
Onze eerste editie
 van Milieuexpert!

Ik heb het genoegen om u het eerste nummer van Milieuexpert aan 
te bieden. Deze nieuwsbrief zal ieder kwartaal verschijnen. Hiermee 
willen wij u op de hoogte houden van actuele onderwerpen op het 
gebied van vergunningverlening, handhaving en milieubeleid. 

U kunt hierbij denken aan nieuws over de omgevingsvergunning 
(Wabo), waarbij een één loketfunctie ontstaat om service en 
doelmatigheid voor inwoners en ondernemers te verbeteren. Maar 
ook aan het nieuwe Activiteitenbesluit en de Besluiten bodem en 
landbouw milieubeheer. Ook beleidsonderwerpen zoals duurzame 
energie, windmolenproblematiek, geluidszaken en bodemsanering 
komen aan bod. Daarnaast zal de Milieuexpert ontwikkelingen 
binnen onze milieudienst weergeven. 

Milieuexpert is een nieuwsblad om onze klanten, waaronder 
gemeentebestuurders, ambtenaren, inwoners en ondernemers, 
goed te informeren. Hiermee willen wij er voor zorgen dat de 
communicatie met onze klanten zo optimaal mogelijk is. 

Ik wens u veel leesplezier toe!

André Bouwens,
directeur Milieudienst 
Kop van Noord-Holland

Milieuexpert In de milieudienst werken samen de gemeenten 
Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe (N.H.)

 

De rijksoverheid heeft met de provincies afgesproken om in Nederland 
1.500 megawatt windenergie te realiseren. Dit is een uitkomst van het 
Verdrag van Kyoto, waarin de noodzaak van het terugdringen van het CO² 
broeikasgas beschreven is. Windenergie is maatschappelijk zeer belangrijk als 
energieopwekking naast andere vormen van groene stroom.

Om windturbines te kunnen plaatsen moeten gemeenten hun 
bestemmingsplannen wijzigen. Dat gaat mondjesmaat omdat de 
maatschappelijke weerstand tegen windturbines toeneemt. Vaak worden 
windmolens als storend ervaren door hun zeer grote ruimtelijk effect. Maar 
de grootste ergernis komt van het geluid dat windturbines produceren. De 
reden hiervoor is dat in grote delen van de Kop het achtergrondniveau zeer 
laag is. Een draaiende windturbine is goed hoorbaar wanneer deze het 
achtergrondniveau overstijgt.

De provincie Noord-Holland is op dit moment bezig met de ontwikkeling van 
nieuw beleid voor windmolens. Waarschijnlijk leidt dit ertoe dat opschaling bij 
het bedrijf niet meer mogelijk is. In plaats daarvan kunnen gemeenten locaties 
aanwijzen waar bedrijven gezamenlijk een windmolenpark kunnen realiseren.

De Milieudienst Kop van Noord-Holland adviseert gemeenten om nieuwe 
windmolenparken in één lijn te plaatsen binnen de geluidscontour van een 
auto(snel)weg. Bij het vervangen van een bestaande turbine door een groter 
exemplaar, ‘opschaling’ genoemd, zou de afstand tot de dichtstbijzijnde 
geluidsgevoelige bestemming (bijvoorbeeld een woning) moeten worden 
gebasseerd op het plaatselijke achtergrondniveau.

Wilt u meer informatie over dit advies voor windturbines? Neem dan contact op 
met Mike Goudemond, Coördinatie/ Consulentschap, telefoon 0224 274 606.

 

Bedrijfsmatig, klantgericht  
   en 
kwaliteit in dienstverlening
Op 1 september 2006 is de Milieudienst Kop van Noord-Holland gestart. 
Wij werken voor de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, 
Schagen en Zijpe. Deze gemeenten hebben hun krachten gebundeld, omdat 
zij individueel minder kennis en expertise hadden en kwetsbaar waren. 
Bovendien lijken de gemeenten veel op elkaar qua milieuproblematiek, 
milieubeleid en de omvang van het takenpakket en milieuformatie. 

Een milieudienst met ambitie
De dienst is nu in opbouw en aan veel organisatorische zaken en 
werkprocessen wordt hard gewerkt. De Milieudienst Kop van Noord-
Holland is een jonge organisatie met veel ambitie. De milieudienst werkt 
aan duurzame ontwikkeling en verbetering van de milieukwaliteit in de 
regio. Daarbij willen we een bedrijfsmatige en klantgerichte organisatie 
zijn die kwaliteit levert aan onze klanten: de vijf gemeenten, ondernemers 
en inwoners. We gaan efficiënt en effectief werken bij het verlenen van 
vergunningen, handhaven van milieuvoorschriften en bij het maken van 
milieubeleid. 

Efficiënt werken en opereren als expert!
Onze ambitie willen én kunnen we waarmaken. Daarvoor is de organisatie 
praktisch en pragmatisch verdeeld over de teams Beleid & Regulering en 
Handhaving & Juridische zaken. Vanaf de start is al duidelijk dat de dienst 
efficiënter kan werken dan bij de gemeenten individueel mogelijk was. Binnen 
de platte organisatie komen diverse specialismen nu samen. De onderlinge 
afstemming is daardoor beter en kennis kan snel uitgewisseld worden. 
Door gebundelde kennis en meer specialisatie kan de milieudienst opereren 
als ‘expert’. Er is meer kennis in huis en het wiel hoeft niet meermalen 
uitgevonden te worden. Zo zijn de mogelijkheden om milieuproblemen in de 
regio gezamenlijk op te lossen veel beter. 

De eerste stap gezet
Om onze ambitie te realiseren is een periode van drie jaar uitgetrokken. De 
eerste stap hiervoor is al gezet door het opstellen van een Milieuprogramma 
2007. Dit programma is een basis waar vanuit de milieudienst verder kan 
groeien. Het zorgt voor transparantie en helder gedefinieerde prestaties en 
resultaten. Meer informatie over het werkprogramma vindt u op de volgende 
pagina onder ‘Ambitie Milieudienst vastgelegd in het Milieuprogramma 2007’.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Milieudienst Kop van Noord-Holland - Postbus 8 - 1740 AA Schagen - Tel: 0224 274 600 - Fax: 0224 274 639 - Milieudienst Kop van Noord-Holland © 2007

Leven met windmolens!

Wij willen onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Of u bestuurder, 
ambtenaar, ondernemer of inwoner bent. Heeft u een vraag of suggestie? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Milieudienst Kop van Noord-Holland
Postbus 8, 1740 AA SCHAGEN
Bezoekadres; Laan 19 in Schagen
Tel: +31 (0) 224 - 27 46 00
Fax: +31 (0) 224 - 27 46 39 
Mail: info@milieudienstkvnh.nl

Website in ontwikkeling
De komende maanden wordt er gewerkt aan een gebruiksvriendelijke 
website waar inwoners en ondernemers gemakkelijk informatie 
vinden over onze organisatie, het milieubeleid, vergunningverlening en 
handhaving. De bedoeling is dat makelaars via de website toegang kunnen 
krijgen tot bodeminformatie en dat inwoners eenvoudig milieuklachten 
kunnen melden. 

Milieuklachten
Ervaart u overlast van een bedrijf en wilt u een klacht indienen? Neem dan 
contact op met Elsa Koops, Administratief Juridisch, 
telefoon 0224 274 621.

Bodeminformatie
Wilt u bodeminformatie opvragen? Neem dan contact op met Kevin Mulder, 
Bodem, telefoon 0224 274 605.

Contact met de milieudienst

Milieudienst in de pers

Noord-Hollands dagblad 13 dec ‘06

Een feestelijke start gistermiddag van de Milieudienst Kop van 
Noord-Holland. V.l.n.r. directeur André Bouwens van de milieudienst, 
gedeputeerde Albert Moens en Franc Weerwind, burgemeester van 
Niedorp en tevens voorzitter van de bestuurlijke begeleidingsgroep vanuit 
de deelnemende gemeenten. Dit drietal schoot een flinke dot confetti de 
lucht in, waarmee de nieuwe organisatie nu ook officieel werd gelanceerd.
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De nieuwe milieudienst wil efficiënt en effectief zijn en als verlengstuk van de 
gemeenten opereren. Daarnaast moet de dienst instaan voor kwalitatief hoger 
uitvoeringsniveau. Deze visie en ambitie heeft de milieudienst vastgelegd in 
het Milieuprogramma 2007. Hierin staat wat de milieudienst concreet doet 
om haar ambitie te bereiken, welke activiteiten voor de gemeenten worden 
uitgevoerd en hoeveel uren dit kost. Het programma is eind januari 2007 aan 
de gemeentebesturen van Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en 
Zijpe aangeboden ter vaststelling in de gemeenteraad.

In het programma is een onderverdeling gemaakt in de volgende taken:
• wettelijk verplichte taken (vergunningverlening en handhaving Wet 

milieubeheer, uitvoering milieutaken Wet bodembescherming, voldoen aan 
de Wet geluidhinder etc.) 

• afstemmen van bestaand gemeentelijk beleid ( bodembeleid, geluidbeleid, 
duurzaam bouwen etc.)

• samenwerkingsprojecten
• ondersteunende activiteiten

Het programma bestaat uit twee delen. Deel I is bedoeld voor bestuur 
en management van de gemeenten. Deel II voor de medewerkers en het 
management van de Milieudienst en als naslagwerk voor de lezer van deel I. 
Per milieuthema zijn afzonderlijke producten benoemd. Deze zijn in deel II 
uitgebreid beschreven naar activiteit, doelstelling, kengetal, meeteenheid, 
inzet in uren en beoogd resultaat. Nadat het milieuprogramma door de 
gemeenteraden is vastgesteld, zal het document digitaal te vinden zijn op de 
websites van de gemeenten.

Wilt u meer informatie over het milieuprogramma? Neem dan contact op met 
Betsy Schoorl, Beleid/ Consulentschap, telefoon 0224 274 607.

Eigen huis?
Besparen is makkelijk via
www.BespaarDaar.nl
In de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Schagen en Zijpe gaat 
binnenkort een communicatiecampagne van start om eigenaren van 
koopwoningen te informeren over energiebesparing. Er zijn nog veel kansen 
voor energiebesparing in bestaande woningen. Een voorbeeld is de matige 
isolatie in veel oudere koopwoningen. Eigenaren betalen daardoor veel 
aan kosten voor gas en elektriciteit. De energieprijzen zijn de afgelopen 
jaren verdubbeld en de verwachting is dat ze de komende jaren nog verder 
stijgen. De campagne moet mensen erop wijzen dat energiebesparen 
makkelijker is dan vaak wordt gedacht.

Advies op maat
Woningeigenaren kunnen op de website www.BespaarDaar.nl of via 
0900-1008008 (€ 0,15 per minuut) een gratis scan uitvoeren naar de 
energieprestatie van hun woning. Uit de scan volgt een gedegen en eerlijk 
advies voor energiebesparing en duurzame energie toepassingen. Daarbij 
wordt duidelijk aangegeven welke energiebesparende maatregelen en 
subsidies mogelijk zijn, hoeveel op energie(kosten) wordt bespaard en binnen 
welke tijd de investering is terugverdiend.

Offerte met een druk op de knop
Aanvragen van een offerte voor geadviseerde maatregelen 
gaat met een druk op de knop. Bij de actie BespaarDaar 
zijn gekwalificeerde installateurs en isolatiebedrijven 
aangesloten. Zij brengen aan de woningeigenaar 
een offerte uit. Geïnteresseerde bewoners 
kunnen de meest kansrijke maatregelen laten 
uitvoeren. De kwaliteit van de aangebrachte 
maatregelen wordt steekproefsgewijs 
gecontroleerd.

Minder CO2 
BespaarDaar is één van de acties die de 
gemeenten samen met de provincie Noord-
Holland uitvoeren om de CO²-uitstoot tegen te gaan. CO² 
is één van de broeikasgassen die het klimaat veranderen, met verstrekkende 
gevolgen voor onze wereld. De gemeenten Paulowna, Harenkarspel, 
Schagen en Zijpe houden zich actief bezig met hun energiebeleid. In een 
energieplan is vastgelegd wat de gemeente wil doen om CO² -uitstoot te 
reduceren. De Milieudienst Kop van Noord-Holland zorgt voor de uitvoering 
van de actviteiten uit het energieplan.

Wilt u meer informatie over de campagne BespaarDaar!? Neem dan contact 
op met Marianne de Hoop, Beleid/ Consulentschap, telefoon 0224 274 608.

inrichting mag maken die onder het Besluit vallen met 5 dB(A) is verlaagd ten 
opzichte van de geluidnorm uit de twee genoemde vervallen besluiten.

Bedrijven worden gecontroleerd
De Milieudienst gaat agrarische bedrijven, die nu onder het Besluit landbouw 
milieubeheer vallen, controleren op naleving van de voorschriften. Uiteraard 
brengt de Milieudienst deze nieuwe voorschriften eerst goed onder de 
aandacht van de doelgroep. Informatie hierover wordt o.a. gepubliceerd in 
lokale kranten en op de gemeentelijke websites. 

Wilt u meer informatie het Besluit landbouw? Neem dan contact op met 
Eric Allard, Coördinatie handhaving, telefoon 0224 274 610.

Op 6 december jl. is het Besluit landbouw milieubeheer van kracht geworden. 
De begin jaren negentig gemaakte Besluiten melkrundveehouderijen 
milieubeheer en akkerbouwbedrijven milieubeheer zijn daardoor vervallen. 
Het besluit bevat algemene regels voor melkrundveehouderijen, 
kleinschalige veehouderijen, akkerbouwbedrijven, loonbedrijven, witlof- en 
paddenstoelenteeltbedrijven, maneges, kinderboerderijen en opslagen voor 
vaste mest. Hierdoor zijn deze bedrijven alleen nog meldingsplichtig en 
vervalt voor hen de verplichting om een vergunning aan te vragen. Dit levert 
een aanzienlijke besparing in kosten en tijd op. Daarom zorgt dit nieuwe 
besluit voor (administratieve) lastenverlichting voor agrarisch georiënteerde 
bedrijven én de milieudienst. 

Geactualiseerd
Daarnaast zijn de voorschriften uit de twee genoemde vervallen besluiten 
in het Besluit landbouw milieubeheer geactualiseerd. Hierdoor sluiten de 
voorschriften beter aan op de huidige techniek die bij agrarische bedrijven 
wordt gebruikt. 

De milieuvoorschriften
Een opvallend verschil is dat er nu duidelijke voorschriften zijn voor 
bodembeschermende voorzieningen bij tankplaatsen, wasplaatsen, 
composteerplaatsen en spoelbassins. Deels zijn deze nieuw of aangescherpt 
en deels zijn deze beter dan voorheen afgestemd op de aard en intensiteit 
van werkzaamheden die op de bodembeschermende voorziening worden 
uitgevoerd. Verder is het opvallend dat de hoeveelheid geluid die de 

Sinds de oprichting in september 2006 is de milieudienst een onderdeel van het Gewest Kop van Noord-Holland. Het Gewest wordt echter ontbonden en 
de opheffing zal medio 2007 een feit zijn. De Milieudienst Kop van Noord-Holland wordt daarmee zelfstandig. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de 
behandeling in de colleges en de raden aan de gang. Het uiteindelijke resultaat is dus nog niet bekend. Maar in hoofdlijnen komt het erop neer dat de milieudienst 
een eigen gemeenschappelijke regeling (GR) krijgt met een openbaar lichaam. De nieuwe GR zal bestaan uit twee onderdelen, namelijk Milieu en Afval. De twee 
onderdelen zullen qua verantwoordelijkheden, financiering e.d. gescheiden zijn.

De milieudienst, waarin de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe samen werken, zal onder het onderdeel Milieu vallen. Ook 
de voormalige milieutaken van het Gewest Kop van Noord-Holland krijgen een plek bij de milieudienst. Hieraan zullen de niet-milieudienst gemeenten blijven 
deelnemen via een afname-overeenkomst. Ook de Afvalinzamelingsdienst (AID) zal het Gewest gaan verlaten. Op dit moment zijn er gesprekken gaande om de 
AID over te laten nemen door HollandCollect. Wanneer dit doorgaat, zullen de zes AID gemeenten een dienstverleningsovereenkomst sluiten met HollandCollect. 
Het bestuur van de nieuwe GR zal de afspraken over de afvalinzameling bewaken. Dit wordt ondergebracht bij het onderdeel Afval. Het onderdeel Afval huurt 
ambtelijke ondersteuning in van de Milieudienst.

In het Algemeen Bestuur (AB) zitten de milieuwethouders van de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen en Zijpe. Dit houdt in dat 
de huidige Bestuurs Advies Commissie (BAC) geen adviesorgaan meer is maar opgaat in de GR  Milieu en Afval. Het Algemeen Bestuur (AB) wordt een zelfstandig 
besluitvormend orgaan. Door het AB wordt een voorzitter en twee leden aangewezen die als Dagelijks Bestuur (DB) optreden. Het DB zal zich echter beperken tot 
het opstellen van de agenda. De directeur van de Milieudienst wordt secretaris en zal het Bestuur adviseren.

Milieudienst wordt zelfstandig met eigen GR Milieu&Afval

Milieuexpert

Lastenverlichting voor agrarische bedrijven
door actueel Besluit landbouw milieubeheer

Ambitie vastgelegd 
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Milieuprogramma 2007 
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