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DATUM  3 februari 2020 

AGENDAPUNT  3.05.04 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2021 Omgevingsdienst NHN 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK20000054 

AANLEIDING  De raad heeft in 2018 ingestemd met de verbetering van de informatievoorziening van 

gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld. Eén van deze 

verbeteringen is dat de regeling voor 1 januari de beleids- en financiële kaders voor de 

begroting  voor het daaropvolgende jaar aanbiedt aan de gemeenteraden. Deze geven dan 

uiterlijk vóór 1 maart hun zienswijze af. 

 

KADER  Het raadsbesluit van 5 februari 2018 tot het vaststellen van de financiële uitgangspunten 

gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2018). 

WIJ STELLEN VOOR  op de kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) een 

positieve zienswijze af te geven 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Door deze besluitvorming krijgt het bestuur van de Omgevingsdienst de gelegenheid de 

begroting voor het jaar 2021 samen te stellen in overeenstemming met de doelstelling en 

uitgangspunten zoals deze in de kadernota 2021 zijn opgenomen.  

ONDERBOUWING  Algemeen 

De Omgevingsdienst heeft als doel uitvoering te geven aan de vergunningverlening, het 

toezicht en handhaving op het taakveld milieu. De daarbij opgedragen taken zijn taken op 

het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht. 

 

De doelstelling van de Omgevingsdienst is schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en 

recreëren in de regio Noord-Holland Noord. 

 

Naast de verplichte basistaken brengen de deelnemers extra taken in op het terrein van de 

fysieke leefomgeving / omgevingsrecht, zoals duurzaamheidstaken, natuurbescherming, 

zwemwater, adviseringruimtelijke planning, e.d. 

 

Koers en visie 

In het vastgestelde visiedocument 2018 – 2022 geeft het algemeen bestuur richting aan de 

(door)ontwikkeling van de organisatie: een professionele opdrachtnemer die op een 
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effectieve wijze de aan haar toevertrouwde taken uitvoert op het gebied van de fysieke 

leefomgeving. In deze periode richt zij zich op het leveren van een hoogwaardige 

producten en diensten, die aansluiten bij de wensen van de klant en de markt. 

 

Doelstelling 2021 

 

Algemeen 

Voor het jaar 2021 heeft de Omgevingsdienst geen nieuwe doelstellingen geformuleerd. 

 

Outputfinanciering 

Over de vorm van financiering zal de dienst een keuze maken over de wijze waarop de 

jaarlijkse bijdrage tot stand komt. Per 1 januari 2021 werkt men volgens het principe van 

“outputfinanciering”. Dit houdt in dat de deelnemers aan de regeling betaalt op basis van 

de afname van de producten en diensten. Er volgt nog geen daadwerkelijke afrekening 

over de werkelijke afname, alleen de gevolgen voor de deelnemers en de eigen organisatie 

wordt in beeld gebracht. 

 

Automatisering 

Het programma I&A wordt uitgevoerd overeenkomstig de planning tot 2022. Periodiek 

volgt er een rapportage over de voortgang van het programma. 

 

Omgevingswet 

Dit geeft een algehele herziening van de wet en regelgeving op het terrein van de kwaliteit 

van de fysieke leefomgeving. Beoogd wordt de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak te 

vergroten, de besluitvorming te versnellen, meer lokale afwegingsruimte te creëren en een 

samenhangende benadering toe te passen.  

 

Verduurzaming en transitie 

Het Klimaatakkoord gaat uit van CO2-reductie en het afstappen van het aardgas. Daardoor 

komen er veel meer duurzaamheidstaken bij de gemeenten en de regio te liggen. De dienst 

vervult daarbij de taken op drie niveaus:  

 

 lokaal, door mee te denken en te werken bij de ontwikkeling van kaders en visie en 

beleidsondersteuning 

 regionaal, door te verbinden en te coördineren 

 bovenregionaal, door het organiseren van expertsessies, partijen te verbinden en 

projecten te organiseren 

 

Verwachtingen 2022 – 2024 

 

Omgevingswet 

Alle gemeente beschikken dan over een Omgevingsplan. Dit plan houdt rekening met de 

omgevingsvisie en strategische kaders die op rijks- en provinciaal niveau zijn vastgesteld. 

 

Na de invoering van de Omgevingswet komen er met regelmaat wijzigingen in de 

toetsingskaders. Dit leidt tot aanpassingen in het processen en bedrijfsvoering, inclusief 
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Datum college: 14 januari 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

ondersteunende systemen en ICT. 

 

Verduurzaming en energietransitie 

De regio zal in 2020 haar ambitie kenbaar maken aan de rijksoverheid en heeft dan een 

planning die leidt tot activiteiten die samen met partners en andere overheden wordt 

uitgevoerd. Iedere gemeente heeft een Transitievisie Warmte vastgesteld en uitgewerkt in 

wijkuitvoeringsplannen.  

KANTTEKENINGEN  De onderwerpen over stikstof en PFAS leiden tot maatschappelijke onrust. Onbekende 

factoren geven bestuurlijke onzekerheid over de realisatie van projecten en de daarbij 

behorende financiële risico’s.  

 

Een vergelijkbaar risico ligt in het niet tijdig afronden van de voorbereiding op de invoering 

van de Omgevingswet. Dit kan leiden tot een stagnatie van de ruimtelijke ontwikkeling. 

FINANCIËN  De bijdrage van de gemeente verandert alleen door de indexering van de stijging van de 

lonen en prijzen. Deze indexering is in overeenstemming met de uitgangspunten in de 

FUGR 2018. Ten opzichte van het jaar 2020 zal de bijdrage alleen stijgen met de loon- en 

prijsindexatie van ca. €  3.350. Naast deze bijdrage voor de verplichte taken betaalt de 

gemeente de taken die daarnaast door de gemeente worden opgedragen. 

DUURZAAMHEID  Niet van toepassing. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Niet van toepassing. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de 

maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen 

daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgesteld thema’s. 

COMMUNICATIE  Niet van toepassing. 

VERVOLG  Het besluit van de raad wordt meegedeeld aan het bestuur van de regeling. 

BIJLAGEN  Kadernota 2021 


