


Kenmerken Omgevingsdienst West-Holland: 

• Openbaar lichaam op basis van de Wgr 

• Typische uitvoeringsdienst 

• Wettelijke basis; wettelijke taken, met name 
milieutaken, aangevuld met andere taken 

• Werkt (uitsluitend) in mandaat 

• Voor 12 gemeenten in HR en voor de provincie Zuid-
Holland 

• Doel: kwalitatieve dienstverlening (landelijke 
kwaliteitscriteria), efficiënt georganiseerd 

• Missie: bijdragen aan het verbeteren en bewaken van de 
kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in HR 





Aanleiding presentatie: Van Kadernota naar Begroting  
ODWH 2020 

Waarom nu? 

• Kennis nemen om AB-leden te kunnen adviseren  

• Basis voor zienswijze Raad bij begroting 

Planning: 

• 11 februari  2019 Kadernota vastgesteld  

• 6 mei  2019 begroting in algemeen bestuur 

• Daarna zienswijzen van Raden en Staten 

• Besluitvorming in algemeen bestuur begin juli 2019 

 



Toezicht, Handhaving, Vergunningverlening en 
Milieuadvies 



Programma’s en taken: 

• Milieu: VTH, veel wettelijke taken 

• Bodem: voor Leiden en de provincie 

• Ruimtelijke ordening: accent op milieuadvisering 

• Bouwen: voor Noordwijk en de provincie 

• Duurzaamheid: enkele wettelijke taken, 
energieakkoord HR, bijenlandschappen, 
duurzaamheidssubsidies 

 



Duurzaamheid  



Kader voor de begroting ODWH 2020:  

Beleidsinhoudelijke kaders:  

• Uitvoering Strategienota 2018-2021: 

– Duurzaamheid 

– Omgevingswet 

– Verbetering van de dienst en van de dienstverlening 

• Programma’s 

Financiële kaders: 

• Indexering 

• Tarieven 

• Uitgangspunt uren (voorlopig) Dienstplan 2019  

 



Omgevingswet 



Visie op organisatie ODWH 

• Reorganisatie in 2017 doorgevoerd 

• Nu weer opbouwen; groei werkpakket door conjunctuur 

• Visie: vanzelfsprekende en aantrekkelijke dienstverlener 
zijn voor de deelnemers 

• Ontwikkelingen nu: verzakelijken bedrijfsvoering en 
verbeteren dienstverlening 

• Uitgangspunt voor wijzigingen: bij aanvang ten minste 
kostenneutraal, op termijn verbetering van de  
prijs/kwaliteitverhouding  

• Plan van Aanpak: 10 punten plan 

 

 

 

 

 

 



En verder… 

• Langdurige samenwerking Leiderdorp en ODWH 

• Inhoudelijke accenten: 

– Veel inzet voor milieuadvisering en toezicht op geluid  

– Uitvoeren stimuleringsmaatregelen duurzaamheid 

– Uitvoeren asbesttaak voor bedrijven en particulieren 



Vragen en opmerkingen? 

 

     ? 


