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Aanleiding
Op 15 april 2019 heeft mevrouw Krul-Seen, directeur van de Omgevingsdienst West-Holland 
een presentatie gehouden over de taken die de Omgevingsdienst voor de gemeente 
Leiderdorp uitvoert. Naar aanleiding van deze presentatie waren de gemeenteraadsleden in de 
gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Voor één vraag is schriftelijke beantwoording 
voorgesteld. Tijdens een gesprek na de presentatie zijn twee vragen gesteld die ook in deze 
memo worden beantwoord. 

Beantwoording gemeenteraadsvragen

1) Wat zijn zeer zorgwekkende stoffen?

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een verzameling van stoffen die een ernstig risico 
voor de volksgezondheid vormen wanneer zij in het milieu terechtkomen. De 
stofeigenschappen van ZZS bestaan uit bijvoorbeeld giftigheid bij lage concentraties, 
accumulatie in het milieu, het moeilijk afbreekbaar zijn, kankerverwekkend zijn en het 
veroorzaken van erfelijke schade of schade aan de voortplanting. Vanuit Europese 
verplichtingen en internationale afspraken bestaan er lijsten met ZZS, zoals de GHS-
verordening, de POP-verordening, de REACH-verordening, de kaderrichtlijn Water en 
het OSPAR-verdrag. Het RIVM heeft deze lijsten samengevoegd tot een lijst van de ZZS 
en potentieel ZZS-stoffen. Op deze lijst staan naar schatting 1400 stoffen. Via de 
kamerbrief van 19 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en 
waterstaat aandacht gevraagd voor emissies van ZZS door bedrijven. In dat kader 
adviseert ILT Wabo-vergunningen van risicovolle bedrijven door te lichten om te 
onderzoeken of overgangsmaatregelen juist zijn toegepast.

2) Is de Omgevingsdienst West-Holland robuust?

Met deze vraag werd gerefereerd naar het robuustheidsonderzoek ODWH (Rapport 
van Seinstra Van der Laar, 2 juni 2014). Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding 
van een fusie van de gemeente Alphen aan den Rijn met de gemeenten Boskoop en 
Rijnwoude waarbij de gemeente Alphen aan den Rijn overstapte naar de 
Omgevingsdienst Midden-Holland. In het onderzoek zijn een aantal scenario’s 



onderzocht waarbij scenario B, inkrimping van de ODWH daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. De omvang was in 2015 in totaal 135,3 fte. Met de overdracht van 
taken voor de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie en het toetreden van 
Katwijk en Noordwijkerhout zouden er volgens dit scenario 18 fte verdwijnen. 
Op dit moment is de formatie 134 fte. Er hebben zich in de loop van de tijd positieve 
ontwikkelingen voorgedaan waardoor de formatie weer op dezelfde omvang als in 
2015 is uitgekomen. De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben naast 
milieutaken ook bouwtaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland. Ook 
voert de Omgevingsdienst meer taken t.a.v. duurzaamheid uit. Daarnaast zijn de 
wettelijke taken t.a.v. asbest door alle gemeenten bij de Omgevingsdienst neergelegd 
waardoor kwaliteit voor deze taak door een omvang van de werkzaamheden is 
gewaarborgd. 
In het jaarverslag voor het Algemeen Bestuur wordt jaarlijks gerapporteerd hoe de 
Omgevingsdienst aan de kwaliteitscriteria voldoet. Het voldoen aan de criteria van 
kritische massa is een dynamisch proces aangezien het bedrijvenbestand kan wijzigen 
en medewerkers de organisatie kunnen verlaten dan wel een andere functie bij onze 
organisatie gaan bekleden. Indien niet aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan, wordt 
samenwerking gezocht met andere organisaties of extern expertise ingehuurd. 
Voor deskundigheid op het gebied van agrarische sector en de afvalbranche wordt 
gewerkt aan het verder op peil brengen van de robuustheid door medewerkers 
specifiek op deze terreinen aan te nemen en op te leiden.

3) Zijn de tarieven van de Omgevingsdienst goed te vergelijken met die van 
adviesbureaus, met name vanwege de BTW?

Over de tarieven van de Omgevingsdienst ontstond enige verwarring vanuit de 
gedachte dat de Omgevingsdienst een BTW vrijgestelde organisatie is. Dit is niet het 
geval: de Omgevingsdienst berekent BTW over haar producten en diensten aan de 
gemeenten door. Gemeenten kunnen de betaalde BTW met het BTW 
compensatiefonds verevenen. Dit maakt dat tarieven van de Omgevingsdienst 
vergelijkbaar zijn met de tarieven van adviesbureaus. 

Lijst van afkortingen

GHS = Globally Harmonised System of Classification and Labbeling of Chemicals
POP = Persistente organische verontreinigende stoffen
REACH = Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen
OSPAR = Prioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie 


