerde Staten en zorgen voor de handhaving hierop.

De Wet natuurbescherming is onderverdeeld in drie hoofdstukken die ieder een eigen 

onderdeel van het groen behandelen. Dit zijn de gebiedsbescherming (de duinen en 

laagveengebieden), de soortenbescherming en de houtopstanden. 

Gebieden

Bij gebiedsbescherming gaat het onder meer over stikstofuitstoot op en werkzaamheden 

in Natura 2000-gebieden. Bijvoorbeeld bij aanleg en onderhoud van kabels en 

leidingen. Wij beoordelen deze projecten en geven er – al dan niet onder voorschriften – 

vergunningen voor af. 

Informatie over Natura 2000-gebieden vindt u onder meer op www.synbiosys.nl.

Soorten

Soortenbescherming is mogelijk overal in Noord-Holland van toepassing. De bescherming 

betreft vogels, dieren en planten en speelt bijvoorbeeld bij ruimtelijke ingrepen in 

steden, dorpen of buitengebieden. Vogels en andere dieren kunnen Europees streng 

beschermd zijn. Het is raadzaam daarmee rekening te houden in een vroeg stadium van 

gemeentelijke projecten. Hiervoor zijn goede brochures beschikbaar via EZ.

Ook jacht, beheer en schadebestrijding vallen onder soortenbescherming. Bijvoorbeeld 

in het kader van de vliegveiligheid of de bestrijding van konijnen in waterkeringen in het 

belang van de openbare veiligheid.

Bossen

Bossen of “houtopstanden” zijn ook beschermd. Voor het kappen van bomen in het 

buitengebied geldt in veel gevallen een herplantplicht en komt er voor elke gekapte boom 

een nieuwe terug. In bepaalde gevallen kunt u een ontheffing krijgen om de kap elders te 

compenseren. Hier kunt u meer over lezen op onze website, www.rudnhn.nl.

Meervleermuis

Robbenoordbos



en ergI en eutra al won en
Het landelijk Energieakkoord zet in op verschillende thema’s, waaronder bestaande 

woningbouw. Doel is dat alle inwoners in 2050 in een energieneutrale woning wonen. 

Het gaat om woningen die geen CO2 uitstoten. Gasloos wonen wordt de nieuwe norm. 

Dat geldt voor zowel huur- als koopwoningen. Gemeenten en RUD NHN werken sinds 

2014 aan een structurele aanpak voor het verduurzamen van de woningvoorraad met 

verankering in onder andere de regionale Woonvisies. 

Voor huurwoningen doen we dat mede door met woningcorporaties prestatieafspraken 

over energiebesparing te maken en (pilot)projecten te ondersteunen. Voor koopwoningen 

bieden we onder andere een onafhankelijk energieloket met gratis adviezen van het 

Duurzaam Bouwloket (DBL) en organiseren we informatiebijeenkomsten over het 

besparen en opwekken van energie. Dat doen we vooral doelgroepgericht. Zo informeren 

we gericht bewoners van jaren zestig en zeventig woningen, lintbebouwing, stolpen en 

monumenten. Deze benadering is uniek in Noord-Holland. Verder wordt collectieve inkoop 

van besparende maatregelen en zonne-energie gestimuleerd.

Gemeenten helpen we bij het opstellen en uitvoeren van en communiceren over 

gemeentelijke subsidieregelingen voor energiebesparing. Wilt u weten wat de RUD NHN 

samen met uw gemeente of regio kan doen om de energietransitie in de bestaande 

woningbouw te versnellen? Neem dan contact op met mevrouw B. Harskamp via 

bharskamp@rudnhn.nl.

Alleen nog energieneutrale woningen in 2050

dIrecteur geeFt stokJe door
Op 1 april neemt André Bouwens afscheid als secretaris–directeur van de RUD NHN. 

Na eerst drie jaar aan de oprichting te hebben gewerkt en daarna vier jaar de RUD NHN 

te hebben geleid, draagt hij zijn stokje over aan een nieuwe directeur.

Bouwens: “De opbouwfase is in een afrondend stadium gekomen. Er staat nu, volgens 

mij, voor de deelnemers een goed functionerende organisatie. Aan de belangrijkste 

doelstellingen uit het bedrijfsplan is voldaan. De organisatie levert meer producten en 

diensten met meer kwaliteit dan ervoor en tegen lagere kosten. Ik kijk dan ook met een 

goed gevoel terug op het bereikte resultaat.” 

“De RUD gaat nu voor de langere termijn een koers en visie ontwikkelen, waarin 

vraagstukken als output-fi nanciering, takendiscussie en Omgevingswet belangrijke thema’s 

zijn. Dit is een andere fase en vergt een andere leidinggevende die met een frisse blik en 

nieuwe energie deze zaken aanpakt. Ik wens mijn opvolger daarin veel succes toe.”

Het bestuur heeft inmiddels opdracht gegeven tot werving van een nieuwe directeur. 

De benoeming vindt op korte termijn plaats. Het is namelijk voor de organisatie en de 

deelnemers van belang dat bovengenoemde strategische vraagstukken snel worden 

opgepakt.





w w w. r u d n h n . n l

contact
Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief kunt u terecht bij onze directiesecretaris 

(de heer E. Langereis), deze is bereikbaar 

via elangereis@rudnhn.nl of uw accounthouder bij 

de RUD Noord-Holland Noord.


