Besluit tot:
- Instemming met het onderbrengen van het volledige milieutakenpakket van de gemeente
Eemsdelta bij de ODG en daartoe in de DVO tussen de gemeente Eemsdelta en de ODG
nadere afspraken vast te leggen;
- Hetzelfde beginsel besluit te nemen voor de gemeente Het Hogeland, indien en voor zover het
college van die gemeente in september 2020 daartoe besluit;
- Invulling te geven aan het juridische principe 'mens volgt taak' voor functievolgers van de GR
Werkorganisatie DEAL-gemeenten (hierna: WO DEAL) op formatieplaatsen bij gemeente
Eemsdelta die overgaan naar de ODG;
- In te stemmen met de overdracht van de overeenkomsten inzake constructieve veiligheid en
externe veiligheid van de WO DEAL aan de gemeente Eemsdelta met de intentie deze
afspraken met de ODG voort te zetten voor onbepaalde tijd.
WO DEAL voert sinds 2010 taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH). Naast de VTH-taken voert WO DEAL ook diensten uit voor derden - zoals het project ‘Drieslag’
(gaswinningsgerelateerde vergunningen) - en werkzaamheden op het gebied van APV en bijzondere
wetten. Deelnemende gemeenten aan de GR WO DEAL1 hebben in 2019 besloten om deze
gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2021 te ontbinden. Op die datum gaan de gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen verder in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De voormalige
gemeente Eemsmond is thans gefuseerd tot de gemeente Het Hogeland.
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn, net als gemeente Het Hogeland, tevens
deelnemer in de Omgevingsdienst Groningen (ODG) en nemen daar het basistakenpakket af. De
gemeenten hebben overige milieutaken, die buiten het basistakenpakket liggen, bij de WO DEAL
belegd. Dit geldt voor gemeente Het Hogeland gedeeltelijk, namelijk voor zover het de milieutaken van
de voormalige gemeente Eemsmond betreft.
In het licht van Omgevingswet en Wkb blijft er voor de gemeente Eemsdelta te weinig taakomvang over
om uitvoering te geven aan de milieutaken. Daarnaast is de formatie voor het onderdeel milieu binnen
de gemeente Eemsdelta dusdanig kwetsbaar dat Eemsdelta hoogstwaarschijnlijk niet aan de wettelijke
kwaliteitscriteria vanuit de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) kan voldoen.
Daarom is, ook in het kader van de herindeling en de ontmanteling van de WO DEAL, voorgesteld, en
door het bestuur van WO DEAL besloten, om het volledige milieutakenpakket in beginsel over te dragen
aan de ODG.
Teneinde deze overdracht van taken goed te vertalen in dienstverlenende, personele en financiële
gevolgen is een businesscase opgesteld door de ODG voor de DAL gemeenten. In de businesscase
'Verkenning overdracht milieutaken' van 6 december 2019 is uiteengezet hoe dit besluit in middelen
uitwerking kan krijgen. Dit voornemen is eerst besproken in de gezamenlijke vergadering van de DALcolleges op 25 februari 2020. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur van de WO-DEAL op 31 maart
2020 ook ingestemd met dit voornemen. Op 19 mei jl. hebben stuurgroep Herindeling Eemsdelta i.o. en
de gezamenlijke colleges ingestemd (principebesluit) met het voorstel om het volledige
milieutakenpakket in beginsel over te dragen aan de ODG per 1 januari 2021. Voor de volledigheid is
hetzelfde voorstel ook geagendeerd in de drie afzonderlijke colleges. Het bestuur van de ODG heeft
positief gereageerd op dit principebesluit.
Daarmee lopen er tot 1 januari 2021 drie sporen naast elkaar: een herindeling van drie gemeenten, een
overdracht van milieutaken van de WO DEAL naar de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland (en op
1 januari 2021 van de gemeente Eemsdelta naar de ODG), en een opheffing van WO DEAL.
In het licht van de businesscase ODG worden de gevolgen en verschillen van de uitvoering van
milieutaken door de WO DEAL en de ODG in dit voorstel op hoofdlijnen concreter uitgewerkt. Deze
uitwerking ziet op de overdracht van de milieutaken van de gemeente Eemsdelta naar de ODG en op
de gevolgen van de herindeling voor de bedrijfsvoering binnen de ODG na de oprichting van de
gemeente Eemsdelta op 1 januari 2021. In deze oplegger wordt ter definitieve besluitvorming nadere
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Gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland.
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toelichting geboden over de scope van de dienstverlening, formatie 2, middelen en juridische
verplichtingen bij de overdracht van het volledige milieupakket.
Eventuele consequenties van de uitkomsten van het project Basistakenpakket maken hier geen
onderdeel uit. Deze worden, indien nodig, verrekend met de gemeente Eemsdelta.

Beschrijving van de dienstverlening
Het voorstel beoogt om het volledige milieutakenpakket af te nemen bij de ODG. Het beleggen van het
volledige milieutakenpakket heeft gevolgen voor de primaire dienstverlening op gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Dit voorstel strekt in eerste aanleg uitsluitend tot de gemeente Eemsdelta i.o., maar kijkt ook naar
eventuele gevolgen voor de gemeente Het Hogeland, omdat de bestuurder van gemeente Het Hogeland
in het bestuur van WO DEAL heeft ingestemd met plaatsing van het milieupakket bij de ODG, maar het
college van deze gemeenten hierover in september 2020 een besluit zal nemen.
Het dienstverleningsniveau van de ODG is vastgelegd in de Producten en Diensten Catalogus (PDC).
Taken die overgaan van de gemeente Eemsdelta naar de ODG
De taken die de ODG aanbiedt aan gemeente Eemsdelta ziet op de volgende taken:
- Programma Vergunningen
o Omgevingsvergunningen
o Wabo-gerelateerde zaken
o Meldingen
o Overig
- Programma Toezicht en Handhaving
o Opleveringscontroles omgevingsvergunningen
o Controlebezoeken
o Themacontroles bouw/milieu
o Beleidsondersteuning milieu (algemeen en bodem)
o Juridische advisering (handhavings- en gedoogbeschikkingen,
beroepsprocedures)
o Klachten en meldingen
o Handhaving
o Thema
o Bodem
o Geluid
o Veldcontroles BAG
- Programma Advies en Ondersteuning
o Juridisch
o Bodem
o Geluid
o Overig
o Projecten

bezwaar-

en

In de nog op te stellen jaaropdracht 2021 worden afspraken gemaakt over de hoeveelheid af te nemen
producten- en diensten binnen het ingebrachte takenpakket. Naast het milieutakenpakket kan de ODG
ook anderen producten- en diensten uitvoeren, hierover worden dan separate afspraken gemaakt. Dit
maakt nu geen onderdeel uit van deze businesscase.
Taken die overgaan van de WO DEAL naar de gemeente Eemsdelta
In het programma Vergunningen en het Programma Toezicht en Handhaving van de WO DEAL zijn
enkele taken opgenomen die niet in het kader van de milieutakenpakket overgaan naar de ODG. Dit
zijn de volgende programma's en taken:
- Programma Vergunningen
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Het uitgangspunt bij de berekening van de formatie in deze businesscase is een gemiddelde van de
taakuitvoering van de milieutaken door de WO-DEAL.
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-

-

o Projecten
Programma Toezicht en Handhaving
o Projecten
Programma Toezicht APV & BW
o APV
o Evenementen
o Drank en Horeca
o Thema
o BOA
o Overig
o Projecten
Programma Extern Overleg
o Aardbeving gerelateerd
o Overig

De projecten die in het kader van het Programma Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Advies en
Ondersteuning worden uitgevoerd door WO DEAL, worden in onderling overleg overgedragen aan de
gemeente Eemsdelta i.o. Deze projecten worden of meegenomen bij het opstellen van de jaaropdracht
ODG 2021 of worden indien gewenst ingekocht als meerwerk bij de ODG.
Taken die overgaan van de WO DEAL naar de gemeente Het Hogeland
De taken die WO DEAL op dit moment uitvoert voor gemeente Het Hogeland, gaan pas over naar de
ODG, als het college van die gemeente in september 2020 daartoe besluit. De ODG kan vanwege de
afspraken tussen haar deelnemers onderling (in de GR) de milieutaken voor het deel voormalige
gemeente Eemsmond niet op zich nemen. De ODG is bereid om het milieutakenpakket uit te voeren
voor de gehele gemeente Het Hogeland, als het college van die gemeente in september daartoe besluit.
Bij de ontmanteling van WO DEAL vloeien deze milieutaken in beginsel terug naar de gemeente Het
Hogeland als het bevoegd gezag voor de uitvoering van deze taken, tenzij het college, zoals gezegd in
september kiest voor overdracht van diens volledige milieupakket naar de ODG. In dat geval zal tussen
de gemeente en de ODG een businesscase worden opgesteld.
Randvoorwaarden
Plaatsingsproces
In principe worden de medewerkers van de WO DEAL geplaatst op passende functies binnen de
gemeente Eemsdelta. In het kader van het sociaal plan geldt hiervoor het uitgangspunt 'mens volgt
werk'. Het besluit beoogt een 'schone' overdracht van de formatie, zodat na de ontmanteling van de WO
DEAL zowel de milieutaken als het personeel op correcte wijze ingebracht kunnen worden bij de ODG.
Dit voorstel beoogt eventuele verschillen in salariëring en het functiehuis voor de overdracht aan de
ODG in het kader van de gemeentelijke herindeling en de ontmanteling van de WO DEAL op te lossen.
Dit betreft afspraken tussen werkgevers (WO DEAL, gemeente Eemsdelta) en werknemer
(functievolger) over de (arbeids-)voorwaarden waaronder de daaropvolgende overgang naar de ODG
plaatsvindt.
Na deze overgang van milieutaken en personeel naar de gemeente Eemsdelta strekt het voorliggende
besluit tot de overdracht van de betreffende functies (inclusief de geplaatste medewerkers) door de
gemeente Eemsdelta aan de ODG. Uitgangspunt is 'mens volgt taak' waarbij de functionaris waarop dit
van toepassing is, dient te voldoen aan de kwaliteitscriteria behorende bij de betreffende functie van de
ODG. Voor functies waar geen functievolgers op geplaatst kunnen worden, zal de ODG vacatures
openstellen.
Formatieve gevolgen
In de ODG-businesscase wordt een formatieve uitbreiding beoogd van 4,73 fte om de milieutaken over
te nemen van de gemeente Eemsdelta i.o. Deze formatieve uitbreiding komt overeen met de binnen
WO DEAL werkzame medewerkers voor de betreffende milieutaken van gemeente Eemsdelta. De
begrote personeelslasten in de ODG-businesscase betreffen de integrale loonkosten van de beoogde
medewerkers. Vanwege het integrale karakter bedragen de kosten in de ODG-businesscase een hoger
bedrag dan gebruikelijk voor de betreffende programma's wordt afgerekend met de WO DEAL. Dit
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verschil wordt veroorzaakt door de afrekensystematiek van diverse overige kosten, zoals het meenemen
van het ondersteunende apparaat en enkele overheadkosten in de begroting van de integrale
loonkosten.
In de berekening van de formatieve gevolgen is geen rekening gehouden met de programma's die geen
onderdeel uitmaken van het milieutakenpakket. Dit geldt ook ten aanzien van deeltaken uit het
milieutakenpakket die op dit moment nog voor gemeente Het Hogeland worden uitgevoerd, maar die
na de ontmanteling van de WO DEAL niet meer (door Eemsdelta i.o. of de ODG) worden verzorgd. De
formatieve en financiële gevolgen van de overdracht van WO DEAL aan de gemeente Het Hogeland
zijn niet in dit voorstel meegenomen.
Voor de personele aspecten van dit besluit worden afspraken gemaakt op basis van een vergelijking
van de arbeidsvoorwaardenpakketten van WO DEAL, Gemeente Eemsdelta en de ODG. De
functievolger krijgt op basis van deze pakketvergelijking een functieaanbod bij de ODG en een
frictieaanbod van WO DEAL dan wel de gemeente Eemsdelta voor diens aandeel in het kader van goed
werkgeverschap. Voor de personele aspecten van dit besluit is het sociaal plan van de WO DEAL en
de gemeente Eemsdelta van toepassing. Eventuele functievolgers worden met behoud van
arbeidsvoorwaarden geplaatst op de opengestelde vacatures binnen de ODG ter uitvoering van de
milieutaken.
Voor enkele functievolgers wordt verwacht dat een overgang naar de ODG leidt tot een relatieve
verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van uitloopschalen
en verschillen in vergoedingen voor dienstreizen en woon-werkverkeer in het functiehuis van WO DEAL,
dan wel de gemeente Eemsdelta i.o. en de ODG.
Dit voorstel strekt tot het voorzien in een regeling van de gemeente Eemsdelta om eventuele vervallende
rechten van de werknemer af te kopen gedurende de transitie, dan wel een voorziening te treffen van
waaruit de ODG de verschillen in compensatie kan vergoeden door middel van garantietoeslagen. Voor
wat betreft de verrekening van deze kosten worden nadere afspraken gemaakt. Mogelijk is dat de ODG
deze kosten in rekening brengt bij de gemeente Eemsdelta. In het kader van gelijkheid wordt
voorgesteld om dezelfde afspraak ook te hanteren voor overgaande medewerkers vanuit de gemeente
Het Hogeland, als deze in september de besluitvorming afrondt.
Aanpassing en uitbreiding van systemen en -software
Bij instemming met het voorliggende besluit wordt tevens voorzien in incidentele middelen om de
transitie van systemen en software goed vorm te geven. Dit ziet met name op de opschoning van het
locatiebestand met de gegevens van de gemeente Eemsdelta, die vanuit de WO DEAL moeten worden
overgezet naar de systemen van de ODG. Voorts worden door de ODG ook voor de andere systemen
werkzaamheden3 verwacht in verband met de herindeling van de gemeente Eemsdelta. Voor een
soepele overdracht van de milieutaken worden deze aspecten door de ODG gelijktijdig meegenomen.
Overgang van contracten en verplichtingen
WO DEAL heeft voor de uitvoering van constructieve veiligheid een meerwerkovereenkomst met de
ODG afgesloten voor 0,5 fte. Deze functionaris is in dienst van de ODG en voert onder leiding en toezicht
van de WO DEAL werkzaamheden uit in het werkgebied van de Drieslag gemeenten. Het voorstel is
dat deze overeenkomst van WO DEAL overgaat op gemeente Eemsdelta in verband met de uitvoering
van taken voor Drieslag. Hiertoe worden nadere afspraken gemaakt tussen gemeente Eemsdelta en de
andere Drieslag gemeenten. De huidige overeenkomst met de ODG wordt overgenomen bij de
overgang naar de gemeente Eemsdelta.
In het kader van de uitvoering van externe veiligheid heeft de ODG in het verleden een medewerker
van de WO DEAL overgenomen. Deze plaatsing heeft plaatsgevonden onder voorwaarde van een
garantietoelage voor het verschil in arbeidsvoorwaarden na deze plaatsing. Het voorstel is dat deze
tegemoetkoming na de ontmanteling van de WO DEAL wordt gefactureerd aan de gemeente Eemsdelta
i.o..
Argumenten voor dit voorstel
Uitwerken migratiescenario’s, inventariseren en afstemmen processen, sjablonen, aanpassen
gebruikers, migratie lopende zaken, opleiding portaalgebruikers etc.
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De volgende argumenten pleiten voor het instemmen met dit voorstel:
- Bundeling van expertise voor het gehele milieutakenpakket bij de ODG: Bij het beleggen van
de milieutaken bij de ODG wordt de gemeente Eemsdelta ontzorgd voor het volledige
milieutakenpakket. De milieutaken die de WO DEAL voorheen uitgevoerd heeft voor de DEALgemeenten, worden voortgezet door een ervaren partner.
- Afgebakende scope van de dienstverlening: Overige taken die onder de WO DEAL werden
uitgevoerd, blijven voor verantwoordelijkheid van de bevoegde gezagen in de vorm van
gemeente Eemsdelta i.o. en gemeente Het Hogeland.
- Transitiekosten zijn beperkt: De ODG kent de dienstverlening goed en staat klaar om
dienstverlening, gegevensbestanden en formatie te laten landen in de organisatie. De
implementatieopgave is beperkt. Dit borgt een soepele voortzetting van de dienstverlening en
een zachte landing van de betrokken medewerkers. bij de ODG.
Aandachtspunten en risico's
De volgende aandachtspunten en risico's zijn verbonden aan de besluiten van het voorliggende
voorstel:
-

-

Duurzame voortzetting overeenkomst constructieve veiligheid: Op dit moment voert de WO
DEAL werkzaamheden rondom constructieve veiligheid uit voor de Drieslag gemeenten. Het
voorstel beoogt om een regeling te treffen vanuit gemeente Eemsdelta met de overige Drieslag
gemeenten. Dit betekent dat de overeenkomst tussen de ODG en de WO DEAL over dient te
worden genomen door gemeente Eemsmond.
Functievolgers willen niet overgaan naar de ODG: Het is niet uitgesloten dat de functievolgende
medewerkers niet over willen gaan naar de ODG. In dat geval worden de betreffende
medewerkers mogelijk boventallig bij de gemeente Eemsdelta en zijn er vacatures bij de ODG.
Medezeggenschap: De overgang van milieutaken van de WO DEAL naar de ODG is een
voorgenomen besluit in de zin van art. 25 WOR. De OR heeft daarmee adviesrecht over dit
voorgenomen besluit.
Tijdelijke detachering: Dit voorstel beoogt een getrapte overgang van taken en personeel. Eerst
vindt de ontmanteling van de WO DEAL plaats, waarmee milieutaken en personeel overgaan
op de gemeente Eemsdelta. Dit is pas mogelijk met de formele oprichting van de gemeente
Eemsdelta op 1 januari 2021. Beoogd wordt om terstond deze milieutaken en personeel over
te laten gaan naar de ODG. Mogelijk is een tijdelijke detacheringsconstructie nodig vanuit de
WO DEAL en de gemeente Eemsdelta om dit mogelijk te maken. Hiervoor is instemming van
de betreffende werknemers nodig.

Financiële aspecten
Het voorliggende voorstel leidt tot een organisatorische en formatieve verschuiving van de gemeente
Eemsdelta naar de ODG. De uitgangspunten en kaders zijn reeds toegelicht in de businesscase
'Verkenning overdracht milieutaken' van 6 december 2019. De financiële gevolgen voor de gemeente
Eemsdelta met het besluit om de milieutaken te beleggen bij de ODG wordt voor de komende jaren
gepresenteerd in Tabel 1. In het kader van volledigheid zijn ook de kosten van de herindeling, gelegen
in aanpassing van systemen, opgenomen in de tabel. Alle opgenomen bedragen zijn exclusief
eventueel verschuldigde btw.
NB Basis van deze berekeningen is het huidige financieringsmodel. Per 1 januari 2022 is voorzien in
een andere systematiek, waardoor deelnemersbijdragen kunnen wijzigen.
Raming
Formatie (in fte)
Structurele kosten
Milieutaken
Loonkosten
Compensatie inschaling
Reisvergoeding
Overhead

2020

Tabel 1: Financiële raming
2021
2022
2023
4,73
4,73
4,73

€ 362.500
€ 25.000
PM
€36.500

Constructieve veiligheid
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€ 362.500
€ 27.000
PM
€36.500

€ 362.500
€ 29.000
PM
€36.500

2024
4,73

2025 e.v.
4,73

€ 362.500
€ 29.000
PM
€36.500

€ 362.500
€ 30.500
PM
€36.500

Meerwerkovereenkomst

€ 80.500

€ 80.500

€ 80.500

€ 80.500

€ 80.500

Externe veiligheid
Garantietoelage

€7.500

€7.500

€7.500

€7.500

€7.500

€512.000

€514.000

€516.000

€516.000

€517.500

Incidentele kosten
Personele transitie
Verlofregeling

€6.500

Overdracht systemen
Update locatiebestand

€9.500

Herindeling Eemsdelta
Overdracht systemen
Projectleiderskosten
Inrichten systemen
Totaal
(excl. Herindeling)

€15.000
€25.000
€56.000

Structurele kosten
Milieutaken
Op structurele basis zijn de jaarlijkse kosten voor de uitvoering van de milieutaken ingeschat op circa €
362.500,- voor loonkosten en op circa € 36.500,- voor overhead. Het totaalbedrag voor de uitvoering
van milieutaken bedraagt daarmee € 399.000,- per jaar (exclusief jaarlijkse indexaties c.q. caoontwikkelingen). Tevens wordt in de structurele kosten voorzien in ofwel een afkoop ofwel een
garantietoelage om eventuele verschillen in het functie- en salarishuis te compenseren (onder
‘Compensatie inschaling’). Tenslotte wordt voor de personele transitie ook voorzien in een additionele
reisvergoeding voor dienstreizen, die mogelijk toenemen als gevolg van de overgang van de
medewerkers. Het voorstel is om deze middelen in een voorziening op te nemen, zodat deze
verplichtingen gedurende een overgangstermijn van vier jaar op jaarlijkse basis kunnen worden
uitgekeerd aan de betreffende medewerkers. Eenmalige afkoop kan als alternatief worden voorgesteld.
Tenslotte wordt voorzien in een zachte landing van de geplaatste medewerkers binnen de ODG.
Niet-milieutaken
Naast de kosten gerelateerd aan de uitvoering van milieutaken ziet de overgang van taken vanuit de
WO DEAL naar de ODG ook op constructieve veiligheid en externe veiligheid. Voor de uitvoering van
constructieve veiligheid neemt de gemeente Eemsdelta de verplichtingen uit de overeenkomst over van
de WO DEAL. De kosten van de overeenkomst bedragen €80.500,- per jaar (exclusief btw). Het
genoemde bedrag is onder voorbehoud van jaarlijkse indexering. Voor de uitvoering van externe
veiligheid heeft de ODG reeds een werknemer van de WO DEAL in dienst genomen, waarvoor een
garantietoelage in rekening wordt gebracht van circa €7.500,- structureel per jaar.
Totale structurele kosten
De totale structurele kosten bedragen €512.000,- in 2021. De kosten van de structurele uitvoering door
de ODG zijn hoger dan de kosten die de gemeente Eemsdelta aan de WO DEAL verschuldigd was. Dit
verschil ontstaat door een andere toerekening van overheadkosten, waardoor de kostprijs van de
dienstverlening hoger lijkt. Overige verschillen met de businesscase van december worden veroorzaakt
door een actualisatie van de verwachte loonkosten in verband met het treffen van
arbeidsvoorwaardelijke regelingen die niet mee overgaan en het opnemen van diverse contractuele
verplichtingen die niet binnen de scope van de businesscase vielen, maar wel van belang zijn met oog
op de beoogde ontmanteling van de WO DEAL.
Incidentele kosten
In 2020 zijn enkele incidentele kosten geraamd om de transitie te realiseren. Deze incidentele kosten
zijn gelegen in de transitie van personeel en systemen.
- Personele transitie: In het kader van de personele transitie worden verlofregelingen met
geplaatste medewerkers afgekocht.
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Overdracht van systemen: Om op 1 januari 2021 de volledige milieutaken te kunnen uitvoeren
dienen enkele systemen en gegevens bijgewerkt en overgedragen te worden van de WO DEAL
naar de ODG. Dit ziet op wijzigingen en uitbreiding van het locatiebestand, migratie lopende
zaken naar nieuwe gemeente, afstemmen processen, nieuwe sjablonen etc.

In 2020 wordt besproken hoe omgegaan dient te worden met de lopende projecten van de WO DEAL
voor de gemeenten Het Hogeland, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Vooralsnog worden hier geen
incidentele kosten voor gerekend.

Herindeling gemeente Eemsdelta
De overdracht van de milieutaken aan de ODG speelt zich af in de bredere context van de herindeling
van de DAL-gemeenten tot de gemeente Eemsdelta. De ODG bereidt zich voor op de organisatorische
gevolgen van deze herindeling voor de uitvoering van haar gemeentelijke opdracht. Voor dit project zijn
projectleiderskosten en aanpassingen in de systemen nodig. De verwachte kosten van deze
projectwerkzaamheden bedragen €45.000,- en circa €9.500,- voor aanpassingen en uitbreidingen in het
locatiebestand
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Bijlage 1: onderbouwing kosten update locatiebestand
Vanuit het Basistakenpakketproject is duidelijk geworden dat er 1.250 nieuwe locaties worden
ingebracht. Vanuit voorgaande ervaringen is vastgesteld dat indien deze gegevens gemigreerd wordt
de datakwaliteit te wensen overlaat. Het plan is dan ook dat er eerst een kwaliteitsslag wordt gemaakt.
Er wordt beoordeeld of de milieulocatie nog actief is. Daarna wordt een koppeling gemaakt aan de KvK
en er wordt o.a. een branche, klasse kwaliteitscriteria en AMvB activiteiten aan de milieulocatie
gekoppeld.
Van bovenstaande wordt een invoerlijst in Excel aangemaakt. Deze wordt ingevoerd in LOS. Hiervoor
worden uitzendkrachten ingezet.
Vervolgens worden deze gemeenten toegevoegd aan de Tableau rapportage "KvK-data". Door de dataanalisten is al een rapportage gemaakt van de milieurelevante KvK-inschrijvingen. In deze huidige drie
gemeenten zijn 1.300 milieurelevante KvK inschrijvingen. Er zijn dus minimaal 50 bedrijven die
beoordeel moeten worden. Daarnaast zijn er in het huidige bestand al een kleine 100 locaties van de
gemeente zelf (rioolgemalen) en 125 gasreduceerstations die allemaal bij dezelfde bedrijf en organisatie
horen. Inschatting op basis van eerdere ervaringen is dat er in totaal circa 400 bedrijven niet aan een
milieulocatie zijn gekoppeld en die beoordeeld moeten worden.
In onderstaande tabel worden de kosten weergegeven.
Aantal
Nieuwe
locaties
Mismatch
KvK

Tarief

Kosten

Totaal
datakwaliteitsslag

1251

Kengetal
datakwaliteitsslag
0,085

€ 50

€ 4,25

€ 5.316

400

0,085

€ 50

€ 4,25

€ 1.700

Kengetal
invoeren
in Los
0,085

Tarief

Kosten

Totaal
invoeren

Totale kosten

€ 20

€ 1,70

€ 2.127

€ 7.444
€ 1.700

Som
totale
kosten

€ 9.144

Met het doorlopen van deze stap beschikt de gemeente Eemsdelta over een actueel locatiebestand die
geschikt is voor de uitvoering van het Uniform uitvoeringsbeleid

8

