
 

Bijlage bij besluit van de raad/het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester van 

de gemeente…. 

Besluit tot wijziging Regeling Milieudienst West-Holland in verband met de toetreding van de 

provincie Zuid-Holland tot de regeling. 

 

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters  van de gemeenten 

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, 

Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude en gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, ieder 

voor zover bevoegd, 

 

Overwegende dat: 

Het Interprovinciaal Overleg, de vereniging van Nederlandse Gemeenten en de regering overeen zijn 

gekomen per 1 januari 2012 te komen tot de instelling van regionale uitvoeringsdiensten; 

De regionale uitvoeringsdiensten namens de provincies en gemeenten vergunningverlenende, 

handhavende en toezichthoudende taken gaan uitvoeren op het milieu- en omgevingsdomein; 

dat gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland in het provinciaal kader uitvoeringsdiensten 

de kaders heeft aangegeven voor het proces en de vorming van regionale uitvoeringsdiensten en dat 

het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland heeft 

aangegeven samen met de provincie Zuid-Holland te willen komen tot de vorming van een regionale 

uitvoeringsdienst ter uitvoering van de regelgeving op het gebied van omgeving en milieu;  

dat de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, 

alsmede gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland zijn overeengekomen de 

gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland te wijzigen teneinde de milieudienst om te 

vormen tot een regionale omgevingsdienst; 

Gelet op: 

De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 

Provinciewet, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 

De toestemming van provinciale staten van Zuid-Holland van 26 januari 2011; 

Besluiten 

De Regeling Milieudienst West-Holland als volgt te wijzigen.  



Artikel I 

De Regeling Milieudienst West-Holland wordt als volgt gewijzigd. 

A. 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 
a. In het eerste lid komt onderdeel c als volgt te luiden: 

c. deelnemende gemeente:  aan deze regeling deelnemende gemeente; 

b. In het eerste lid komt onderdeel e. te luiden: 
e. het werkgebied: het grondgebied van de deelnemende gemeenten, alsmede 

het grondgebied van andere gemeenten binnen de regio 
Holland-Rijnland voor zover het betreft taken en 
bevoegdheden van de provincie Zuid-Holland zoals genoemd 
in artikel 6, eerste lid, onder f van deze regeling;  

 
c. In het eerste lid komt onderdeel f als volgt te luiden: 

f. de omgevingsdienst: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als 
bedoeld in artikel 2 van de regeling; 

 
d. Aan het eerste lid wordt een onderdeel i toegevoegd luidende: 
 i. de provincie:   de provincie Zuid-Holland. 
 
e. In het tweede lid wordt “’de Milieudienst’” vervangen door: de omgevingsdienst 
 
f.  Aan artikel 1 wordt een derde lid toegevoegd luidende: 

3. Waar in de regeling artikelen van de Provinciewet of van enige andere wet of wettelijke 
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in 
die artikelen in de plaats van de provincie, provinciale staten, gedeputeerde staten en de 
commissaris van de Koningin, onderscheidenlijk de omgevingsdienst, het algemeen bestuur, 
het dagelijks bestuur en de voorzitter.  

 

B. 

Artikel 2 komt te luiden: 

Artikel 2 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Omgevingsdienst West-Holland. 

2. De omgevingsdienst is gevestigd in Leiden. 

C. 

Waar in de artikelen 3 tot en met 44 wordt gesproken van “”de Milieudienst””, “de Milieudienst” of 

”de milieudienst” wordt dit telkens vervangen door: de omgevingsdienst  

 



 

D. 

Artikel 5 komt te luiden: 

Artikel 5 

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de belangen op het gebied van omgeving en 

milieu, met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het 

gebied van omgeving en milieu en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en 

provinciale omgevings- en milieutaken in een samenwerkingsverband. 

 
E. 
Artikel 6 komt te luiden: 
 
Artikel 6 
 

1. Aan de omgevingsdienst komen, onverminderd het bepaalde in artikel 25, ter behartiging van de 
belangen waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en bevoegdheden toe: 

 

a. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op 
het gebied van de zorg voor het milieu en de uitvoering van programma’s en projecten 
op het gebied van milieu; 

 
b. De voorbereiding van besluiten ten aanzien van aanvragen om een omgevingsvergunning 

voor zover deze betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onderdeel e en onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 
c. Het namens de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders uitvoeren van 

de bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden: 
10  de Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 10.63, 
eerste lid, Wet milieubeheer; 
20 de Wet geluidhinder; 
30 de Wet bodembescherming; 
40 de handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder 10 tot en met 30 

genoemde wetten; 
 

d. Het namens de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders voor zover 
daartoe mandaat is verleend:  
10 uitvoeren van de bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
toebedeelde taken en bevoegdheden voor zover deze taken en bevoegdheden 
uitsluitend betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onderdeel e en onderdeel i, van die wet; 
20 tevens uitvoeren van de milieu-, de handhavings- en de toezichtstaken op grond van 
andere wet- en regelgeving dan genoemd in onderdeel c, onder 10 tot en met 30; 
 



e. De taken en bevoegdheden zoals bedoeld in onderdeel c en d worden uitgevoerd  
met inachtneming van het door de betreffende gemeente dan wel het dagelijks bestuur van 
de omgevingsdienst vastgestelde beleid. 

 
f. Het namens gedeputeerde staten en voor zover daartoe mandaat is verleend 
uitvoeren van de volgende taken en bevoegdheden, met inachtneming van het door de 
provincie vastgestelde beleid:  

10.  de taken en bevoegdheden als bedoeld in onderdeel c en onderdeel d, onder 
10, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn; 
20. de taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn. 
30.  de milieu-, de handhavings- en de toezichtstaken op grond van andere wet- 
en regelgeving dan onder 10 en 20 genoemd.  

 
2. Aan de omgevingsdienst komen voorts de volgende taken en bevoegdheden toe: 

a. het voor de deelnemende gemeenten ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van een 
gemeenschappelijk milieubeleid; 
b. het opstellen en vaststellen van een bedrijfsplan en beleidsplannen van de omgevingsdienst; 
c. het jaarlijks vaststellen van een jaarverslag en het in artikel 12, tweede lid, bedoelde 
   programma. 
 

3. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de 
omgevingsdienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat worden 
verleend. 

 
4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van het milieu, de 

uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in eerste lid gaan strekken ter uitvoering van een 
andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het in werking treden van deze 
regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke 
wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun 
wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan 
de omgevingsdienst zijn opgedragen.  

 
F. 
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

In het eerste lid, wordt na “derden” ingevoegd:,  met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid 
 
 
G. 
Artikel 8 komt te luiden: 
Artikel 8 
 
1. Het provinciebestuur dan wel de besturen van de deelnemende gemeenten stellen, voor zover 

de omgevingsdienst daarin een bijdrage kan leveren of daarin een taak heeft, onderwerpen die 
een relatie hebben met het milieubeleid bij de omgevingsdienst voor overleg of advies, aan de 
orde. 

 
2. De omgevingsdienst kan ongevraagd zijn zienswijze kenbaar maken aan het gemeentebestuur of 

provinciebestuur omtrent onderwerpen die behoren tot de taakstelling van de omgevingsdienst. 
  

 



 
H. 
Artikel 9 vervalt. 
 
I. 
Artikel 10 komt te luiden: 
 
Artikel 10 
 
1. Aan het hoofd van de omgevingsdienst staat het algemeen bestuur. 
 
2. De raden van de gemeenten wijzen elk uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, en uit hun 

wethouders 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan met dien verstande 
dat tot de aangewezen leden in ieder geval behoort een lid van de colleges van burgemeester en 
wethouders . 

 
3. Gedeputeerde staten wijzen uit hun midden 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen 

bestuur aan. 
 
4. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur als bedoeld in het tweede lid geschiedt 

voor dezelfde periode als waarvoor de raden worden benoemd en vindt plaats in de eerste 
vergadering of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van de 
raden. 

 
5. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur door gedeputeerde staten geschiedt voor 

dezelfde periode als waarvoor gedeputeerde staten worden benoemd en vindt plaats in de 
eerste vergadering of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode 
van gedeputeerde staten. 

 
6. Bij tussentijds ontslag op grond van artikel 16, derde lid, voorziet de raad van de betreffende 

gemeente of, voor zover van toepassing,  gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk opnieuw in 
de aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur. 

 
7. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van tussentijds verlies van het 

lidmaatschap van de raad of van gedeputeerde staten welke hen heeft aangewezen of van het 
voorzitterschap van de raad of van gedeputeerde staten die hen heeft aangewezen. 

 
8. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het 

algemeen bestuur in functie treden. 
 
9. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen.  

Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de voorzitter van de 

raad die hen heeft aangewezen, op de hoogte. Leden van het algemeen bestuur, die ontslag 

hebben genomen, behouden hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is 

voorzien. 

 
J.  
 
Artikel 11 komt te luiden: 
 



Artikel 11 
1. Het aantal stemmen per deelnemer is gerelateerd aan de inkomsten per deelnemer als 

bedoeld in artikel 31, eerste lid. 
2. Het aantal stemmen van de provincie is niet hoger  dan van de gemeente met de meeste 

stemmen.  
3. Het aantal stemmen per deelnemer wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur op de eerste 

vergadering van het jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting  
van de omgevingsdienst. Het aantal stemmen zoals bedoeld in deze eerst volzin wordt 
afgerond naar met meest dichtbijzijnde even getal. 

4. Het aantal stemmen per lid in het algemeen bestuur wordt berekend door het aantal 
stemmen per deelnemer te delen door twee.  

5. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft 
en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 

6. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid 
vereist van het aantal uitgebrachte stemmen. 

7. Indien gedurende het jaar sprake is van toetredende deelnemers, wordt in afwijking van het 
derde lid, tussentijds de stemverhouding vastgesteld met inachtneming van de in dit artikel 
vastgestelde methodiek. 

 
K. 
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 
 
a. Het eerste lid komt te luiden: 

1. Aan het algemeen bestuur behoren alle taken en bevoegdheden die aan de 

omgevingsdienst bij of krachtens deze regeling zijn opgedragen en die niet aan een ander 

orgaan zijn opgedragen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet kan het 

algemeen bestuur, naar door deze te stellen regelen, het uitoefenen van deze taken en 

bevoegdheden opdragen aan het dagelijks bestuur. 

b. Het tweede lid komt te luiden: 

 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 heeft het algemeen bestuur tot taak het 
bevorderen van een goede intergemeentelijke samenwerking en stelt mede hiertoe jaarlijks 
voor de deelnemende gemeenten een regionaal milieuprogramma op van de in het volgende 
begrotingsjaar te verrichten werkzaamheden, vergezeld van een meerjarenbeeld voor de 
daarop volgende vier jaren.  
 

c. Het derde lid komt te luiden: 
 

Het in het tweede lid bedoelde programma wordt niet vastgesteld dan nadat de raad en  
provinciale staten een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn 
wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. 

 
d. Lid 4 komt te vervallen. 
 
L. 
In artikel 13 wordt de puntkomma aan het slot van het tweede lid vervangen door een punt 
 
M. 
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 
 



Het tweede lid komt te luiden: 
 

2. Leden van de raden van de deelnemende gemeenten en van gedeputeerde staten 
die geen lid zijn van het algemeen bestuur, zijn bevoegd kennis te nemen van stukken, 
waarvoor een verplichting tot geheimhouding is opgelegd. Op hen zijn de in de wet en in het 
reglement van orde vermelde bepalingen met betrekking tot de geheimhouding van 
overeenkomstige toepassing. 

 
 
N. 
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: 
a.  Na “raad” wordt telkens ingevoegd: of gedeputeerde staten 
b.  In artikel 16, eerste en tweede lid, wordt telkens na “gemeente” ingevoegd: of bij de 

provincie 
 
O. 
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het eerste lid komt als volgt te luiden: 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit één lid per deelnemer, inclusief de voorzitter.  
De leden worden door en uit het algemeen bestuur gekozen, met dien verstande dat per 
gemeente op aanbeveling van de raad van die gemeente één lid voor het dagelijks bestuur 
wordt aangewezen. Het aan te wijzen lid, inclusief de voorzitter voor zover afkomstig van de 
gemeenten, dient deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. 

b.  De laatste zin van het vijfde lid komt als volgt te luiden:  
In dit geval zijn artikel 50 van de Gemeentewet en artikel 50 van de Provinciewet van 
overeenkomstige toepassing. 

 
P. 
Artikel 18 komt te luiden: 
 
Artikel 18 

1. Ieder lid in het dagelijks bestuur, inclusief de voorzitter, heeft één stem in het dagelijks 
bestuur. 

 
2. Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, 

voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd. 
 

3. Bij het staken van de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van 
de voorzitter.  

 
Q. 
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het eerste lid onder g komt te luiden: 

g. het stimuleren en coördineren van het overleg tussen de deelnemers; 
b. In het vierde en vijfde lid wordt “”De leden van het dagelijks bestuur”;” telkens vervangen 

door: De leden van het dagelijks bestuur 
 
R.  
Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid wordt  “alle” vervangen door: de 
b. In het eerste en het tweede lid wordt voor “gemeenten” ingevoegd: deelnemende  
c. In het eerste en tweede lid  wordt na “gemeenten” ingevoegd: en aan gedeputeerde staten  



d.  In het tweede lid wordt na “van die raden” ingevoegd: of gedeputeerde staten 
 
 
 
S. 
Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het vijfde lid komt de tweede volzin als volgt te luiden: De artikelen 32a en 59a van de 

Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in plaats komen 
van griffier en secretaris in die artikelen, de secretaris van de omgevingsdienst.   

b.  In het zesde lid wordt na “gemeente” ingevoegd: of de provincie 
 
 
T. 
Artikel 23, tweede lid, komt te luiden: 

2. De Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden is bevoegd tot het 
adviseren van gemeenten inzake ingediende bezwaarschriften tegen door de 
omgevingsdienst in mandaat genomen besluiten. 

 
U. 
In artikel 24, vierde lid, wordt “artikel 59a, derde lid;” vervangen door: Artikel 59a, derde lid 
 
V. 
In het opschrift van Hoofdstuk 10 wordt “De milieudienst” vervangen door: De omgevingsdienst 
 
W. 
Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het eerste lid komt te luiden: 

1. De omgevingsdienst verricht, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden, 
adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de zorg 
voor het milieu, voor zover daartoe mandaat is verleend als bedoeld in artikel 6. 

b. In het tweede lid wordt de zinsnede “Hiertoe wordt in ieder geval gerekend:” vervangen 
door: Hieronder kan worden verstaan: 

c. Het tweede lid onderdeel a. komt te luiden: 
a. het voor de gemeenten opstellen van een  gemeenschappelijk milieubeleid en het in 
artikel 12, tweede lid, bedoelde programma;  

e. In het tweede lid onderdeel g wordt na de zinsnede “verrichten van” ingevoegd: reguliere 
f. In het derde lid, wordt telkens voor “gemeenten” ingevoegd: deelnemende  
g. In het derde lid, wordt telkens na “gemeenten” ingevoegd: en de provincie 
h. In het derde lid wordt de zinsnede “Met betrekking tot” gewijzigd in: Met betrekking tot de 

in het eerste en tweede lid genoemde taken en tot  
i.  In het derde lid wordt “elke” gewijzigd in: elk  
j.  In het vierde lid wordt “op verzoek van (een) gemeente(n) “ vervangen door: op verzoek van 

een deelnemende gemeente of van de provincie 
k. het zesde lid komt te luiden: 

 6. De omgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten voor andere dan 
deelnemende gemeenten en/of derden met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid, 
voor zover deze vallen onder de taken als bedoeld in het tweede lid en dit geen verstoring 
van de nakoming van de in het derde lid genoemde contracten veroorzaakt. Artikel 7, tweede 
lid van deze regeling is van overeenkomstige toepassing. 

l. Het zevende lid vervalt. 
 
X. 



Artikel 28, tweede lid komt te luiden: 
2. Op het personeel in dienst van de omgevingsdienst zijn de rechtspositieregelingen van de 
gemeente Leiden van overeenkomstige toepassing. De directeur is bevoegd hiervan af te 
wijken. 

 
Y.  
Artikel 30 vervalt. 
 
Z. 
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid, wordt “gemeenten’ vervangen door: deelnemers 
b. In het derde lid wordt “van” gewijzigd in: voor 
   
AA. 
In artikel 32, eerste en tweede lid, wordt  na “gemeenten” telkens ingevoegd: en provincie 
 
BB. 
Artikel 33 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 33 
1. De overige uit deze regeling voortvloeiende gezamenlijke inkomsten en uitgaven worden met de 

deelnemers verrekend naar evenredigheid van de inkomsten per deelnemer als bedoeld in 
artikel 31, eerste lid. De verrekening wordt door het dagelijks bestuur op de eerste vergadering 
van het jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting en rekening van 
de omgevingsdienst met de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. 

  

2. Het algemeen bestuur bepaalt elk jaar bij het vaststellen van de begroting voorlopig het aandeel 
van elke deelnemer in de voor het begrotingsjaar geraamde kosten. 

 
CC. 
Artikel 33b komt te luiden: 
 
Artikel 33b 

1. Indien aan het algemeen bestuur van de omgevingsdienst blijkt dat een gemeente weigert de 
verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan 
gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 
van de Gemeentewet. 

2. Indien aan het algemeen bestuur van de omgevingsdienst blijkt dat de provincie weigert de 
verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek over te gaan tot 
toepassing van de artikelen 198 en 199 van de Provinciewet. 

 
DD. 
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: 
 
a. Het tweede lid komt te luiden: 

2. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van de begroting, dan wel het ontwerp van 
begrotingswijzigingen, met de daarbij behorende aanbiedingsbrief en toelichting, zes weken 
voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de 
gemeenten en aan provinciale staten. Ontwerp-begrotingswijzigingen, worden alleen 



aangeboden aan de raden van de gemeenten en aan provinciale staten waarvan de bijdrage, 
als gevolg van de begrotingswijziging, verandert. 

b. In het derde lid wordt de puntkomma aan het eind vervangen door een punt. 
c. In het vierde  lid wordt “gedeputeerde staten” vervangen door: de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
EE.  
Artikel 36 komt als volgt te luiden: 
 

Artikel 36 

1. Het algemeen bestuur stelt de rekening van inkomsten en uitgaven vast in het jaar volgende op 

het jaar waarop deze betrekking heeft. 

2. Het dagelijks bestuur biedt daartoe jaarlijks, zo spoedig mogelijk na beëindiging van elk 

dienstjaar, de rekening van inkomsten en uitgaven aan het algemeen bestuur aan. De directeur 

doet de rekening van inkomsten en uitgaven aan het dagelijks bestuur toekomen. De aanbieding 

aan het algemeen bestuur gaat vergezeld van een verantwoording en van een verslag van een 

onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening. 
3. Het dagelijks bestuur zendt een afschrift van de rekening aan de raden van de deelnemende 

gemeenten en provinciale staten toe. 
4. Het dagelijks bestuur zendt de rekening van inkomsten en uitgaven binnen twee weken na de 

vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de rekening 
betrekking heeft, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 
FF. 
In artikel 37, tweede lid, wordt “het samenwerkingsorgaan” vervangen door: de omgevingsdienst 
 
GG. 
Artikel 38 komt te luiden: 
 
Artikel 38 

Uiterlijk binnen een maand na de vaststelling van de rekening doet het dagelijks bestuur aan elke ge-

meente en aan de provincie mededeling van het over het betreffende jaar verschuldigde aandeel. 

 
HH.  
Artikel 39 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 39 
Het dagelijks bestuur draagt elk jaar vóór 15 juli zorg voor de samenstelling van een verslag met 
betrekking tot de door de omgevingsdienst over het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden. 
Het algemeen bestuur stelt het verslag vast en draagt zorg voor de toezending aan de gemeenten en 

de provincie. 

II.  
Artikel 39a komt te luiden: 
 
Artikel 39a 



Deelnemers dragen zorg voor de continuïteit van de omgevingsdienst. Deelnemers stellen de 

omgevingsdienst als eerste partij in de gelegenheid om taken uit te voeren,  zoals bedoeld in artikel 

5, artikel 6 en artikel 25 van deze regeling genoemde doelen en taken, alvorens deze aan derden uit 

te besteden.  

JJ. 
Artikel 39b komt te luiden: 
Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de deelnemers 
alle rechten en verplichtingen van de omgevingsdienst over de deelnemers te verdelen op een in het 
plan te bepalen wijze. 
 
KK. 
Artikel 40 komt te luiden: 
 
Artikel 40 

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden en het toezicht op de 

vorming en het beheer van de archiefbescheiden overeenkomstig een door het algemeen 

bestuur vast te stellen regeling; deze regeling wordt medegedeeld aan de gemeentelijke 

archivaris of de streekarchivaris, aan de provinciale inspecteur en aan gedeputeerde staten. 

2. Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in het vorige lid aan het dagelijks bestuur 
opgedragen zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig artikel 27 en 33 van de Archiefwet 
1995. 

3. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden als bedoeld in 
het eerste lid, overeenkomstig de daarin genoemde regeling. 

4. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden 

van de in deze regeling genoemde organen wordt door het dagelijks bestuur gebruik gemaakt 

van de door de desbetreffende gemeente en de provincie  aangewezen archiefbewaarplaats. 

Tevens wordt er een archiefbewaarplaats aangewezen voor de dossiers van de omgevingsdienst. 

LL. 
Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd: 
 
a. In het eerste lid wordt “de betrokken besturen” vervangen door: de deelnemers  
b. In het tweede lid, eerste gedachtestreepje, wordt “Commissie voor de beroeps- en 

bezwaarschriften” vervangen door: Commissie voor het Bezwaarschrift 
c. In het tweede lid, tweede gedachtestreepje, wordt de zinsnede “de Commissie voor de  

bezwaarschriften van één van de overige gemeenten” vervangen door: de Commissie voor de 
bezwaarschriften van één van de overige deelnemers 

d. In het tweede lid, derde gedachtestreepje, wordt de puntkomma geschrapt.  
 
MM. 
Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid wordt de tweede volzin vervangen door: Elk van de colleges van 

burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten 
dragen zorg voor de opname in het register als bedoeld in artikel 27 van de wet, 
respectievelijk artikel 52, eerste lid, onder j van de wet. 

b. In het vierde en vijfde lid, wordt “deelnemende gemeenten” vervangen door: deelnemers 
c. In het zesde lid wordt “deelnemende gemeente” telkens vervangen door: deelnemer 
 
 



NN. 
Artikel 43 komt te luiden: 
 
Artikel 43 
 
1. Toetreding door andere deelnemers kan op verzoek van de beoogde toekomstige deelnemer, 

plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle deelnemers. 
 
2. Het algemeen bestuur doet daartoe een voorstel en geeft daarin aan of, en zo ja, welke 

voorwaarden, waaronder financiële, aan de toetreding zijn verbonden.  
 

3. De toetreding gaat in op een in overleg tussen het algemeen bestuur en de toetredende 
deelnemer te bepalen tijdstip, dat niet ligt voor het tijdstip dat de in het eerste lid genoemde 
besluiten zijn genomen. 

 
OO. 
Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het derde lid wordt na “waaronder financiële” ingevoegd: en personele 
b. In het eerste, derde en vierde lid wordt “gemeente” telkens vervangen door: deelnemer 
 
PP. 
In artikel 45, eerste lid, wordt “gemeenten” vervangen door: deelnemers 
 
QQ. 
In artikel 47 wordt “Milieudienst” vervangen door: Omgevingsdienst 
 
 
Artikel II 
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 
 
 


