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Verwachtingen voor 2023-2026 

Met de stelselwijziging per 1 juli 2022 in verband met de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet is de verwachting dat niet alleen het werk intern zal verschuiven, maar zal 

ook het multidisciplinair werken binnen en buiten de OD NHN. Ook zal de behoefte aan 

data een vlucht nemen. Daarnaast blijft het aantrekken van nieuw personeel een punt van 

zorg in de wereld van Omgevingsdiensten. Beschikbaarheid van personeel op het vlak van 

toezicht, de diverse specialisaties en juridische zaken is niet een vanzelfsprekendheid, dit 

mede gezien het feit dat enkele opleidingen gesloten zijn. 

 

In 2021 zijn diverse rapporten verschenen, zoals het rapport Van Aartsen en 

‘Omgevingsdiensten in beeld’ waaruit blijkt dat de wens lijkt te bestaan dat men vanuit 

het Rijk het VTH-stelsel wenst te versterken. 

 

Nieuw beleid 

Omgevingsadviseurs 

In 2021 is de OD NHN een pilot gestart met twee Omgevingsadviseurs. Deze worden 

ingezet bij beleidsondersteunende taken voor de kerninstrumenten: omgevingsvisie, - plan 

en programma. Vanuit de pilot is gebleken dat bij opdrachtgevers meer behoefte bestaat 
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PROGRAMMA 
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 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK22000116 

DOCUMENTNUMMER  22.0000083 

AANLEIDING  In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) die 
door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke regeling 
(GR) voor 15 december een Kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt en dat de 
gemeenteraden uiterlijk 1 maart hun zienswijze afgeven aan het algemeen bestuur. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling  

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) en de FUGR 2019. 

WIJ STELLEN VOOR  een negatieve zienswijze op de Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland 

Noord af te geven.                                                                       

                                                                                                                

BEOOGD RESULTAAT  Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te 
kunnen bijsturen (kaderstellende rol).  Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor 
de uitwerking van de beleids- en financiële kaders in de begroting 2023.  De concept 
begroting 2023 wordt voor 15 april 2022 aan de gemeenteraden voor een zienswijze 
aangeboden.                                                                                                                      

ONDERBOUWING   



 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

 

 

 

 

 

Blad 

2 van 4 

aan inhoudelijke onderbouwing op strategisch niveau. De evaluatie van de pilot vindt in 

de eerste helft van 2021 plaats. In deze kadernota is de optie van structurele middelen 

opgenomen, omdat de BBV voorschrijft dat structurele kosten gedekt moeten worden 

door structurele inkomsten. Er zou ook gekozen kunnen worden voor de toekenning van 

incidentele middelen voor het jaar 2023. Bij deze laatste optie is het alleen mogelijk om 

extern in te huren. Het is echter nog onduidelijk of deze inhuur in de huidige markt te 

verkrijgen is. 

 

Wob-verzoeken 

De afgelopen tweeëneenhalf jaar is een significatie toename te zien van het aantal 

verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarnaast is een 

toename te zien als het gaat om het aantal grotere Wob-verzoeken. Als gevolg hiervan is 

de gemiddelde tijdsbesteding per Wob-verzoek beduidend toegenomen. In de eerste helft 

van 2022 zal deze impact op de OD NHN cijfermatig in kaart worden gebracht. 

 

Daarnaast is het wetsvoorstel omtrent de Wet Open Overheid (Woo) inmiddels 

aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet treedt naar verwachting in op 1 juni 2022.  

Elke overheidsorganisatie een contactfunctionaris te hebben de als taak heeft mensen te 

ondersteunen bij hun vragen over informatie, en het zoeken en vinden van de juiste 

informatie. 

 
Uitvoering Wet natuurbescherming ‘stikstof’ 

De OD NHN voert de vergunningverlening, toezicht en handhaving uit op het gebied van 

stikstof uit voor Noord-Holland Noord. Hiervoor zijn structureel extra middelen nodig om 

alle taken goed te kunnen uitvoeren. Deze middelen zijn voor de jaren 2020 tot en met 

2022 toegekend met de notitie dat er een evaluatie zal plaatsvinden om te beoordelen 

hoeveel extra budget nodig is voor de jaren 2023 en verder. Op het moment van opstellen 

van deze kadernota heeft deze evaluatie nog niet plaatsgevonden. 

 

Onderzoek effecten Omgevingswet (Seinstra) 

De verwachting is dat door de invoering van de Omgevingswet de kosten van de OD NHN 

structureel 10% tot 12% zullen stijgen. Op dit moment is het echter nog onduidelijk wat 

de exacte financiële consequenties zullen zijn. Deze verwachting is dan ook opgenomen 

als P.M.-post.  

 

Financiële kengetallen begroting 2023 

Indexatie 

Conform de geldende financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in 

Noord-Holland Noord (FUGR) wordt in de Kadernota 2023 uitgegaan van de volgende 

uitgangspunten: 

 

Loonindexatie 2022   2,3% 

Prijsindexatie 2022   2,3% 

Gewogen gemiddelde   2,3% 
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Overhead 

Het percentage overhead conform BBV is 35,8%. 

 

Flexibele schil 

Naast het eigen personeel in vaste of tijdelijke dienst heeft de OD NHN in 2021 geen 

flexibele schil. 

 

Weerstandsvermogen 

In de FUGR is opgenomen dat een weerstandvermogen van maximaal 2,5% van de lasten 

mag worden aangehouden. 

 

Negatieve zienswijze op de Kadernota 2023 

Voorgesteld wordt om een negatieve zienswijze af te geven. In de Kadernota 2023 zitten 

teveel open einden. De financiële gevolgen voor ons als gemeente zijn onduidelijk. Alleen 

al de kosten voor de invoering van de Omgevingswet worden geschat op 10%. Dat is een 

bedrag van ongeveer € 15.000. Er loopt een onderzoek naar de benodigde capaciteit voor 

het beantwoorden van Wob-verzoeken, maar er wordt wel al € 150.000 gereserveerd in de 

Kadernota. Gezien de grote hoeveelheid ontwikkelingen die op de OD NHN afkomen, 

moet voorzichtig omgegaan worden met extra uitgaven, die doorberekend worden aan 

de opdrachtgevers. Als deze noodzakelijk zijn, dan zal goed onderbouwd moeten worden 

hoe hoog deze kosten zijn. En wat de OD NHN doet om deze kosten zo laag mogelijk te 

houden. Dit signaal kan op dit moment afgegeven worden met het afgeven van een 

negatieve zienswijze op de Kadernota 2023.  

 

Vorig jaar is op de Kadernota 2022 ook een negatieve zienswijze afgegeven. Daarin was 

onder andere een taakstelling opgenomen. Daar is invulling aan gegeven. Met de overige 

opmerkingen, die in lijn waren met een groot aantal andere gemeenten, is weinig 

gedaan.  

 

 

 

Deze bijdrage kan worden opgevangen binnen de bestaande (meerjaren)begroting. 

KANTTEKENINGEN  Er wordt voorgesteld om een negatieve zienswijze af te geven. Daarbij moet wel 

opgemerkt worden dat een aantal van de onderwerpen die op de OD NHN benoemt, 

wettelijke taken betreft. Dit zijn onder andere de bodemtaken, de Omgevingswet en het 

beantwoorden van Wob-verzoeken. De OD NHN moet deze taken uitvoeren.  

FINANCIËN  De bijdrage van de gemeente verandert door zowel de indexering van de stijging van de 
lonen en prijzen als de beoogde uitbreiding van het aantal fte’s. De indexering is in 
overeenstemming met de uitgangspunten in de FUGR 2018. De toename van de kosten 
voor Koggenland is als volgt onder te verdelen: 
 

Meerjaren begroting 2022, jaar 2023 € 139.590 

Kadernota € 4.463 

Indexatie € 3.211 

Totale Bijdrage 2023 € 147.264 
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Datum college: 8 februari 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

DUURZAAMHEID  De ODNHN is één van de partijen die vanuit haar rol als vergunningverlener, 

toezichthouder en handhaver zich bezig houdt met duurzaamheid. Dan betreft het vooral 

de milieutaken die een relatie hebben met duurzaamheid. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Geen.  

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 over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen 

bestuur van de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2023 

2. Kadernota 2023 


