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Toelichting 7e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 2013 

Algemeen 
In verband met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland – hierna: GR – is het noodzakelijk de GR aan te passen. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de door deze gemeente te mandateren (nieuwe) taken en 
bevoegdheden. 
Voor de Omgevingsdienst was dit tevens reden om artikel 5 GR uit te breiden en artikel 6 GR te 
herzien. 
 
Het herzien van artikel 6 GR heeft tot gevolg dat alle taken en bevoegdheden binnen het kader van 
artikel 5 op grond van een  mandaat worden uitgevoerd dan wel uitgeoefend. 
Met andere woorden: binnen dit kader kan de ODWH taken en bevoegdheden voor de deelnemer 
uitvoeren dan wel uitoefenen, maar alleen indien de deelnemer daartoe een mandaat heeft 
gegeven. 
 
Daarnaast is het wenselijk gebleken meer flexibiliteit aan te brengen in de mandaten van de 
gemeentelijke deelnemers. Tot nu toe waren die taken en werkzaamheden vastgelegd in de GR. 
Wijzigingen hierin konden dus alleen plaatsvinden door wijziging van de GR. Dit is onwenselijk. 
Met de onderhavige wijziging van de GR worden de mandaten van de gemeentelijke deelnemers uit 
de GR gehaald. De bedoeling is dat de huidige taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een 
nieuw mandaat. In feite betreft het dus de vastlegging van de huidige situatie in een nieuwe 
flexibelere vorm.  Zo zal de besluitvorming rond bijvoorbeeld een wijziging van het mandaat ‘nieuwe 
stijl’ eenvoudiger zijn. 
 
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 de 
kaders van artikel 6 van de GR). Er dient dus, naast het onderhavige besluit tot het wijzigen van de 
GR, door de gemeentelijke deelnemer een apart besluit te worden genomen omtrent het 
mandateren van de Omgevingsdienst.  
De mandaatlijsten zullen op korte termijn, per gemeentelijke deelnemer, separaat worden 
gecommuniceerd.   
 
Van belang is dat eerst het besluit tot wijziging van de GR wordt genomen. Parallel daaraan zal het 
College van Burgemeester en Wethouders en mogelijk de Burgemeester – zoals hiervoor is 
aangegeven - een besluit moeten nemen omtrent de te mandateren bevoegdheden.  Dit 
mandaatbesluit moet zijn genomen voordat de GR op 1 november 2013 in werking treedt.  
 
Ook is een kleine redactionele wijziging doorgevoerd: de in de GR gebruikte kleine “o” in 
omgevingsdienst is nu in Omgevingsdienst vervangen door een grote “O“. 
 
Vanwege de korte voorbereidingstijd en het nog dit jaar toetreden van de gemeente Noordwijk is op 
dit moment van verdere wijziging van de GR afgezien. Door het bestuur van de Omgevingsdienst is 
aangegeven dat in het najaar van 2013 een voorstel wordt gedaan om de GR te reviseren.  
Zo zullen in de GR bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving de archiefbepalingen moeten worden 
gewijzigd en zal de financiële systematiek moeten worden aangepast. Vanwege recente 
ontwikkelingen is op dit moment niet duidelijk of deze revisie nog dit jaar plaats vindt. 
 
Wijziging artikelen 5 en 6 GR 
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 
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takenpakket kan worden geëffectueerd en dat deze wijziging het uitvoeren van meer taken en 
bevoegdheden binnen het omgevingsrecht in de toekomst mogelijk wordt. 
 
Met de wijziging van de artikelen 5 en 6 GR heeft  de Omgevingsdienst een ruimer kader om te 
handelen, maar dat 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. 
Die 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 hele omgevingsrecht. 
 
Genoemd artikel 39a GR is echter alleen van toepassing indien de deelnemer overweegt 
omgevingstaken aan derden uit te besteden. Er hebben ons geen berichten bereikt dat dit op het 
moment bij de deelnemers speelt. 
 
 
 
  
  


