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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland 

 

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

1. In te stemmen met de toetreding van de provincie Zuid-Holland tot de 

Regeling Milieudienst West-Holland per 1 januari 2012. 

2. De vijfde wijziging van de Regeling Milieudienst West-Holland vast te stellen. 

3. De zesde wijziging van de Regeling Milieudienst West-Holland vast te stellen. 

    

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

Wet gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijke regeling West Holland 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

De gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland moet worden gewijzigd  

om de toetreding van de provincie Zuid-Holland met ingang van 1 januari 2012 

mogelijk te maken. Vanaf dat moment neemt de provincie deel aan de 

gemeenschappelijke regeling en dragen zij de uitvoerende milieutaken over aan de 

dienst, net zoals gemeenten dit doen.  

Afgesproken is dat de kwaliteit van dienstverlening onveranderd blijft, evenals het 

tarief voor de deelnemende gemeenten. 

De belangrijkste wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling zijn: 

- De naam Milieudienst West-Holland wordt gewijzigd in Omgevingsdienst 

West-Holland 

- Provincie Zuid-Holland wordt als een gelijkwaardige partner in de regeling 

geschreven met dezelfde rechten en plichten als deelnemende gemeenten en 

neemt deel aan het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. 

Dat zowel gemeente als provincie aan de uitoefening van hun mandaat kaders 

kunnen meegeven, is in de regeling opgenomen. De provincie kan tevens een 

voorzitter leveren voor het Algemeen Bestuur. 

- De stemverhouding wordt gebaseerd op omzet, waarbij de stem van de 

provincie is gemaximeerd tot de omvang van de stem van de grootste 

gemeente. 
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- De “gedwongen winkelnering” blijft in de regeling staan in een gewijzigde 

vorm. Zoals is aangegeven door het dagelijks bestuur wordt de 

Omgevingsdienst West-Holland first supplier. 

 

Om de Milieudienst uit te bouwen en aan te passen tot de Omgevingsdienst zullen 

financiële verplichtingen moeten worden aangegaan op het gebied van huisvesting, 

personeel e.d. Deze verplichtingen kan de dienst aangaan op het moment dat alle 

gemeentelijke bestuursorganen met de wijziging hebben ingestemd. Bestuurlijk is 

overeengekomen dat de startdatum van de Omgevingsdienst 1 januari 2012 is. Om 

deze datum te halen, is het noodzakelijk dat de gemeentelijke bestuursorganen vóór 

1 juni 2011 met de regeling instemmen. 

Voor deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling is instemming van de 

burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en vaststelling door de 

raad benodigd. Na vaststelling van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

West-Holland zal worden gestart met de voorbereidingen van de toetreding door de 

provincie.  

 

Vijfde wijziging 

De Regeling Milieudienst West-Holland wijzigt als volgt: 

a. Artikel 42, derde lid, komt te luiden:  

Een voorstel tot wijziging van de regeling kan worden gedaan door het 

algemeen bestuur of door de besturen van een deelnemer; in het laatste 

geval wordt een zodanig voorstel ingediend bij het algemeen bestuur, die 

dit voorstel eventueel vergezeld van een advies, aan de besturen van de 

deelnemers ter vaststelling aanbiedt. 

b.  Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “andere gemeenten” vervangen door: andere 

deelnemers 

2.  In het eerste lid wordt  na “alle gemeenten” ingevoegd: en de  

           provincie 

3. In het derde lid wordt “gemeente” vervangen door: deelnemer 

De wijziging treedt in werking de eerste dag nadat de besturen van alle deelnemende 

gemeenten deze wijziging hebben vastgesteld en de gewijzigde regeling op de daartoe 

voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 

 

Zesde wijziging 

De zesde wijziging omvat de wijzigingen in verband met de toetreding van de provincie 

Zuid-Holland en treedt op 1 januari 2012 in werking overeenkomstig bijgaande Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland. 
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Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1. de vorming van een omgevingsdienst is een wettelijke plicht 

2. de toetreding van de Provincie is een logische keuze 

3. 1 milieu-organisatie: betere dienstverlening aan en communicatie met 

bedrijven en burgers 

4. het vergroten van de eenduidigheid in de aanpak van vergunningverlening en 

handhaving in de regio (één level playing field) 

     5. het versterken van de effectiviteit van beleid en uitvoering 

     6.  synergiewinsten door het bundelen van kennis en taken 

    

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

De toetreding van de provincie heeft voor ons geen financiële gevolgen. 

De Omgevingsdienst West-Holland hanteert een overheadpercentage van 20%, wat 

overeenkomt met het huidige overheadpercentage van de Milieudienst. De vorming 

van een Omgevingsdienst gaat gepaard met de nodige aanloopkosten (incidentele 

kosten voor b.v. huisvesting, ICT en nieuwe huisstijl). Uitgangspunt is dat de 

provincie Zuid-Holland deze incidentele kosten volledig betaalt. 

Het dagelijks bestuur van de Milieudienst en Gedeputeerde Staten van de provincie 

Zuid-Holland hebben in december 2010 een bedrijfsplan behandeld  en ingestemd 

om dit door te sturen naar het algemeen bestuur. 

    

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie////ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

Over de toetreding van de provincie en de naamwijziging zal de Milieudienst een 

communicatietraject opzetten om burgers en bedrijven hierover te informeren. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Bestuurlijk is overeengekomen dat de startdatum van de Omgevingsdienst 1 januari 

2012 is. Om deze datum te halen, is het noodzakelijk dat de gemeentelijke 

bestuursorganen vóór 1 juni 2011 met de regeling instemmen. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- bijlage I: Van Milieudienst naar Omgevingsdienst 

- bijlage II: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West-Holland, zesde wijziging 

- bijlage III: Regeling Omgevingsdienst West-Holland (geconsolideerde versie) 

- bijlage IV: Toelichting bij de Regeling Omgevingsdienst West-Holland 

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


