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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp,  

Onderwerp:  Toetreding gemeente Noordwijk 

tot gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Noordwijk met ingang van 1 
november 2013 tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

2. Akkoord te gaan met de, als bijlage bijgevoegde, 7e wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 
november 2013 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeente Noordwijk wil toetreden tot de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland. Om dit mogelijk te maken, zullen de bij de 

Omgevingsdienst aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland afzonderlijk 

moeten besluiten dat de gemeente Noordwijk per 1 november 2013 toe kan treden 

tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeente Noordwijk heeft bij de Omgevingsdienst al een aantal milieutaken 

ondergebracht. De gemeente Noordwijk heeft te kennen gegeven om deelnemer te 

willen worden aan de gemeenschappelijke regeling. 

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De Omgevingsdienst West-Holland voert voor onze gemeente alle milieutaken uit en 

is hiermee onze milieuafdeling. Naast Leiderdorp maken nog 11 gemeenten en de 

provincie Zuid-Holland deel uit van de gemeenschappelijke regeling.  

 

De gemeente Noordwijk is door de toetreding tot de Omgevingsdienst geen 

“contractgemeente” meer, maar wordt het een “deelnemende gemeente”. Er blijven nog 



Pagina 2 van 4 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013i01161   Agendapunt  

 2013 VOORSTELLEN    

drie contractgemeenten over die slechts een aantal taken door de Omgevingsdienst laten 

uitvoeren, te weten Katwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten. 

 

2 Beoogd effect 

De toetreding van de gemeente Noordwijk tot de Omgevingsdienst West-Holland mogelijk 

te maken. 

 

3 Argumenten 

1.1 De gemeente Noordwijk toe te laten treden als deelnemer aan de gemeenschappelijke 

regeling 

De gemeente Noordwijk heeft aangegeven om alle milieutaken uit te willen laten voeren 

door de Omgevingsdienst. Om deze toetreding mogelijk maken dienen de deelnemende 

gemeenten en de provincie Zuid-Holland hierover te besluiten. Hiertoe is een raadsbesluit 

noodzakelijk. 

Het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst hebben reeds ingestemd met 

de toetreding. 

 

1.2 Vanwege een uitbreiding van taken dient de gemeenschappelijke regeling te worden 

aangepast 

Het is wenselijk gebleken meer flexibiliteit aan te brengen in de mandaten die de ODWH 

heeft. Tot nu toe waren de taken en werkzaamheden opgenomen in de GR. Wijzigingen 

hierin konden dus alleen plaatsvinden door wijziging van de GR. Met deze wijziging van de 

GR worden alle mandaten uit de GR gehaald. De bedoeling is dat, voordat deze wijziging in 

werking treedt, de huidige taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een nieuw 

mandaat (buiten de GR); in feite dus de vastlegging van de huidige situatie. 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 het kader van artikel 6 van de GR). 

Deze mandaten worden door de Omgevingsdienst voorbereid en medio augustus, uiterlijk 

september, 2013 aan de gemeentelijke deelnemers ter besluitvorming gestuurd. De 

besluitvorming zal dan alleen het college van burgemeester en wethouders en zo nodig de 

burgemeester betreffen. Deze besluitvorming  moet  zijn afgerond voor 15 oktober 2013. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

In de besluiten wordt de datum van 1 november 2013 genoemd, terwijl de 

Omgevingsdienst vraagt om voor 15 oktober 2013 een besluit te nemen. De termijn tussen 

de twee data  is nodig vanwege de officiële publicatie van de toetreding en van de 

wijziging van de GR. 

 

Er is rekening gehouden met een mogelijke verschuiving van de datum 1 november 2013, 

maar dan wel als uiterste middel. Complicerende factor bij een verschuiving van de datum 

is bijvoorbeeld dat een besluit van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst nodig is 

om de datum te kunnen verschuiven. Een dergelijke procedure kost veel extra tijd.  
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5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluitvorming vindt publicatie plaats van zowel de toetreding van de gemeente 
Noordwijk als van de wijziging van de GR. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De begroting van de Omgevingsdienst West-Holland is leidend in deze. Toetreding van de 

gemeente Noordwijk heeft op dit moment geen financiële gevolgen. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

- raadsbesluit 
- Het te ondertekenen besluit conform format Omgevingsdienst 
- Overzicht wijzigingen gemeenschappelijke regeling 
- Toelichting wijziging gemeenschappelijke regeling 
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst inclusief gewijzigde tekst 


