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Betreft: Besluitvorming toetreding Noordwijk en wijziging gemeenschappelijke regeling 

ODWH 
 
 
 
Geachte Raad en Burgemeester, geacht  College,  

Wij, het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, hebben op 24 juni 2013 
ingestemd met de doorgeleiding naar de deelnemers van het verzoek tot besluitvorming in 
verband met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland en de 7e wijziging van deze regeling.  
 
Naar aanleiding van de doorgeleiding van deze besluitvorming willen wij de drie 
bestuursorganen van uw gemeente verzoeken met de toetreding van de gemeente Noordwijk 
en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) in te stemmen en daartoe de nodige 
besluiten te nemen.  
Dit verzoek wordt dus gericht aan zowel de Raad, de Burgemeester als het college van 
burgemeester en wethouders. 
In verband met het verzoek tot besluitvorming vragen wij uw speciale aandacht voor het 
volgende. 
 
 

 De termijn waarbinnen de besluitvorming rond de gevraagde besluiten moet plaats vinden 

is kort. De toetreding van een nieuwe deelnemer is zowel inhoudelijk als procedureel 

complex. Inhoudelijk onder andere vanwege de afstemming van de diverse over te dragen 

taken en procedureel omdat pas van de formele toetreding – en de wijziging van de GR – 

kan worden gesproken op het moment dat alle betrokken organen van de  deelnemers de 

besluiten hebben genomen.  
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Wij zouden het zeer op prijs stellen indien de door u te nemen besluiten vóór 15 oktober 

2013 ondertekend bij de Omgevingsdienst aanwezig zijn. 

 

 In de besluiten wordt de datum van 1 november 2013 genoemd, terwijl wij u vragen om 

voor 15 oktober 2013 besluiten te nemen. De termijn tussen de twee data  is nodig 

vanwege de officiële publicatie van de toetreding en van de wijziging van de GR. 

 

 Er is rekening gehouden met een mogelijke verschuiving van de datum 1 november 2013, 

maar dan wel als uiterste middel. Complicerende factor bij een verschuiving van de datum 

is bijvoorbeeld dat een besluit van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst nodig is 

om de datum te kunnen verschuiven. Een dergelijke procedure kost veel extra tijd.  

 

 Ter informatie het volgende. Het is wenselijk gebleken meer flexibiliteit aan te brengen in 

de mandaten die de ODWH heeft. Tot nu toe waren de taken en werkzaamheden 

opgenomen in de GR. Wijzigingen hierin konden dus alleen plaatsvinden door wijziging van 

de GR. Met deze wijziging van de GR worden alle mandaten uit de GR gehaald. De 

bedoeling is dat, voordat deze wijziging in werking treedt, de huidige taken en 

bevoegdheden worden vastgelegd in een nieuw mandaat (buiten de GR); in feite dus de 

vastlegging van de huidige situatie. Het is vanzelfsprekend aan de deelnemer om te 

beslissen of naast het reeds gemandateerde andere taken/bevoegdheden bij de 

Omgevingsdienst worden ondergebracht (mits deze passen binnen het kader van artikel 6 

van de GR). 

Deze mandaten worden door de Omgevingsdienst voorbereid en medio augustus, uiterlijk 

september, 2013 aan de gemeentelijke deelnemers ter besluitvorming gestuurd. De 

besluitvorming zal dan alleen het college van burgemeester en wethouders en zo nodig de 

burgemeester betreffen. Deze besluitvorming  moet  zijn afgerond voor 15 oktober 2013. 

Nader bericht hierover volgt. 

Wij verzoeken u met deze aandachtspunten bij uw besluitvorming rekening te houden. 
 
Als bijlage treft u de volgende stukken aan: de uitgewerkte wijzing van de GR met een korte 
toelichting, de nu geldende GR met in het rood de wijzigingen aangegeven, de GR per 1 
november 2013 en een voorstel voor het te nemen besluit. Het voorstel voor het te nemen 
besluit kunt u aanpassen aan de binnen uw gemeente gebruikelijke huisstijl en aan het 
desbetreffende gemeentelijk orgaan.  
 
Graag ontvangen wij uiterlijk 15 oktober 2013 een getekend exemplaar van het besluit, dan 
wel een scan of kopie hiervan. U kunt deze sturen naar de heer J.H.O. van Noppen van de 
Omgevingsdienst West-Holland (Postbus 159, 2300 AD Leiden) , e-mail 
h.vannoppen@odwh.nl.  
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Bij hem kunt u ook terecht met uw mogelijke vragen / opmerkingen (071 408 3215). 
  
Indien hij niet aanwezig is kunt u ook terecht bij Martijn Contant (tel. 071 408 3340 of 
m.contant@odwh.nl) . 
 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 
 
Hoogachtend, 
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 
 
 
De plv. secretaris,                                                    De vice-voorzitter, 
 
 
 
 
 
Mevr. drs. N. Mier                                                   Dhr. J.H. Stuurman. 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Concept voorstel besluitvorming gemeenten; 
2. De uitwerking van de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODWH; 
3. De toelichting op de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODWH; 
4. De vigerende gemeenschappelijke regeling ODWH met de in rood aangegeven 

wijzigingen; 
5. De geconsolideerde gemeenschappelijke regeling na wijziging. 
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