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Z-13-17669 Ruimtelijke ontwikkeling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4188  

B&W-besluit   13-08-2013 

Uitwisseling    

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   11d 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1.   Te besluiten in te stemmen met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot 

de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang 

van  1 november 2013. 

2.  Te besluiten in te stemmen met de 7e wijziging van de gemeenschappelijke    

       regeling  Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 november 2013.    

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

•  Wet gemeenschappelijke regelingen 

•  Gemeentewet 

•  Algemene wet bestuursrecht 

•  Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland (6e wijziging) 

 

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Juridische verankering van de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de 

Omgevingsdienst West-Holland 

 

 

InleidinInleidinInleidinInleiding:g:g:g:    

De gemeente Noordwijk heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot de 

gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingdienst West-Holland. Hiervoor is een 

besluit nodig van de bestuursorganen van de aangesloten gemeenten en de Provincie 

Zuid-Holland, dat de gemeente Noordwijk per 1 november 2013 toetreedt tot de 

gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst West-Holland.  

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst heeft op 24 juni 2013 al ingestemd 

met de toetreding van de gemeente Noordwijk.  
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ArArArArgumenten:gumenten:gumenten:gumenten:    

1.       Met de toetreding van de gemeente Noordwijk komt de wens dichterbij om te 

komen tot één Omgevingsdienst (RUD) voor alle Holland Rijnland-gemeenten en de 

provincie binnen dezelfde veiligheidsregio. 

 

2.      Met de 7e wijziging wordt tevens het takenpakket (van milieurecht naar 

omgevingsrecht) van de Omgevingsdienst uitgebreid. 

 

Toelichting op de Toelichting op de Toelichting op de Toelichting op de 7777eeee    wijzigingwijzigingwijzigingwijziging    van de GRvan de GRvan de GRvan de GR    

In de bijlage (voor u ter inzage gelegd) zijn de wijzigingen van de GR (7e wijziging) 

opgenomen. De gemeente Noordwijk heeft aangegeven ook taken en bevoegdheden 

op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Drank- en horecawet 

te willen mandateren. Reden voor de Omgevingsdienst om de artikelen 5 en 6 

zodanig aan te passen, dat deze uitbreiding van het takenpakket kan worden 

geëffectueerd en dat deze wijziging het uitvoeren van meer taken en bevoegdheden 

binnen het omgevingsrecht in de toekomst mogelijk wordt. Wel dienen deze nieuwe 

taken en bevoegdheden door de desbetreffende deelnemer (bestuursorganen) vooraf 

aan de Omgevingsdienst gemandateerd te worden. 

Met de wijziging van de artikelen 5 en 6 GR heeft de Omgevingsdienst een ruimer 

kader om te handelen. Dit heeft wel tot gevolg dat de werking van artikel 39a GR 

wordt uitgebreid. In dit artikel wordt namelijk aangegeven dat de deelnemers de 

Omgevingsdienst als eerste partij in de gelegenheid stellen om de taken als bedoeld 

in de artikelen 5, 6 en 25 van deze regeling genoemde doelen en taken uit te voeren 

alvorens deze aan derden uit te besteden (first supplier). 

Deze uitbreiding van de werking wordt veroorzaakt door de artikelen 5 en 6 GR: kort 

samengevat omvatten deze artikelen nu het milieurecht en na de wijziging het gehele 

omgevingsrecht. 

De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijk zijn een onderzoek gestart om de 

bouwtaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te 

besteden aan de Omgevingsdienst West-Holland. De resultaten van dit onderzoek 

komen naar verwachting in het najaar van 2013 beschikbaar. 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Niet van toepassing. 

 

ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

Niet van toepassing. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Aan alle colleges, burgemeesters en gemeenteraden van de aangesloten gemeenten 

en de provincie is gevraagd om voor 15 oktober 2013 een besluit te nemen. 
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Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Geen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Omgevingsdienst West-Holland dd 17-07-2013 inzake besluitvorming toetreding Noordwijk en wijziging 

gemeenschappelijke regeling ODWH 

Informatie bij: mw S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316 
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Nr.     3. Bestuur\4188 

B&W-besluit   13-08-2013 

Uitwisseling    

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   11d 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland. 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de gemeentewet, 

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

    

1.   In te stemmen met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van  

1 november 2013. 

 

2.  In te stemmen met de, als bijlage bijgevoegde, 7e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van  

1 november 2013. Deze is als bijlage toegevoegd. 

    

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 september 2013. 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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