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In de Milieudienst werken samen de gemeenten
Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijpe (N-H)

Een volgende stap in de vorming van
een Regionale Uitvoeringsdienst
Vanaf mei zal een extern bureau het
vormingsproces gaan voorbereiden en
begeleiden. Het bureau zal zich met name
richten op het vormen van een dienst voor de
negen gemeenten in onze regio, die tegen
lagere kosten en met minimaal dezelfde
kwaliteit de taken gaat uitvoeren.
Het gaat hierbij zowel om vergunningverlening als om toezicht en handhaving
van de milieutaken.

In de vergadering van afgelopen maart heeft
de stuurgroep RUD Kop van Noord-Holland het
besluit genomen om de Milieudienst Kop van
Noord-Holland samen met Den Helder en Texel
om te vormen tot een Regionale Uitvoeringsdienst.
Deze stap betekent dat er gebruik wordt
gemaakt van de bestaande organisatie en de
gemeenschappelijke regeling van de Milieudienst. Dit maakt het vormingsproces van
een RUD een stuk eenvoudiger zodat de
RUD sneller tot stand kan komen.

De verwachting is dat in de periode van
september tot december de definitieve
besluitvorming zal plaatsvinden. Gestreefd
wordt om in januari 2012 de Regionale
uitvoeringsdienst Kop van Noord-Holland in
werking te hebben.
Ook in Westfriesland en de regio Alkmaar
worden RUD’s opgericht. Het Rijk stelt hoge
kwaliteitseisen aan de RUD’s. Door samenwerking op de schaal van Noord-HollandNoord tussen de drie RUD’s en de provincie
kan aan deze eisen worden voldaan. Ook de
politie, het Openbaar Ministerie en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden betrokken bij het samenwerkingsverband.

Digitale samenwerking met Milieudienst Westfriesland
Tegenwoordig is het technische mogelijk
om informatie op twee websites tegelijk
te wijzigen. Aangezien de content
van de websites van milieudiensten
grotendeels gelijk is, werken sinds
kort de milieudiensten Kop van NoordHolland en Westfriesland samen bij het
onderhouden van hun websites.
De voordelen zijn dat het aanleveren
van nieuwe informatie kan worden
verdeeld over verschillende taakvelden en
dat de informatie in een keer op beide websites
kan worden gezet. Het gaat hierbij onder
andere over nieuwe wetgeving, standaardformulieren en over subsidies bijvoorbeeld voor
energiebesparende maatregelen.

De dienstverleningsovereenkomst met
de daarbij behorende taakverdeling is
in april ondertekend. De Milieudienst
Kop van Noord-Holland neemt de
contentbeheer voor haar rekening.
De samenwerking tussen de twee
milieudiensten gebeurt zoveel mogelijk
met gesloten beurs. De Milieudienst
Westfriesland verzorgt de verlening
van sloopvergunningen en de handhaving
daarop voor enkele gemeenten in onze regio.
Ook de gegevens van bodemonderzoeken in
onze regio voert Westfriesland in op de digitale
bodemkaart.

Als de RUD’s goed functioneren kan in een
later stadium door de gemeenten worden
bekeken of er ook andere taken in de RUD’s
kunnen worden ondergebracht. Dit is echter
van latere orde, nu worden eerst de RUD’s in
de drie regio’s opgezet zodat die in 2012 van
start kunnen gaan.
André Bouwens
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Pot
Duurzame Energie
Subsidie 2010 helemaal
leeg
In tien gemeenten, zes behorend tot de Milieudienst Kop van Noord-Holland en vier tot de
Milieudienst Westfriesland, is vorig jaar de subsidie Duurzame Energie verstrekt op voorspraak van
de milieudiensten. Deze provinciale subsidiepot werd medio augustus opengesteld voor burgers.
De aanvragen stroomden binnen en op 17 november waren alle tien subsidiepotten leeg. In sommige
gemeenten was alle subsidie al binnen een dag vergeven. In de gehele provincie is de interesse voor
deze subsidie groot geweest want het geld voor het nemen van Duurzame Energie maatregelen is op.
In 2011 stelt de provincie voor de laatste keer deze subsidie beschikbaar.

Duurzaam denken, duurzaam doen

De meeste aanvragen waren bestemd voor
energiebesparende maatregelen zoals
spouwmuur-, vloer- en dakisolatie en HR++glas. In de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp
en Wieringermeer ging veel subsidie op aan het
installeren van zonnepanelen.

Extra stimulans

Gemeente Anna Paulowna had de provinciale
subsidie aangevuld om nog meer burgers de
mogelijkheid te geven om hun huis te isoleren
of duurzame energie op te wekken. De looptijd
was helaas te kort om ook deze extra gelden
geheel te vergeven. Het resterende bedrag
wordt dit jaar opnieuw aan de provinciale
gelden toegevoegd.

Informatie en voorlichting

De informatieverstrekking over de subsidie en
de afhandeling van de subsidieaanvragen zijn
over het algemeen naar tevredenheid van de

burgers verlopen. De mogelijkheden en
voorwaarden voor subsidieverlening waren
helder en duidelijk weergegeven. Burgers
verwachten echter dat een subsidieregeling
een looptijd van een jaar heeft in plaats van
een meer beperkte periode. Hierover zijn bij
de Milieudienst veel telefonische vragen
gesteld met name als de tijd te krap bleek te
zijn voor het uitvoeren van de maatregel.
Zonnepanelen hadden een lange levertijd
door schaarste op de wereldmarkt. Veel
mensen die subsidie voor het installeren van
zonnepanelen toegezegd hadden gekregen,
hebben dan ook om uitstel gevraagd.

Bezwaren

In de gemeente Anna Paulowna en Wieringermeer is een bezwaar ingediend tegen een
(gedeeltelijke) afwijzing van het subsidieverzoek. Beide bezwaren zijn door de gemeentelijke bezwarencommissie in behandeling
genomen en ongegrond verklaard.

Bodemzaken

Digitaal
bodemloket
Het bodemloket is een initiatief van de
gezamenlijke overheden in het kader van de Wet
Bodembescherming (Wbb). Het loket wordt door
alle overheden gevuld die informatie hebben over
de bodemkwaliteit. Alle grond in Nederland wordt
op deze manier digitaal in kaart gebracht. Ook de
informatie over de bodemkwaliteit uit onder meer
de oude Hinderwetvergunningen zijn in het
databestand opgenomen. Op de website
bodemloket staan geen gegevens over de
bodemopbouw en over de fysische en chemische
samenstelling van de bodem.
Het bodemloket van de Milieudienst is eind
april operationeel, zie www.bodemloket.nl
Makelaars kunnen tegen betaling via het
bodemloket informatie opvragen over uitgevoerde en toekomstige bodemonderzoeken
op een perceel.

Grondverzet in de regio
In het werkgebied van de Milieudienst Kop van
Noord-Holland zijn een aantal grootschalige
werken aan de gang waarbij veel grondverzet
plaatsvindt.

Locaties

Niedorp
Aanleg golfbaan Regthuys in Winkel. De
werkzaamheden zijn in 2008 gestart. Bij de
aanleg van het terrein wordt gebruik gemaakt
van aangevoerde baggerspecie en grond.
Niedorp en Schagen
Aanleg van een plasdrasgebied als onderdeel
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bij
het kanaal Omval-Kolhorn. Er vindt grondverzet plaats vanuit 21 deelgebieden. Het werk

Geluidstilte
Als gevolg van de plaatsing van een aantal
mega windturbines nabij woningen en de
geluidsoverlast die hierdoor wordt
ervaren, is het draagvlak voor het plaatsen
en opschalen van windturbines op het land
tot een minimum gedaald. Er komen
veel klachten van burgers binnen bij
de Milieudienst waarvan de meeste
ongegrond zijn. Er is namelijk geen sprake
van geluidhinder volgens de wettelijk
vastgestelde norm in het recent gewijzigde
Activiteitenbesluit.

Zoeven en zwiepen

In stille, landelijke gebieden zoals onze
regio, draagt geluid ver. De geluiden die er

zijn, worden niet overstemd door andere
geluiden zoals van verkeer en industrie.
Zeker ’s nachts kan het heel stil zijn in de
Kop van Noord-Holland. Er is dus sprake
van weinig achtergrondgeluid waardoor
het zoeven van de windturbinebladen
duidelijk hoorbaar is voor de omwonenden
wat als overlast wordt ervaren, ook al valt
het binnen de geluidsnorm.

Weidevogels

De gewijzigde wetgeving, vastgelegd in het
Activiteitenbesluit, is sinds 1 januari 2011
van kracht. Hierin staat dat een gemeente
alleen nog maar gebruik mag maken van
maatwerkvoorschriften als het gaat om
bijzondere lokale omstandigheden. In
de toelichting van het Activiteitenbesluit
worden uitsluitend stiltegebieden genoemd
als bijzondere lokale omstandigheid, wat
betekent dat gemeenten geen armslag
hebben. Het lijkt er nu dus op dat door
deze wetswijziging weidevogels beter
worden beschermd dan burgers.

Het zoevende en zwiepende karakter van
het geluid van een windturbine speelt
hierbij een rol. Wat geluidhinder op den
duur voor gezondheidseffecten heeft, is
nog niet goed onderzocht. Er zijn geen
wetenschappelijk gegevens beschikbaar
om aan te tonen dat het geluid van windturbines niet alleen gevoelsmatig als hinder
wordt ervaren maar ook daadwerkelijk
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
Tegenargumenten voor het plaatsen en
opschalen van windturbines kunnen dus
nog niet worden aangevuld met gegevens
van een mogelijk negatieve invloed op de
gezondheid van omwonenden.

Geluidhinder

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft door onderzoek
kunnen vaststellen dat windturbines
meer hinder veroorzaken dan het weg-,
spoor- en vliegverkeer met hetzelfde
geluidsniveau.

wordt uitgevoerd op basis van de intergemeentelijke bodemkwaliteitskaart, het Besluit
bodemkwaliteit en Wet bodembescherming.
Tijdens dit werk wordt een deelgebied met een
ernstige bodemverontreiniging gesaneerd.
Wieringermeer
Ter plaatse van het Robbenoordbos wordt het
recreatiegebied uitgebreid. Grondverzet wordt
uitgevoerd in het kader van Wierholt II.
Toepassing van de grond vindt plaats volgens
het bouwstoffenbesluit.

Verificatie

Begin 2011 is een verificatieonderzoek
uitgevoerd op zowel het grondwerk van de
golfbaan in Winkel als op een partij grond
op het Wierholt omdat er twijfels waren over
de kwaliteit van de verwerkte grond. Beide
onderzoeken wezen uit dat de onderzochte

grond voldoet aan de toepassingseisen die
voor beide werken gelden.
Elk grondtransport dient te beschikken over
papieren waaruit blijkt waar de partij grond
vandaan komt en wat de kwaliteit van de grond
is. Ook moet er een bewijs zijn van de melding
aan het bevoegd gezag dat de partij van locatie
A naar locatie B wordt gebracht.

Handhaving

Beide projecten brengen door grondaanvoer
veel transportbewegingen met zich mee.
De Milieudienst heeft tijdelijk twee mensen
aangetrokken die een paar maanden een
aantal dagen per week de handhaving van
het grondtransport uitvoeren. Dit specialisme
heeft de Milieudienst nog niet in huis. Een
handhaver van de Milieudienst gaat daarom

geregeld mee op stap om de kneepjes van het
vak te leren.

Overige bodemzaken

Naast het grondverzet vinden ook een
aantal saneringsprojecten plaats waarbij
sprake is van ernstige bodemverontreiniging.
In de gemeente Wieringermeer gaat het
om een drietal locaties. In de gemeente
Niedorp bevindt een locatie zich in de
voorbereidende fase.
In de gemeente Harenkarspel is de uitvoering
van de bodemsanering aan Dorpsstraat 4-6
afgerond. De Provincie Noord-Holland moet nu
een besluit nemen over het evaluatieverslag
van de sanering, daarna kan de locatie in
gebruik worden genomen voor verdere
ontwikkeling.

Milieu, een zaak van iedereen!

Zwerfafval, mooi niet!
Ook dit jaar hebben in totaal een kleine 1.900 kinderen van 24 basisscholen in de regio
meegedaan aan het opruimen van zwerfafval. Deze landelijke campagne is onderdeel van de
activiteiten die plaatsvinden rond de nationale Week van Nederland Schoon, die elk jaar in
maart wordt gehouden. De gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Schagen en Zijpe
voorzien de kinderen van afvalgrijpers, handschoenen en vuilniszakken. De gemeentewerkers
halen ook de volle zakken op. Dit jaar vulden de kinderen zo’n 450 zakken met zwerfafval.
Wat een mens allemaal niet op straat laat liggen. Rondslingerende wietzakjes waren dit jaar
wel het toppunt!

Hoe schoon is schoon?
Educatie

Zoals elk jaar organiseerde de Milieudienst
Kop van Noord-Holland de actie in
samenwerking met het Centrum voor
Natuur- en Milieueducatie de Groenling in
Schagen. Het gaat in eerste instantie om het
educatieve aspect van de actie.
Burgemeester Arnoud Jan Pennink van Anna
Paulowna en de wethouders Blonk van Zijpe,
Heddes van Schagen en Scheltema de Heere
en Treur van Harenkarspel hielpen de
kinderen een handje. De scholen krijgen een
vergoeding van € 250 voor de tijd en moeite
die zij nemen om deze ervaring in het
lesprogramma te integreren. Kinderen
vinden spelenderwijs leren leuk. Zij
ontdekken zelf hoe vervelend het is om
de rommel van een ander op te ruimen.

Veertien groepen kinderen van groep 7 en 8
zijn bezig geweest om het zwerfafval te
monitoren. Hiervoor is een speciale
lesmethode ontwikkeld. Aan de hand van
metingen van de hoeveelheid zwerfafval
kunnen de kinderen een waardering geven
aan de netheid van hun schoolomgeving.
Ook deze activiteit levert € 250 voor de
school op.
School

Adres

Plaats

Gesnapt worden kost geld!

Weinigen weten dat het op straat weggooien
van een snoeppapiertje of een leeg blikje
een overtreding is. Als de politie het ziet dan
kan er een boete worden uitgeschreven die
kan oplopen tot € 90, afhankelijk van de
leeftijd. De grens ligt bij 15 jaar.

Aantal kinderen

Volle vuilniszakken

Van Brederiodestraat 2a Callantsoog
Zijpe
177
Merelstraat 46
Schagen
Schagen
17
Merelstraat 46
Schagen
Schagen
48
De Verwachting 4
Anna Paulowna
Anna Paulowna
88
Schoolpad 25
Schagen
Schagen
30
Kievitlaan 63
Schagen
Schagen
28
Dorpsstraat 9b
Sint Maarten
Harenkarspel
16
Noord Zijperweg 23
Wieringerwaard
Anna Paulowna
60
Kastanjestraat 1
Schagen
Schagen
50
Sportlaan 34
Anna Paulowna
Anna Paulowna
53
Volleringweg 24
Waarland
Harenkarspel
41
Melchiorstraat 41
Oudesluis
Zijpe
78
J. Blaauboerstraat 4
Schagerbrug
Zijpe
50
Sint Maartensweg 68
St. Maartensbrug
Zijpe
60
Kemphaanweg 1
´t Zand
Zijpe
80
Kemphaanweg 1
´t Zand
Zijpe
220
Grote Sloot 116a
Burgerbrug
Zijpe
15
Iepenlaan 54
Schagen
Schagen
25
Schoolstraat 2
Petten
Zijpe
200
Pastoor Verhoefpark 114 Breezand
Anna Paulowna
19
Pastoor Verhoeffpark 110 Breezand
Anna Paulowna
27
Jozef israélstraat 4
Schagen
Schagen
27
Remmerdel 7
Warmenhuizen
Harenkarspel
300
Dorpsstr. 54 				
Spoorbuurtschool
Nieuweweg 19
Anna Paulowna
Anna Paulowna
66
					

Gemeente

35 kleine zakken
4 grote zakken
15 grote zakken
7 grote zakken
6 grote zakken
5 grote zakken
7 kleine zakken
13 grote zakken
30 kleine zakken
7 grote zakken
15 kleine zakken
36 kleine zakken
31 kleine zakken
24 kleine zakken
samen met St. Jozef
96 kleine zakken
30 grote zakken
10 kleine zakken
15 kleine zakken
6 grote zakken
5 grote zakken
14 kleine zakken
12 kleine zakken
20 kleine zakken
33 grote zakken
en 3 fietsen

Frankendael
De Wegwijzer
De Vogellweid
De Regenboog
Aloysius
Nico Tinbergenschool
De Zwerm
De Tweewegen
De Keerkring
OBS De Meerpaal
Sint Jan
De Bijenkorf
‘t Zwanenest
De Brug
De Zandhope
Sint Jozefbasisschool
Sint Joseph
Julianaschool
De Springschans
De Zandhorst
Sint Jan
De Ark
OBS De Torenven

}

Contact met de Milieudienst

Colofon

Wij willen onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn zowel bestuurders, ambtenaren, ondernemers als bewoners.
Heeft u een vraag of suggestie? Neem dan gerust contact met ons op.

Oplage: 300 stuks
Eindredactie
Carla Hagemeijer,
Communicatie Milieudienst
Kop van Noord-Holland
Tekst en coördinatie productie
YBosman PRoMOTOR
Productie
Burghout Design & Druk

Milieudienst Kop van Noord-Holland
Postbus 8, 1740 AA Schagen
Bezoekadres: Laan 19 Schagen
Tel. 0224 27 46 00
(tussen 09.00 en 12.00 uur)
Mail: info@milieudienstkvnh.nl
www. milieudienstkvnh.nl

Milieuklachten
Ervaart u overlast van een bedrijf en
wilt u een klacht indienen?
Neem dan contact op met Elsa Koops,
administratief juridisch medewerker.
Tel. 0224 27 46 21

Bodeminformatie
Wilt u bodeminformatie opvragen?
Neem dan contact op met Annemarie Feitz
of Cees Toes, medewerkers Bodem
(tussen 09.00 en 12.00 uur).
Tel. 0224 27 46 05

