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De OD NHN heeft als doel uitvoering te geven aan de vergunningverlening, het toezicht 

en de handhaving op de taakvelden Natuur en Milieu. De daarbij opgedragen taken zijn 

taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet Algemene 

Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Naast de verplichte basistaken op gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn door de deelnemers extra taken 

ingebracht op het terrein van de fysieke leefomgeving, zoals bodem, externe veiligheid, 

geluid, natuurbescherming, zwemwater en advisering ruimtelijke plannen. 

 

 

 

DATUM  15 juni 2020 

AGENDAPUNT  2.03.02, 3.06.02. 

ONDERWERP  Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting OD NHN 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK20000958 

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 (OD NHN) heeft de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 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 2019; 

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

rekeningresultaat 2019; 

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021` 

4. Het meerjarenperspectief 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De doelstelling van de OD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken 

en recreëren in de regio Noord-Holland Noord. 
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1 Over de Jaarstukken 2019 een positieve zienswijze af te geven. 

 

Programma Milieutaken. 

 

Uit de jaarstukken blijkt dat de regeling het volgende resultaat heeft behaald op de 

prestatie-indicatoren: 

 

Regulering. 

 

Voldoende voor wat betreft kwaliteit en uitvoering; er wordt echter niet voldaan aan de 

vereiste dat vergunningen en besluiten zo actueel mogelijk zijn. Het huidige programma 

biedt geen ruimte om het vergunningenbestand te actualiseren. 

 

Specialisme en advies. 

 

Voldoende voor wat betreft kwaliteit en uitvoering.  Door de stikstofproblematiek is 

achterstand ontstaan bij adviesaanvragen voor het team Natuur. Inmiddels is extra 

capaciteit gevonden, waardoor de achterstand is teruggebracht. 

 

Toezicht en Handhaving. 

 

Voldoende voor wat betreft uitvoering, toezicht en professionaliteit. Er wordt nog niet 

voldaan aan de doelstelling dat 75% van de bedrijven bij een eerste controle of 

hercontrole voldoet aan de regels. Dit percentage bedraagt nu 70%. Men denkt de 

doelstelling te kunnen halen zodra een nieuw informatiesysteem actief is. Dan zal gewerkt 

kunnen worden met digitale checklists. 

 

Programma VTH Plustaken. 

 

Ook in dit programma wordt aangegeven dat aan de prestatie-indicatoren is voldaan. Dit 

betreft zowel voor de vergunningverlening op terrein aan de Wet Bodembescherming, 

Natuurwetgeving en Zwem- en badinrichtingen als op de Toezicht en Handhaving van  

vergunningen en meldingen. 

 

Uit de jaarstukken blijkt dat de Omgevingsdienst het volgende resultaat heeft behaald op 

de prestatie-indicatoren: 

 

Regulering. 

 

Voldoende voor wat betreft kwaliteit en uitvoering; er wordt echter niet voldaan aan de 

vereiste dat vergunningen en besluiten zo actueel mogelijk zijn. Het huidige programma 

biedt geen ruimte om het vergunningenbestand te actualiseren. 
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Specialisme en advies. 

 

Voldoende voor wat betreft kwaliteit en uitvoering.  Door de stikstofproblematiek is 

achterstand ontstaan bij adviesaanvragen voor het team Natuur. Inmiddels is extra 

capaciteit gevonden, waardoor de achterstand is teruggebracht. 

 

Toezicht en Handhaving. 

 

Voldoende voor wat betreft uitvoering, toezicht en professionaliteit. Er wordt nog niet 

voldaan aan de doelstelling dat 75% van de bedrijven bij een eerste controle of 

hercontrole voldoet aan de regels. Dit percentage bedraagt nu 70%. Men denkt de 

doelstelling te kunnen halen zodra een nieuw informatiesysteem actief is. Dan zal gewerkt 

kunnen worden met digitale checklists. 

 

 

Risico’s 

In de jaarstukken zijn de risico’s opgenomen en is de weerstandscapaciteit weergegeven. 

De omvang van de risico’s bedraagt € 433.500 als dit wordt afgezet tegen het beschikbare 

weerstandsvermogen van € 301.764 bedraagt het ratio weerstandsvermogen 0,7. Dit is 

volgens de waarderingsnorm onvoldoende. Mochten alle risico’s zich voordoen dan wordt 

dit doorbelast naar de deelnemers, voor Koggenland gaat dit om een bedrag van € 1.000.  

 

 

2 Over de bestemming van het rekeningresultaat 2019 een positieve zienswijze af te 

geven. 

 

Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt € 31.841 positief en bestaat uit: 

- Resultaat Milieutaken € 19.725 

- Resultaat VTH-taken € 12.116 

 

Resultaatbestemming 

Voorgesteld wordt het rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De 

algemene reserve bedraagt hierna € 321.489, dat is 2,29% van het begrotingstotaal. En 

valt hiermee binnen het toegestane maximum van 2,5%. 
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Datum college: 26 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

FINANCIËN  3/4 Over de begroting 2021 een positieve zienswijze af te geven. 

 

Meerjarenperspectief 2022-2024 

De conceptbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 sluiten met een positief 

resultaat. 

 

Financiële bijdrage gemeente 

De bijdrage 2021 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. 

 

Pact van West-Friesland. 

 

De OD 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. 

   

   

VERVOLG  Het besluit van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het dagelijks bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling. 

BIJLAGEN  2. 


