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Betreft: Toetreding gemeente Katwijk tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West~Holland

Geachte heer/mevrouw,
Wij, het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, zijn op 3 november 2014
akkoord gegaan met de toetreding van de gemeente Katwijk tot de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst West~Holland overeenkomstig de Segewijzigde Gemeenschappelijke
regeling Umgevingsdienst West-Holland.

Naar aanleiding van deze besluiten willen wij de drie bestuursorganen van uw gemeente
verzoeken met de toetreding van de gemeente Katwijk 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.
ln verband met het verzoek tot instemming en besluitvorming vragen wij uw speciale aandacht
voor het volgende.

0m toetreding per 1 juli 2015 mogelijk te maken dienen deze besluiten alle voor 1 juni 2015
getekend aan de Omgevingsdienst te worden toegezonden.
Een conceptbesluittekst treft u hierbij aan.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland,

De secretaris,

i\i_.1~±„.„„_„ L_ Le, tm er"is L->a

D. WM. Eskes

Telefoon 071-4083100 Correspondentieadres: Bezoekadres:

Fax 071-4083101 Postbus 159 Schipholweg 128

www.odwh.nl 2300 AD Leiden 2316 XD Leiden
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Bijšagen:
1. Concept besfuittekst gemeenten;

Datum:
15 december 2014

Kenmerk:

2. Veorstel tøetredíng gemeente Katwijk mals behandeid in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 3 november 2014

2014.
3. Concept~vers!ag van de vergadering van het Afgemeen Bestuur van 3 november

2/22
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Gemeente {..]:

Besluit toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West~Holland van de
gemeente Katwijk met ingang van 1 juli 2015.

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente [...},
ieder voor zover bevoegd;

Overwegende:

- dat het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West«Holland in verband met de toetreding
van de gemeente Katwijk per 1 juli 2015 tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland voorstelt met deze toetreding in te stemmen;

- dat in verband met de toetreding de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdíenst West-
Holland geen aanpassing behoeft;

Gelet op:

de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

1. akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Katwijk met ingang van 1 juli 2015 tot de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West~l-iolland en

2. dat aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland de bevoegdheid wordt
verleend van de voornoemde datum af te wijken en een nieuwe datum vast te stellen.

Toelichting

De gemeente Katwijk heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst West~Holland. Van de aangesloten gemeenten en de Provincie Zuid-
Holland dienen de bestuursorganen te besluiten dat de gemeente Katwijk per 1 juli 2015 toetreedt
tot de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst West~Holland.

Uitgangspunt is dat de formele toetreding plaatsvindt op 1 juli 2015. Mocht dit onverhoopt niet
mogelijk zijn dan is het dagelijks bestuur gerechtigd een nieuwe datum vast te stellen. Dit om te
voorkomen dat alleen voor het wijzigen van de datum van toetreden opnieuw een uitgebreide
besluitronde nodig is.
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Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt 6a
Datum 3 november 2014
Onderwerp Toetreciing gemeente Katwijk Verseon: 2014026472
Vertrouwelijk nee
Doel van agendering besluitvormend
Toelichting door Derk Eskes Afdeling Directie
Bijlagen bij dit formulier Financiële afspraken met gemeente Katwijk

Besluitpunten bestuur
1. Instemmen met doorgeleiden naar de deelnemers van de gemeenschappelijke

regeling Drngevingsdienst West-Holland van het voorstel voor toetreding van de
gemeente Katwijk tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-
Holland met ingang van 1 juli 2015

2. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland de bevoegdheid te
verlenen van de onder 1 genoemde datum af te wijken en een nieuwe datum vast te
stellen

3. Instemmen met het voorstel om, vooruitlopend op de formele besluitvorming,
uiterlijk op 1 januari 2015 met de uitvoering van het basistakenpakket milieu te
starten, onder tijdelijk mandaat van de gemeente Katwijk.

Aanleiding
De gemeente Katwijk heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot de gemeenschappelijk
regeling Omgevingsdienst West~Holland, ten einde de uitvoering van het basistakenpakket
milieu over te dragen aan de Omgevingsdienst. Per brief van 17 januari 2014 heeft het college
gevraagd om een offerte ter voorbereiding van het toetredingsbesluit van de gemeenteraad
van Katwijk. Deze is - na afstemming over de overdracht van fte's~ op 31 maart 2014
uitgebracht.
Op 26 juni 2014 heeft het college van Katwijk ingestemd met de uitvoering van het
basistakenpakket door de Omgevingsclienst en heeft besloten om de gemeenteraad van
Katwijk op 11 september 2014 een principebesluit voor te leggen genomen? om toe te treden
tot de gemeenschappelijke regeling Cmgevingsdienst West-Holland.

(Wettelijk) kader en landelijke ontwikkelingen
Het wettelijk kader beetaat uit artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de
Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Provinciewet.

ln Nederland bestaan 29 regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) met als doelde kwaliteit en
professionaliteit van vergunningverlening, toezicht, handhaving en de samenwerking binnen
het omgevingsrecht op een hoger niveau te brengen. Gemeenten en provincies brengen
uitvoerende taken onder bij RUD'sen bundelen daarmee kennis, kunde en capaciteit. Voor de
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uitvnerende nrganlsetíes zijn lrwalllçeštscríterle opgesteld. [Je RLlD'swe-rlrenmet elkaar aamen,
meer eek rnet ketenpartners lee. pnlltie en mvlll

Uitgangspunt la dat de RLllIl"sregšndekkend werken. VROM, H30en VNG hebben afspreken
gemaakt over welke 'taken de gemeenten ønderbrengen bl} de RUD's. Deze afspraken zijn
vestgelegn in de neclregewöeel, lunl200%.

Opløsslngsrlchtíng
Op 18 februari 2014 heeft de Urngevingsdlenst West-Holland de ambtelijke afstemming
afgeremd met de gemeente Katwijk ever de omvang van het baslstalrenpalrlret en met neme
ever de raming van kosten van de ultvneríng
Het beslstnlrenpaklret emvat het reguleren (via vergunningverlening en net benanclelen van
meldingen) en tnezlcht ínnluslet hennlnavšngven een selecte greep nerlrljven, lnclnslef een
aantal andere toezlchtstakem De overige bedrijven vallen buiten het laaslstakenpakket. Het
pakket werdt teegeveegd aan rie bestaande taken: reguleren en tnezšrzhtven VVQB-bedrijven
en uitvoering van het regionale contract.
Omdat het prnceß van formele besluitvorming ongeveer een halt jaar (na goedkeuring van het
AB) ln beslag neernt en de gemeente Katwšjlr graag eerder de genoemde teken zou wšlšen
nvernregenetellen wélweer nrn nlterššjlr op 1 lenuarl2015 te starten met de uitvoering van het
narršstekennalrlretnadat de gemeente Katwíjlr nleenznnreen tšfrzlelšjkmandaat neeft afgegeven.

tre knsten veer de uitvoering van net pakket veer de gemeente Katwijk heeft geen ¿nancleie

cnnseqtrentles voor cle overige deelnemers. Magnecllrenrlng van het AB zal het pakket ln de
lzegrntšng 2815 Werden lngenest middels een leegretšngswäjzlgšng
Zäeelebtštagevnnr de afspreken en rie gerenrnnekneten veer de gemeente l<etvvi§l<„

Met rie nltvnerlng van het beslstalrenpalrlret ls een inzet gemneld van 1,6 fte. He omvang van
net nverknrnenrl nelršretnenlreegt rntntael 2 fte, beeteann uit 1,6 fte nrncluctlefen OA tre
nvernearl, Er lrnrnen 2 nereenenlïßíâ fte) ln eennnerlrëngvnnr nvernleetešng verrnlt rletvvlilr
naar de Omgevlngsdšenst.
fre twee nereonenzullen nšterlišlrper Ltjnnnarl Zlllílß ln nllennt treden van ne Urngevlngedienst
Wesrtešellerrn nnnervenrtirenewzlven de rcšerlnštlevegnenlreurlne van de tnetrenllng neerlde
rilrëešeeetnnrnnrgenen trlnnenšešteneeteenrle ttleešrtenzern;

lngesternnl rnde vergaderlng van het algemeen lneatuur van 3 november 2014,

eevønrzrner, nesecretarie,
FGde Wil; UM/„lVl. Eslren
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Bijlage

Financiële afspraken met de gemeente Katwijk

Tokenpokket
De afspraken die, in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Katwijk, zijn gemaakt
beschrijven de overgang van de milieutaken uit het basistakenpakket (BTP) van de gemeente
Katwijk naar de Omgevingsdienst West-Holland per 1 januari 2015.
Het basistakenpakket milieu omvat het reguleren (via vergunningverlening en het behandelen
van meldingen) en het milieutoezicht inclusief handhaving bij 232 bedrijven en het
mílieutoezicht bij ketenprojecten en enkele andere projecten.

Uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten zijn:

I De gemeente Katwijk treedt toe tot de gemeenschappelijke regeling ODWH.
' De gemeente geeft een tijdelijk mandaat af aan de ODWH voor de periode dat

besluitvorming over de toetreding plaats vindt.
I De bedrijven die overgedragen worden vallen in de volgende categorie-indeling:

aantal
bedrijven

Minimum l 8
Eenvoudig l 154 l
Standaard I 51 l
Complex f 19 l

I Niet-structurele projecten vallen onder meerwerk.
' De projecten ketentoezicht uit het basistakenpakket worden door de ODWH

uitgevoerd en zijn niet opgenomen in de rarningen maar vallen onder meerwerk.
I Het bedrijfsbestand van het basistakenpakket is actueel.
I* De vergunningen zijn op adequaat niveau.
I Eventuele beroep~ en bezwaarprocedures worden door de ODWH uitgevoerd en zijn

niet opgenomen in de ramingen maar vallen onder meerwerk.
' Eventuele bestuurlijke strafbeschíkkingen worden door de ODWH uitgevoerd en zijn

niet opgenomen in de rarningen maar vallen onder meerwerk.
I Eventuele inzet bij indirecte lozingen worden door de ODWH uitgevoerd en zijn niet

opgenomen in de ramingen maar vallen onder meerwerk.
' Omdat niet alle bedrijven worden overgedragen aan de ODWH worden er nog nadere

afspraken gemaakt over de splitsing klachteninname en -afhandeling.
U Er vinden nog eenmalige werkzaamheden plaats t.b.v. de overdracht.
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Samengevat: de uren en kosten zi}n als volgt geraamd:

uren*
2014 [zo1se„L(pnßpenzo14)
1 E I fkosten uren kas en**lvves 1.254

basistakenpakket vanaf 1 juli 201 -b 1.209
regícmaaï contract 872

subtot aa 3.335

1.254

E 262.008,- 4.048 É 323.863,-

FBenmalige kosten e 4søoo, f {
i0t aal] e3o7eoa„ [ I e323esa„

-iê

vk*

) Dit is inclusief 288 gesubsidieerde uren EV in 2014.

m.í.v. 2015 van - 5,31%.
) Dit is exclusief gesubsidieerde uren EV en inclusief bezuínigingstaakstelling
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Overleg:
Datum:
Tijd
Plaats:
Bijlagen:

Omgevingsdienst
›,A

1
šnovern er2o14

West--Holland

Algemeen bestuur Orngevingsdienst West-Holland
3 november 2014
17.00 ~ 18.00 uur
Kantoor Omgevingsclienst, Schipholweg 128 Leiden
geen

Aanwezig
Gemeente Leiden: F. de Wit, DM. de Vos
Gemeente Alphen aan den Rijn: W~J. Stegeman
Gemeente Hillegom: i. ten Hagen
Gemeente Kaag en Braassem: Y. Peters~Aclrian,H. van Schooten
Gemeente Leiderdorp: J. Gardeniers, E. Grootaarts
Gemeente Lisse: CJ. Ruigrok, V.V. Tsjebanova
Gemeente Nieuwkoop: G.A.H. Elkhuizen, F. Buijserd
Gemeente Noordwijk: D. Klinkenberg
Gemeente Teylingen: A. van Kempen
Gemeente Zoeterwoude: J.T.N. Gahrmann
Provincie Zuid~Hoiland: R.A. Janssen
ODWH: D.W.M. Eskes, LC. Boomsma, S. Hartgers

Afwezig
Gemeente Alphen aan den Rijn: R. lvliddelraad
Gemeente Hillegom: A. de long
Gemeente Oegstgeest: J. Roeften, G. Kruidhof
Gemeente Zoeterwoude: C. den Ouden
Provincie Zuid-Holland: R. van der Sande

1. Opening en mededelingen
Agenda is vastgesteld.

2. Verslag AB 7 juli 2014
Het algemeen bestuur stelt het verslag vast.

3. Reglement van orde
G. Elkhuizen vraagt om toelichting, wanneer de schriftelijke vraag aan het DB ontvankelijk
wordt verklaard. Hij wil de vrijheid hebben een vraag te stellen zonder belemmerende
zaken.
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Dmgevšmgsdšemt Datum:
Wega;-Hglland 3 novembar 2014

Kenmerk:

D. fake-s an*twoontš“tdat dát gebeurt in overšeg met het dagefššjkßbestuusc ße vragensteïíes"
kan het bestuur hiemver bevragen.
L ten Hage fsteit voor het vølgende a¿çikeí toe te wegen: mpvermek van de vrage:-nsteiïer
kar: aawaag werden dwrgestuwd aan de md¿zn van hm aåg¿meen beßfcuw.
Fmfrnuleršng is door gemeente Nšeuwkmp geaccepteerü.

E, ßmøïaarïs vindt hei gebruik van mubíeïe míefoczn tëjdens de vergaderšng nøodzakeíšjk
emsfcf-Mwww artškëä3? ta achmppam Heit AB stemt hèermeë šn„

Eè¿mmaam vindt aameveršng van 7 dagen ta* kwri åartikeš5).
Uit staat hier cmjušmz,de stukkm Waardentenmšnsm M dagen voor de vergadering
verzmsdenx
Effeümgevingßdíensft vaart de wšizígingen dam:

Het algemeen bestuur de herziene Regíementen van Grde van zowel het dagelijks- als
hm aïgemeen beatum' vast,

4, Uittreding Aëphen aan den Rijn, í¿namzšëw vømwaarden
H; van Schmcmenwaagfc, hamhm ßšmibemag is samengesmíd, en hee de twee fm
opgwangen wmden
F„ ßušserd <:0mpHm@m@ertgemeøme Aäphen aan dan Rijn met het
0ndwmam$ešimg¿z**«@§uïïamemzegt dat da achm<rt@ššv§vmf,wk ite makm hebwen mm:de
msuwcamnvan me0ndmhand@ššngen›mmdramareden heeft gemeente Nšeuwkcmnaan
brief gestuwd mmwagan, Waamp zi; amwmmš wš%„

Bešangfâjïšasfcewaag hierbij if; wat de gemfaerfm Ašpheraaan dan Ršjn tm: een ¿nancåëše

uštwnderingspmitše mamma?

F. de Wit geeft aan dak da mm bärmen hm bestuur imdat wagen op een ordentešèjke wšjíza
worden gesteïd, het bestuur voeít zich aíwr de brief ßvervaêäen,dia de vrijdag vóór de
vefgaderšrzg ësverßtuwd.

F. de WH: iícht we dat het verzoek tm uittreding van gemeente Mphen aan dan minsßeešï
fašncfßäë aanímp naar da her'âmíeši¿g„im het wøräg¿basïum' zäjmgeaprekken gevwemmm de
ušâätmdšmgmwgmäjkM maša¿w HM vwršg haffäww vmmí üaï ef awašmeWm van wen andøm
ašma¿e, gezien hm gegeven va¿ fïšefšwrärädešäng.
Up grond van een verkennmg zíjn de eemïe censequemíes gezameniijk in beeld g«ebra<th
De belangrijkste Map in d¿ mndemancieímg mde uittreding een jaar uit te ste¿em mt 1
januari 2016„ Ušt ßcheeit aanzienššjkM de fršctíeknswn, ømdat er minder íeegstand šs„

Vervøigem is gekeken naar de verpíiezhtängvan Akphen aan den Räjnaan de UDWH, en wat
ef met het pemøneeë gabfewt,
Ušteimåeêíijkbäšjkï6 fm niet mafpíaamzewß¿awaak i¿ üak Aäphen aan den Râjnfi fte wmmeemï,
de UEJWH neemt 2 fm mp,
Upname van 2 fte dom*de dienst šßmaterieeš wemleššikvaar de dienst en kan in de
¿exibeíe schëšworden øpgemmen.

fé
-
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Omgevingsdienst Datum:
We5t-|-jojjand 3 november 2014

kenmerk:

Deze voorwaarden zijn met Alphen en in het DB besproken. Het DB vindt dit reële
voorwaarden, gezien de situatie van Alphen aan den Rijn.
Het bestuur zal nog een specificatie van de kosten sturen (actie ODWH).

Het algemeen bestuur stemt in met het voorgestelde pakket uittredingsvoorwaarden

5. Tweede burap 2014

(5. Elkhuizen vraagt hoe er met de inhuuroverschrijding om wordt gegaan. Hij wil weten
waar de inhuurkosten voor zijn gemaakt, wie heeft besloten voor de concrete inhuur en of
de directeur volledig zelfstandig is om buiten het bestuur om deze beslissingen te nemen.

Y. Peters- Adrian antwoordt dat zij over dit punt vandaag heeft gesproken met de
directeur. Het DB zal zeker de bestuurders goed informeren over grote verschuivingen
binnen de begroting. Zij verzoekt aan gemeente Nieuwkoop om gedetailleerde vragen
eerder te stelten, zodat er een antwoord geformuleerd kan worden.
De loonsom van de dienst is niet voldoende om alle uren te dekken. Er is inhuur nodig, om
de productie aan te vullen tot 100%. Daarnaast is er inhuur nodig als vervanging bij ziekte
en dergelijke. Hiertoe moet de directeur gernandateerd zijn om dit te doen.
inhuur om de productie op 100% te brengen is gelijk aan de onderschrijding op de
loonsom. Als het gaat om het vergroten van de flexibele schil, zal het bestuur hierover
moeten besluiten.

D. Eskesvult aan dat vanwege de vacaturestop ten gevolge van bezuinigingen, de dienst
niet de volle formatie vast kan zetten. Omdat de dienst te weinig mensen in dienst heeft
om de verkochte uren te maken, is inhuur noodzakelijk. Er worden specialisten ingehuurd
om het reguliere werkte verrichten.
Zo niet, dan is er sprake van derving van inkomsten.

R. Janssen: Er is een interpretatieverschil tussen het discomfort van de provincie Zuid~
Holland bij de verschuiving binnen de begroting, en de uitleg die de directie er aan geeft.
Hij wenst meegenomen te worden als bestuurder als het gaat om dit soort verschuivingen.

Het algemeen bestuur stemt in met de tweede burap 2014.

6a. Toetreding gemeente Katwijk
H. van Schooten vraagt hoe het komt dat er 0,4 overhead overkomt op twee personen.
D. Eskes antwoordt dat in het contract altijd staat dat er overhead rneekomt.
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Qmgevíngadíenst Uöwmi
We5t_H„";md 3 nøvember 2014

Kenmerk:

Het aígemeen beßtuur stemt in met;
H' het vfmrsteí am de førmeäe besåuitvcwmíng te starten waarbij de deelnemers wordt

gevraagd in te stemmen met de toetreding van de gemeente Katwijk tm: da
g@mem'›schappe§š§äwmgwäâng;

' het vuorsteß om, voamitiopend op de fmfmeie besšuitvørming uíterššškup 1 ianuarš
ww met dieuštwcmrârøgvan het basäamkenpakket míiïeu te ßtmfmn, onüm* tíjde¿ík
mandaat van de gemeente Katwäjk.

P weWH; verwekt vanwege feen maíamštešt.
“fl Peters neemt het voorzittemchap avm'.

Bh. Tøetmding gemeente Nmcvrdwíikerhuut
Het aigemeen bestuur stemt in met:

L Mt dmwgeåeíden naar M dëememem van de gamßemchappeëšfke zfega¿ing
¿mgmvšngmš¿mt Wmt~»Hmåam&van het vomswä Wm' matreding van de
gemeente Nmmdwšimfhmutmt de gameenßchappelšjke wegmšng
Gmgevšngsdienat West-Ho¿and met ingang van 1 šulï2015;

2, de uštvmeršngvan besïuitpunt 1 aan te houden mt de gemeenteraad van
Nonrdwäjkerhout hefe¿ ingestemd met de taetred¿ng tot de gemeermchappeïñjke
mgelšng ßmgevíngadäenst Wemw¿wliandg

3„ HM dagee¿äßkähe¿ïuur van de ümgevïngsdiwst Wew¿øäiand cmbevoegdheid na
ve¿ermn van de omñm 1 genoemde datum af W wiâškenen een nieuwe datum
wat m mte¿emg

4, het vwomm¿mm?vømuítšßpend ap de fnrmele besmítu0rm%ng„ uiterëïikmp 1
jmuarš 2035 met de uitvoering van het baßiøtakenpakket milieu te starten, andmf'
tijdeiíjk mandaat van de gemeente Noordwijkerhout.

7. Rondvraag

'Vasïgesteßd in de vergaderšng van het aâgemeen beßtuur van 19 §am.›m'š203.5,

üe würzšmef, cie ßec@"e»ïarš$,
F„ de Wšt UWJVB. Eskes


