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Overleg: algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland   
Datum: 24 februari 2014 
Tijd 17.00-18.30 
Plaats: Kantoor Omgevingsdienst, Schipholweg 128 Leiden 
Bijlagen: - 

 
Aanwezig  
Gemeente Teylingen: J. Stuurman 
Provincie Zuid-Holland: R.A. Janssen, R. van der Sande 
Gemeente Alphen aan den Rijn: W.J. Stegeman, R. Middelraad 
Gemeente Hillegom:  J. Broekhuis, I. ten Hagen 
Gemeente Kaag en Braassem: J.B. Uit den Boogaard, C. de Lange 
Gemeente Leiden: F. de Wit, J.T. Leeuwerik Nieborg 
Gemeente Leiderdorp: L. Maat, mw. F. Joester 
Gemeente Lisse: A.A.M. van Zelst 
Gemeente Nieuwkoop: G.A.H. Elkhuizen 
Gemeente Noordwijk: M. Vroom, D. Klinkenberg 
Gemeente Oegstgeest: J. Roeffen,  G. Kruidhof 
Gemeente Zoeterwoude: C. den Oude.  J. Hage 
ODWH:  D.W.M. Eskes,  J.C. Boomsma, F. van Silfhout 
 
Afwezig 
Gemeente Teylingen: L. van der Zon 
Gemeente Nieuwkoop: F Buijserd 
 
1. Opening en mededelingen  

J. Stuurman meldt dat het de laatste vergadering in deze samenstelling is en nodigt de 
bestuursleden uit voor een borrel na afloop van de vergadering. 
J. Stuurman heet  R. Middelraad (Alphen aan den Rijn) welkom in het algemeen 
bestuur. 
R. Janssen en R. van der Sande moeten uiterlijk 17.45 vertrekken.  

 
2. Verslag 9 december 2013 

Geen opmerkingen, met dank voor vastleggen. 
  
Het algemeen bestuur stelt het verslag vast. 
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3. Stand van zaken Alphen aan den Rijn 
J. Uit den Boogaard geeft een toelichting op de ontwikkelingen van de afgelopen 
maanden. De gemeente Alphen heeft besloten uit te treden bij de ODWH en toe te 
treden bij ODMH. Afspraak tussen Alphen  aan den Rijn en Omgevingsdiensten is de 
frictiekosten van uittreding te berekenen. Dit laatste vindt in gezamenlijkheid plaats 
om discussie achteraf te voorkomen.  
 W.J. Stegeman geeft aan dat een fusie van de beide diensten de voorkeur heeft van 
de gemeente Alphen aan den Rijn. Er zijn verkenningen over fusie geweest bij de 
bestuurders van de ODMH, daar wordt echter terughoudend op gereageerd.  
Het besluit van de gemeenteraad is helder, de gemeente zal uittreden bij ODWH als 
een fusie niet haalbaar blijkt. Hij erkent de noodzaak om te proberen ODMH te 
bewegen tot intensivering van samenwerking cq fusie. De financiële onderbouwing is 
het enige argument, waarop de raad nog op haar besluit terug kan komen. 
R. Middelraad voegt toe dat de uittreding bij ODMH moet ook in beeld worden 
gebracht, om een goede afweging hierin te maken.  
J. Uit den Boogaard geeft aan dat het onderwerp zojuist in het DB is besproken. 
Overeengekomen is dat er een brief wordt opgesteld, voor eenduidige schriftelijke 
communicatie naar de raden.  
C. de Lange vraagt op welke termijn er duidelijkheid komt over een mogelijke fusie? 
J.-W. Stegeman antwoordt dat de afspraak is dat de frictiekosten uiterlijk in mei 
bekend moeten zijn. Aan de fusie wordt gewerkt, maar daar zijn meerdere partijen 
voor nodig. 
 

4. Kadernota 2015 
D.  Eskes geeft aan dat de mogelijke uittreding van Alphen aan den Rijn als risico wordt 
meegenomen aan de paragraaf toekomstige ontwikkelingen. 
Geen verdere opmerkingen. 
Het algemeen bestuur stemt in met de Kadernota 2015. 
 

5. Bestuurlijk model Omgevingsdienst West-Holland 
D. Eskes geeft aan dat voor de formele verandering van het bestuurlijk model een 
aantal stappen doorlopen dient te worden. Om dit toe te lichten is een informerend 
stuk opgesteld.  
Hier zijn geen vragen over.  
 

6. Rondvraag 
Geen vragen 
 

7. Presentatie veranderingen bij de ODWH 
D. Eskes licht toe dat de dienst veel veranderingen doorvoert om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren. De presentatie gaat hier verder op in. 
 
I. ten Hagen vraagt hoe hij deze presentatie terug kan koppelen naar zijn gemeente. 
Hij zoekt concrete zaken, hoe de Omgevingsdienst als afdeling is van de gemeente 
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bijdraagt aan het realiseren van de milieu-ambities. De presentatie vindt hij te veel een 
managementverhaal. 
A. van Zelst zegt dat hij de raad wil informeren, hoe we bezig zijn met ons milieu. Dit 
vindt hij in deze presentatie erg onderbelicht.  
D. Eskes legt uit dat de opmerkingen uit het KTO een plek krijgen in het organiseren 
van de dienstverlening, niet zozeer in de behartiging van de belangen van het milieu. 
Binnenkort kan de dienst statusinformatie delen over alle diensten en producten.  
Daarmee sluit de Omgevingsdienst West-Holland aan bij andere RUD’s in Zuid-Holland. 
Alle diensten hebben zo dezelfde aanpak. 
I. ten Hagen zegt geen kritiek te hebben op de deskundigheid van de medewerkers. Hij 
geeft aan dat hij in zijn bestuursperiode bij ODMH gewerkt heeft aan het instellen van 
een vierjaarlijkse statusupdate aan bestuurders en raden. Door deze manier van 
informeren is de Omgevingsdienst van iedereen geworden.  
 
F. Joester vraagt hoe de buraps openbaar worden gemaakt. 
D. Eskes antwoordt dat de buraps in de toekomst in het AB worden behandeld. In 2014 
is er een overgang naar een nieuwe Planning&Controlcyclus, vanaf dat moment gaat 
de burap naar het AB.  
 
J. Stuurman nodigt de bestuursleden uit voor een afsluitende borrel. 
 
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur  van 12 mei 2014, 
 
 
De vicevoorzitter,    de secretaris, 
J.H. Stuurman    D.W.M. Eskes 


