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Toelichting bij de Regeling Omgevingsdienst West-Holland 
Zesde Wijzing van de Regeling Milieudienst West-Holland, in werking per 1 januari 2012 

 
Inleiding 
 
In 2008 heeft de Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving, onder voorzitterschap 
van dhr. J.H.H. Mans (hierna: Commissie Mans), zijn advies ‘De tijd is rijp’ uitgebracht over de 
toekomst van de handhaving van VROM-regelgeving.1 De Commissie Mans adviseerde te komen tot 
landelijk dekkende omgevingsregio’s, op dezelfde schaal als de politieregio’s. Binnen een 
omgevingsregio zou een omgevingsdienst moeten functioneren, waaraan in ieder geval de tot de 
regio behorende gemeentebesturen en het provinciebestuur verplicht deelnemen. De Commissie 
Mans sprak ook een voorkeur uit voor deelname van waterschapsbesturen. 

In het door de Commissie Mans voorgestane model blijven de provincie- en gemeentebesturen 
bevoegd tot handhaving, maar zij laten deze handhaving in mandaat uitvoeren door de 
omgevingsdienst. De provincie- en gemeentebesturen blijven verantwoordelijk voor de besluiten en 
kunnen gemotiveerd afwijken van de voorstellen van de omgevingsdienst. De omgevingsdienst zou 
de vorm van een gemeenschappelijk openbaar lichaam moeten krijgen. 

Het rapport van de Commissie Mans en het kabinetsstandpunt op dit rapport2 hebben tot overleg 
geleid tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: 
Minister van VROM), het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. 
Dit overleg heeft geresulteerd in een package deal die op 19 juni 2009 door de Minister van VROM 
aan de Tweede Kamer is aangeboden met het nadere kabinetsstandpunt.3 

In de package deal zijn de volgende afspraken vastgelegd omtrent de regionale uitvoeringsdiensten 
(omgevingsdiensten): 

 De regionale uitvoeringsdienst wordt vormgegeven als gemeenschappelijk openbaar lichaam in 
de zin van artikel 8 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr); 

 De regionale uitvoeringsdiensten moeten vanaf 1 januari 2012 functioneren, de 
gemeenschappelijke regelingen worden uiterlijk 1 januari 2011 getroffen; 

 Territoriale congruentie met de politieregio’s en veiligheidsregio’s. 

 

Regeling Milieudienst West-Holland 

Anders dan in de meeste andere regio’s functioneren in de politie- en veiligheidsregio Hollands 
Midden een tweetal gemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van milieu: het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland en de Milieudienst West-Holland. De 
milieudienst West-Holland (hierna: milieudienst) betreft een samenwerkingsverband van tien in de 
regio liggende gemeenten op het gebied van de gemeentelijke milieutaken. De milieudienst is een 
openbaar lichaam ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling tussen de tien gemeenten. Aan de 
milieudienst zijn gemeentelijke bevoegdheden gemandateerd op het gebied van omgeving en milieu, 

                                                           
1 Bijlage bij Kamerstukken II 2007/08, 22 343, nr. 201. 
2 Kamerstukken II 2008/09, 22 343, nr. 215. 
3 Kamerstukken II 2008/09, 29 383, nr. 130. 
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zoals bepaalde gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de Wet milieubeheer.  

Gelet op de gemaakte afspraken hebben gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland te 
kennen gegeven te willen toetreden tot de Regeling Milieudienst West-Holland (hierna: de Regeling). 
De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toetreding van de provincie. Mede gelet op 
de werkzaamheden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, alsmede de 
gemaakte afspraken, wordt de milieudienst omgevormd tot een omgevingsdienst. Uitgangspunt 
daarbij is dat de gemeenten en de provincie geen taken en bevoegdheden aan de omgevingsdienst 
delegeren, doch dat de taken op het gebied van omgeving en milieu zoveel mogelijk aan de 
omgevingsdienst worden gemandateerd.  

 
Regeling Omgevingsdienst West-Holland 

Door de toetreding van de provincie is de grondslag voor de gemeenschappelijke regeling thans 
gelegen in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ingevolge artikel 51 van de wet is 
het immers mogelijk dat (de raden,) colleges van burgemeester en wethouders, burgemeesters van 
gemeenten en gedeputeerde staten van een provincie een gemeenschappelijke regeling treffen ter 
behartiging van gemeenschappelijke belangen. 

Het takenpakket van de omgevingsdienst is uitgebreider dan het pakket uit de package deal. De 
provincie en de deelnemende gemeenten delen de visie dat de dienstverlening van de overheid naar 
bedrijven en burgers kan worden verbeterd door het realiseren van een omgevingsdienst in de regio 
voor alle milieutaken. Overeenkomstig de gemaakte afspraken blijft sprake van het mandateren van 
gemeentelijke en provinciale bevoegdheden op het gebeid van omgeving en milieu. De deelnemende 
gemeenten en de provincie Zuid-Holland blijven derhalve zelf verantwoordelijk voor  alle 
werkzaamheden die de omgevingsdienst namens hen uitvoeren.  

De Regeling dient op diverse plaatsen te worden aangepast in verband met de toetreding van de 
provincie. Mede om de wijzigingen – ook aan het publiek - voldoende kenbaar te maken is het 
daarbij van belang de naam “Milieudienst West-Holland” te veranderen in “Omgevingsdienst West-
Holland”. Om dezelfde reden wordt ook de citeertitel van de Regeling gewijzigd.  

 
Artikelgewijze toelichting. 
 
Algemeen 
 
Diverse wijzigingen in de Regeling zijn van technische aard in verband met de toetreding van de  
provincie. Deze technische wijzigingen behoeven verder geen aparte toelichting en zijn dan ook 
veelal niet in de artikelgewijze toelichting opgenomen.  
 
Artikel I 
 
A. 
De omschrijving van het werkgebied is uitgebreid met het grondgebied van andere dan de 
deelnemende gemeenten binnen de regio Holland-Rijnland voor zover het taken en bevoegdheden 
van de provincie betreft. Onder de regio Holland-Rijnland  vallen de gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.  Het kan immers 
voorkomen dat gedeputeerde staten bevoegd is tot het nemen van grensoverschrijdende besluiten 
en deze door de omgevingsdienst worden voorbereid. Tevens is een derde lid toegevoegd om de 
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Provinciewet in daartoe relevante gevallen van overeenkomstige toepassing te kunnen verklaren. 
Het derde lid is daartoe op gelijke wijze geformuleerd als het tweede lid voor wat betreft de 
Gemeentewet. 
 
Overigens kan op deze plaats nog worden opgemerkt dat voor zover in de Regeling gesproken wordt 
van “deelnemers” gedoeld wordt op de provincie en de gemeenten. Daarbij wordt aangetekend dat 
het de (bestuurs)organen van de deelnemers zijn die bevoegd zijn tot het treffen of het wijzigen van 
de Regeling. Voor de gemeenten zijn dat de gemeenteraden, de colleges van burgemeesters en 
wethouders en de burgemeesters. Voor de provincie is dat gedeputeerde staten. Provinciale staten 
van de provincie dient overigens wel toestemming te verlenen aan de deelname van gedeputeerde 
staten aan de gemeenschappelijke regeling. 
 
B. 
Gelet op de gemaakte afspraken is het van belang de naam van de Milieudienst West-Holland te 
wijzigen in Omgevingsdienst West-Holland. Er wordt derhalve slechts een naamsverandering beoogd. 
 
D. 
Vanwege de toetreding van de provincie is de taak van de omgevingsdienst in die zin veranderd dat 
thans sprake is van gemeentelijke en provinciale omgevings- en milieutaken.  
 
E. 
Dit artikel is vanwege technische redenen opnieuw geredigeerd, alsmede is een nieuw onderdeel f 
aan het eerste lid toegevoegd in verband met het namens gedeputeerde staten, voor zover daartoe 
mandaat is verleend, uitvoeren van bepaalde taken en bevoegdheden. 
  
Aan een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen 
bevoegdheden van de deelnemende bestuursorganen worden overgedragen. Overeenkomstig de 
afspraken als neergelegd in de package deal is dit echter in het geval van de Omgevingsdienst West-
Holland niet de bedoeling. Taken en bevoegdheden worden door de deelnemende bestuursorganen 
aan de omgevingsdienst gemandateerd. De provinciale- en gemeentebesturen blijven derhalve 
verantwoordelijk voor de namens hun door de omgevingsdienst uit te voeren taken en 
bevoegdheden. 
 
In het eerste lid, onderdeel a, is de algemene taak van de omgevingsdienst omschreven als het 
adviseren, ondersteunen en voorbereiden van werkzaamheden van de deelnemers (de gemeenten 
en de provincie) op het gebied van de zorg van het milieu en de uitvoering van programma’s en 
projecten op het gebied van het milieu. De omgevingsdienst heeft immers ten doel om de 
deelnemers te helpen bij het zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren van hun werkzaamheden op het 
gebied van omgevings- en milieutaken. Dit betekent ook dat de omgevingsdienst de deelnemers 
gevraagd en ongevraagd kan adviseren omtrent zaken op het gebied van de zorg voor het milieu.    
 
In het eerste lid, onderdeel b, is rekening gehouden met de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Ingevolge deze wet is een omgevingsvergunning vereist onder meer voor 
het oprichten, het veranderen of het veranderen van de werking of het inwerking hebben van een 
inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e.). Voor de invoering van de Wabo was voor deze activiteit, 
naast eventuele andere vergunningen, een milieuvergunning nodig op grond van de Wet 
milieubeheer.  
De hier bedoelde complexere aanvragen voor een omgevingsvergunning – voor zover ook op andere 
activiteiten (bijvoorbeeld het bouwen van een bouwwerk) betrekking hebbend - worden door de 
omgevingsdienst voor het milieugedeelte voorbereid en met een advies ter besluitvorming 
voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan. Deze laatste neemt het besluit op de aanvraag om 
een omgevingsvergunning.  
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Daarnaast bestaat sinds 1 januari 2011 een nieuwe type omgevingsvergunning op grond van artikel 
2.1, eerste lid, onder i van de Wabo, de zogenaamde omgevingsvergunning beperkte milieutoets.  
 
In het eerste lid, onderdeel c, wordt door de colleges van burgemeester en wethouders een 
algemeen mandaat verleend aan de omgevingsdienst om namens hen bepaalde wetten en 
uitvoeringsbesluiten uit te voeren. Het betreft, met uitzondering van enkele titels van de Wet 
milieubeheer, alle taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet 
geluidhinder of de Wet bodembescherming aan een deelnemend college van burgemeester en 
wethouders zijn opgedragen. Dit betreffen geen andere werkzaamheden dan die voorheen aan de 
milieudienst waren gedelegeerd en sinds 1 januari 2011 aan de milieudienst zijn gemandateerd. Het 
enige onderscheid is dat de bevoegdheden thans gemandateerd zijn aan de omgevingsdienst. Het 
gemeentelijk  bevoegd gezag blijft derhalve verantwoordelijk. 
 
Sinds 1 januari 2011 zijn aan het eerste lid, onderdeel c, nieuw toegevoegd taken en bevoegdheden 
bij of krachtens de Wabo voor zover deze, anders dan in het eerste lid, onderdeel b, uitsluitend 
betrekking hebben op het oprichten, het veranderen of het veranderen van de werking of het 
inwerking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo). Ook hier wordt 
onderdeel i, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets, toegevoegd. Deze bepaling is verder van 
onderdeel c verplaatst naar onderdeel d, aangezien enkele gemeenten ook voor 
omgevingsvergunningen die uitsluitend betrekking hebben op milieu willen dat de omgevingsdienst 
de besluiten ‘slechts’ voorbereidt. Als voorwaarde is dus toegevoegd dat voor de uitvoering van 
omgevingsvergunning die uitsluitend zien op milieu, een apart mandaat moet zijn verleend. Als 
tevens sprake is van andere activiteiten op grond waarvan een omgevingsvergunning is vereist 
(bijvoorbeeld vanwege het bouwen van een bouwwerk) dan is altijd het eerste lid, onderdeel b, van 
toepassing en verricht de omgevingsdienst ‘slechts’ de voorbereiding van die besluiten ten behoeve 
van het gemeentelijk bevoegd gezag.  
 
Voor de duidelijkheid is nog aangegeven dat het algemeen mandaat tevens betreft alle handhavings- 
en toezichtstaken op grond van de met naam genoemde wetten of uitvoeringsbesluiten (met 
uitzondering van de Wabo). Het tweede lid, onderdeel d, maakt het mogelijk dat ook taken en 
bevoegdheden op grond van andere wet- of regelgeving (waaronder de Wabo) in mandaat door de 
omgevingsdienst kunnen worden uitgeoefend. Daartoe dient door het bevoegd bestuursorgaan wel 
apart schriftelijk mandaat te worden verleend. 
 
De rechtsfiguur van mandaat is overigens geregeld in Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht en is geheel van toepassing op de mandatering van taken en bevoegdheden als hier 
aan de orde. Dit betekent onder meer dat de mandaatgever (het bevoegde bestuursorgaan) per 
geval of in het algemeen instructies kan geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde 
bevoegdheden. Ook wordt er met nadruk op gewezen dat het bevoegde bestuursorgaan (de 
mandaatgever) bevoegd blijft om de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. De mandaatgever 
kan het mandaat dan ook te allen tijde schriftelijk intrekken. Wel is het de bedoeling dat dit slechts in 
uitzonderlijke gevallen gebeurt en dat in een dergelijk uitzonderlijk geval door het bevoegd 
gemeentelijk bestuursorgaan zoveel mogelijk het door de omgevingsdienst vastgestelde beleid in 
acht zal worden genomen. 
 
Een nieuw  onderdeel e en de aanhef van onderdeel f van het eerste lid stelt expliciet, dat de 
omgevingsdienst taken en bevoegdheden uitvoert conform het uitvoeringsbeleid dat gemeenten 
(gezamenlijk) hebben vastgesteld. Ook de provincie kan eigen uitvoeringsbeleid vaststellen, dat de 
omgevingsdienst in acht neemt bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden. Op deze wijze 
kunnen zowel gemeente als provincie aan de uitoefening van hun mandaat kaders meegeven. 
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In het nieuw ingevoegde eerste lid, onderdeel f, zijn de taken en bevoegdheden van gedeputeerde 
staten, voor zover dit college is aan te merken als bevoegd gezag, omschreven die – mits daartoe 
apart door gedeputeerde staten schriftelijk mandaat is verleend – kunnen worden gemandateerd 
aan de omgevingsdienst. Het betreft de taken en bevoegdheden bij of krachtens dezelfde wet- en 
regelgeving als in het eerste lid, onderdelen c en d, geregeld ten aanzien van de deelnemende 
gemeenten.  
 
In het tweede lid worden voor de volledigheid en kenbaarheid, in aanvulling van de taken en 
bevoegdheden als genoemd in artikel 25, nog enkele specifieke taken met name genoemd. 
 
Aangezien alle taken en bevoegdheden van de omgevingsdienst, voor zover niet aan andere organen 
zijn toebedeeld, toekomen aan het algemeen bestuur van de omgevingsdienst bepaalt het derde lid 
dat het is toegestaan dat in dat geval door het algemeen bestuur ondermandaat wordt verleend. 
Overigens is het ook mogelijk dat de separate mandaatbesluiten van de deelnemers de taken en 
bevoegdheden direct mandateren aan een bepaalde persoon of een bepaalde functie binnen de 
omgevingsdienst. Ook ten aanzien van deze mandaatbesluiten is, tenzij daarbij uitdrukkelijk 
uitgesloten, ingevolge dit derde lid ondermandaat toegestaan. Van belang hierbij is nog te wijzen op 
de algemene regel zoals neergelegd in artikel 10:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 
dat mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift niet wordt verleend aan degene die het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen. Zie voor wat betreft de 
bezwaarprocedure overigens ook de toelichting op artikel 23 
 
Het laatste lid van artikel 6 is opgenomen in verband met mogelijke wijzigingen van de genoemde 
wet- en regelgeving opdat deze Regeling niet steeds behoeft te worden gewijzigd. 
         
F.  
Het eerst lid is ter verduidelijking aangevuld. De omgevingsdienst zal geen opdrachten voor 
commerciële bedrijven uitvoeren.  
 
H. 
Omdat de taken en bevoegdheden na de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, zoals deze op 
1 januari 2011 van kracht werd, worden gemandateerd in plaats van voordien gedelegeerd, blijven 
de gemeenten zelf bevoegd om deze taken uit te voeren. Het zou in strijd zijn met het karakter van 
mandatering om in de gemeenschappelijke regeling te bepalen dat de gemeenten gehouden zijn de 
taken door of via de omgevingsdienst te laten uitvoeren. Artikel 9 kan derhalve vervallen.  
Het is wel de bedoeling dat de deelnemers alleen in bijzonder dringende gevallen gebruik zullen 
maken van de bevoegdheid om zelf de gemandateerde taken en bevoegdheden uit te oefenen en/of 
door derden te laten voorbereiden. De  deelnemers wordt gevraagd  alvorens werkzaamheden met 
betrekking tot milieu- en /of omgevingstaken aan derden uit te besteden, deze aan de milieudienst 
ter uitvoering aan te bieden. Om dit te benadrukken is in de paragraaf met de financiële bepalingen 
een nieuw artikel 39a toegevoegd.  
 
I. 
Voor de wijzigingen zie de opmerking onder Algemeen. 
Overigens kan nog worden gewezen op de incompatibiliteiten als neergelegd in artikel 20 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Het betreft de onverenigbaarheid van functies en handelingen van 
leden van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van de omgevingsdienst. 
Benadrukt wordt verder dat de provincie net zo goed als de deelnemende gemeenten een voorzitter 
kan  leveren voor het algemeen bestuur. 
 
 
J. 



 6 

Artikel 11 regelt de stemverhouding in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland. 
In het eerste lid wordt bepaald dat het aantal stemmen per deelnemer (de gemeenten en de 
provincie) is gerelateerd aan de inkomsten uit de met de deelnemers afgesloten 
(meerjaren)contracten, welke inkomsten de kosten van de omgevingsdienst dekken. Voorheen was 
het aantal stemmen gerelateerd aan het aantal inwoners van de deelnemende gemeente. Nu 
deelnemers taken en bevoegdheden aan de omgevingsdienst kunnen mandateren kan per 
deelnemer een verschillend bedrag ter dekking van de kosten van de omgevingsdienst worden 
overeengekomen. Dit zal immers onder meer afhankelijk zijn van de taken die namens de deelnemer 
door de omgevingsdienst worden uitgeoefend. Artikel 11, eerste lid, beoogt dan ook om het aantal 
stemmen per deelnemer te koppelen aan de bijdrage van die deelnemer aan de omgevingsdienst. 
Wat betreft het aantal stemmen van de provincie wordt in het tweede lid bepaald dat het aantal 
stemmen van de provincie niet hoger kan zijn dan het aantal stemmen van de deelnemende 
gemeente met de hoogste bijdrage aan de omgevingsdienst. Ingevolge het derde lid wordt jaarlijks 
door het dagelijks bestuur op de eerste vergadering van het jaar het aantal stemmen per deelnemer 
vastgesteld op grond van de begroting voor dat jaar. Aangezien elke deelnemer twee leden heeft in 
het algemeen bestuur, wordt het aantal stemmen per lid ingevolge het bepaalde in het vierde lid 
gedeeld door twee.  
 
In de Regeling was voorheen niets geregeld omtrent de geldigheid van een stemming en de 
benodigde  meerderheid voor het tot stand komen van een besluit. Daartoe zijn het vijfde en zesde 
lid ingevoegd. 
Het nieuwe vijfde lid is overeenkomstig de bepalingen van de Provinciewet, welke bepalingen 
ingevolge artikel 52, eerste lid, aanhef en onder d , jo. artikel 22, eerste lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. Het zesde lid wijkt in 
zoverre van deze bepalingen af dat rekening wordt gehouden met een verschillend aantal stemmen 
per lid van het algemeen bestuur. Voor het tot stand komen van een besluit dient sprake te zijn van 
de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Deze mogelijkheid is in 
overeenstemming met het bepaalde bij artikel 52, eerste lid, jo. artikel 13 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Bij volstrekte meerderheid gaat het om het aantal uitgebrachte 
stemmen, waarbij het aantal ongeldige of blanco stemmen niet worden meegeteld.  
 
K. 
Sinds enkele jaren is het regionaal milieuprogramma geïntegreerd in de begroting. Voor de 
vaststelling van dit regionaal milieuprogramma wordt zodoende in e praktijk de procedure gevolgd 
zoals deze bepaald is voor het vaststellen van de begroting. De procedure voor vaststelling van de 
begroting is geregeld in artikel 34 van de Regeling. Opgenomen is dat het regionaal milieuprogramma 
niet vastgesteld kan worden voordat de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten 
in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen ten aanzien van een ontwerp-besluit ter 
kennis te brengen.   
 
O.  
De kwalificatie van leden van het algemeen en dagelijks bestuur wordt overgelaten aan de 

professionaliteit van de raden en colleges van B&W.  

 
P. 
Bepaling is in overeenstemming gebracht met artikel 59, lid 2 van de Gemeentewet.   
 
T. 
De nieuwe naam van de Leidse bezwaarcommissie luidt “de Commissie voor het Bezwaarschrift”. 
Voor wat betreft namens de deelnemende gemeenten door de omgevingsdienst genomen besluiten 
blijft de Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden belast met het adviseren van de 
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gemeenten inzake ingediende bezwaarschriften. Het bevoegd bestuursorgaan van de deelnemende 
gemeente beslist vervolgens op het bezwaar. De procedure rond ingediende bezwaarschriften tegen 
namens de provincie genomen besluiten wordt daarentegen door de provincie zelf georganiseerd en 
voor gelegd aan een provinciale bezwaarcommissie..  
De omgevingsdienst kan overigens wel het bevoegd gezag vertegenwoordigen tijdens het horen van 
bezwaarden, alsmede de besluiten op bezwaar voor het bevoegd gezag voorbereiden, dan wel – 
indien daartoe mandaat is verleend - namens het bevoegd gezag besluiten op het bezwaar. Daarbij is 
wel van belang dat mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift niet wordt verleend aan degene 
die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.  
 
W. 
Zie toelichting bij artikel 7. 
 
Y. 
Artikel 30 komt te vervallen. De bepaling met betrekking tot het startkapitaal heeft haar betekenis 
verloren. Uiteraard kunnen aan toetreding van een nieuwe deelnemer wel financiële voorwaarden 
gesteld worden, zoals het inleggen van een geldbedrag. Om dit te benadrukken is artikel 43, tweede 
lid aangevuld.  
Voor de voorwaarden betreffende de toetreding van de provincie zie de toelichting bij artikel 43. 
 
BB. 
Analoog aan artikelen 11 en 31, wordt het gestelde in deze bepaling gekoppeld aan de inkomsten uit 
de met de deelnemers afgesloten (meerjaren)contracten, in plaats van aan het aantal inwoners per 
deelnemer. 
 
CC. 
Het nieuwe tweede lid van artikel 33b is het spiegelbeeld van het eerste lid voor het geval de 
provincie weigert de verplichte uitgaven op de begroting te zetten. De Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties is in dat geval het bevoegde bestuursorgaan om in te grijpen volgens het 
bepaalde in de artikelen 198 en 199 van de Provinciewet. 
 
II. 
In het belang van de (financiële) continuïteit en stabiliteit van de omgevingsdienst wordt de 

omgevingsdienst eerste leverancier voor deelnemers ten aanzien van de voorbereiding danwel  

uitvoering van (gemandateerde) milieu- en omgevingstaken. 

NN. 
Het tweede lid benadrukt dat onder meer financiële voorwaarden aan toetreding door een andere 
deelnemer kunnen worden verbonden. 
In het bedrijfsplan met betrekking tot de toetreding van de provincie is opgenomen dat deze 
toetreding geen nadelige financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten heeft. De provincie 
krijgt een hoger tarief dan de gemeenten en de eenmalige kosten van toetreding worden betaald 
door de provincie.   
 
Artikel II 
 
De gewijzigde Regeling wordt van kracht op 1 januari 2012. Vanaf genoemde datum is derhalve 
sprake van de naamsverandering van de milieudienst in Omgevingsdienst West-Holland en kan de 
Regeling worden aangehaald als Regeling Omgevingsdienst West-Holland. 
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