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DATUM  28 juni 2021 

AGENDAPUNT  2.05.02 

ONDERWERP  Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 ODNHN 

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA BELEIDSVELD  Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK21000864 

DOCUMENTNUMMER  D21.005056 

AANLEIDING  In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen 

(GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar 

bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten 

Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 

weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (ODNHN)heeft de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 

toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019. 

WIJ STELLEN VOOR  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020; 

2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2020; 

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022. 

BEOOGD RESULTAAT   

Geef aan wat het beoogd effect van je voorstel is. De raad vindt het belangrijk dat het beoogd resultaat 

zo concreet mogelijk omschreven wordt met daarbij het maatschappelijk effect. Streef er naar dit effect 

in meetbare termen op te schrijven (SMART). (Bijvoorbeeld: 75% minder aanrijdingen in de @straat in 

2016) . Koppel dit aan de Kadernota of Programmabegroting, verwijs hiernaar. 

ONDERBOUWING  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020; 

Programma Milieutaken 

Uit de jaarstukken blijkt dat de regeling het volgende resultaat heeft behaald op de prestatie-indicatoren: 

Regulering 

De OD NHN zorgde ervoor dat vergunningaanvragen en meldingen binnen de (wettelijke) termijnen zijn 

afgehandeld en dat deze zijn beoordeeld op juistheid en volledigheid. Tevens is op de gevraagde Wabo 

adviezen tijdig en juist geadviseerd. 

 

 

 

 

Specialisme en advies. 

Bij de afdeling Specialisme & Advies heeft de pandemie geen effect gehad op de kwantiteit van de 

werkzaamheden op het gebied van geluid, bodem, natuur, externe veiligheid en duurzaamheid. In 2020 is 

de vraag naar specialistisch advies hoger geweest dan voorgaande jaren. Ook het aantal aanvullende 
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opdrachten is toegenomen. Om aan de vraag naar specialistische kennis van de gemeenten te kunnen 

blijven voldoen zijn drie  

professionals in dienst genomen voor de teams Geluid, Externe Veiligheid en Natuur. 

 

Toezicht en Handhaving 

In verband met corona heeft de OD NHN vanaf 16 maart 2020 vanuit huis gewerkt. Er zijn alleen nog 

fysieke controles uitgevoerd in die situaties waarbij sprake is van een onomkeerbare situatie. Dit zijn 

situaties die kunnen optreden als geen toezicht en/of handhaving toegepast wordt en niet hersteld 

kunnen worden of die een 

direct gevaar kunnen opleveren (asbestsaneringen, bodemsaneringen, calamiteiten, klachten).  De 

fysieke reguliere milieucontroles bij bedrijven zijn sinds 16 maart niet meer uitgevoerd of er moet ook 

sprake zijn geweest van een onomkeerbare situatie of ernstige gevaarzetting. Er is gewerkt met 

alternatieve werkvormen en alternatieve werkzaamheden voor de uitvoering van het programma. 

 

Taken die niet of bijna niet zijn uitgevoerd in 2020: geluidcontroles bij evenementen omdat er geen 

evenementen werden georganiseerd, geluidcontroles bij de horeca omdat de horeca gesloten was, 

weinig kennisgevingen horeca voor het maken van extra geluid, minder geluidsklachten door afwezigheid 

evenementen en sluiting horeca en andere controles bij opslag- en verkooppunten vuurwerk in verband 

met het vuurwerkverbod.  Als alternatief voor het vervallen van deze taken hebben we voor diverse 

gemeenten controles voor het naleven van de coronamaatregelen in de openbare ruimte en bij bedrijven 

uitgevoerd. 

 

Programma VTH Plustaken 

In dit programma wordt aangegeven dat aan de prestatie-indicatoren is voldaan. Vergunningaanvragen 

en ontheffingsaanvragen zijn binnen de (wettelijke) termijnen afgehandeld, meldingen zijn beoordeeld 

op juistheid en volledigheid. Dit geldt voor zowel de groentaken, de Wet bodembescherming als voor 

zwemwater (Whvbz). 

 

PFAS 

In verband met de problemen rond PFAS in de bodem heeft de OD NHN samen met provincie en 

gemeenten een set kaarten opgesteld, die de gehalten PFOS en PFOA in de bodem in de regio in beeld 

brengen. Met het vaststellen van de kaarten hebben gemeenten het verplaatsen van grond met PFAS 

binnen de regio eenvoudiger en goedkoper gemaakt. Daardoor is er minder vertraging van projecten. De 

Provincie Nood-Holland heeft hier financieel aan bijgedragen. 

 

Wet natuurbescherming 

In 2020 heeft de focus grotendeels gelegen op de aanpak van de landelijke stikstofproblematiek. De 

vergunningverlening is langzaam weer op gang gekomen, echter is er nog veel onduidelijkheid over het te 

volgen beleid en de wetgeving. Ook is het verlenen van vergunningen aanzienlijk complexer geworden, 

wat meer capaciteit en middelen heeft gevergd. Er is extra budget toegekend door de opdrachtgever, 

waar extra capaciteit mee is bekostigd. Dit zal zich voortzetten in 2021. 

 

Risico’s 
Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Parallel aan de invoering van de Omgevingswet 

wordt een beleidsvernieuwing op het gebied van bodembeleid doorgevoerd. Deze beleidsvernieuwing 
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brengt een verschuiving van taken tussen de Provincie Noord-Holland en gemeenten met zich mee. Deze 

overdracht van de bevoegd gezag taken Wet bodembescherming wordt geregeld binnen het project 

Warme Overdracht. Afgelopen jaar heeft de OD NHN de gemeenten geïnformeerd wat er binnen hun 

gemeenten te verwachten is aan extra taken ten opzichte van wat ze nu op bodemgebied uitvoeren. Er is 

per brief een voorstel neergelegd over hoe de OD NHN deze taken voor de gemeenten en ook de 

provincie kan uitvoeren. Daarbij hebben we ook onze zorgen over de financiering van het onderdeel 

bodem onder de Omgevingswet landelijk gedeeld. De BIS-screening is afgemaakt en alle gemeenten en 

de provincie hebben hiervan de lijst ontvangen. 

 

 

2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2020; 

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief totaalresultaat van € 2.797.454 te 

verdelen in: 

 Resultaat Milieutaken: € 978.654 

 Resultaat VTH-plustaken: € 1.818.800 

 

Resultaatbestemming 

Voorgesteld wordt om:  

1. Een bedrag van € 17.992 toe te voegen aan de Algemene Reserve.  Hiermee komt de Algemene 
Reserve op € 339.481. Dit is 2,5% van de lasten van 2020. 

2. Een bedrag van € 960.662 te restitueren aan de deelnemers naar verhouding van de 

lumpsum bijdrage milieutaken. 

3. Een bedrag van € 1.090.000 te storten in de bestemmingsreserve VTH-plustaken. 

4. Een bedrag van € 728.800 te restitueren aan de deelnemer VTH-plustaken. 

  Voor Koggenland gaat dit naar verwachting over ongeveer € 11.000 voor de milieutaken. Voor de VTH-

plustaken is op dit moment nog geen inschatting te maken.  

 

FINANCIËN  3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022. 

 

Meerjarenperspectief 2023-2025 

De conceptbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 sluiten met een positiefresultaat.  

 

Financiële bijdrage gemeente  

De bijdrage 2022 Milieutaken voor Koggenland bedraagt € 143.492.De totale begrote bijdrage aan de OD 
is €436.100, dit is inclusief de VTH taken. De verhoging als gevolg van indexatie wordt opgevangen binnen 

het bestaande budget. 

 

Risico’s 
Als gevolg van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten van de OD NHN is vooralsnog alleen 

uitgegaan van een indexering. In de Kadernota 2022 is gevraagd voor de uitbreiding van 3 fte. Daar is dus 

vooralsnog niet in voorzien. De OD NHN zal in overleg met de deelnemende gemeenten gaan, om 

mogelijk dit najaar met begrotingswijziging dit aan te passen.  
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Datum college: 11 mei 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Daarnaast is de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 een risico. Niet alleen de benodigde 3 

fte’s zijn hierin een risico. De huidige begroting is nog niet afgestemd op de Omgevingswet en dat is op 
dit moment ook nog niet mogelijk.  

 

De OD NHN heeft in reactie op de verschillende zienswijzen een aanvullende brief gestuurd. Deze is als 

bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 De OD NHN staat voor schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in Noord-Holland Noord. 

Dat is de maatschappelijke meerwaarde en doelstelling van de Omgevingsdienst. Als actuele voorbeelden 

gelden de opgaves op gebied van stikstof, PFAS, CO2 reductie en -aanbod, de Regionale Energiestrategie 

(RES), het meerjarenprogramma verduurzaming, bestaande bouw, het meerjarenprogramma 

bedrijventerreinen en het programma circulair. Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van de 

doelstellingen van het Pact van West-Friesland. 

COMMUNICATIE  Uw zienswijze wordt medegedeeld aan het dagelijks bestuur van de OD NHN.  

VERVOLG  Uw raad wordt geïnformeerd door het AB van de GR over het besluit over de begroting en de jaarstukken 

en op welke wijze de zienswijze hierbij is betrokken. 

BIJLAGEN  1. Toelichting Kadernota 2022 en Zienswijzen 

2. 3.1.1 AB-Besluit jaarrekening 2020 

3. 3.1.1 Accountantsverslag 2020 GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

4. 3.1.1 Controleverklaring jaarrekening 2020 WG 

5. 3.1.1 Jaarrekening 2020 gewaarmerkt 

6. 3.1.2 AB-Besluit resultaatbestemming 2020 

7. 3.2 AB-Besluit 1ste begrotingswijziging 2021 

8. 3.3 AB-besluit begroting 2022 

9. 3.3 OD NHN Begroting 2022 


