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Geachte heer/mevrouw, 23 mei 2016 

Betreft: instemming met toetreding Voorschoten 

Het Algemeen Bestuur van de Orngevingsdienst West-Holland is op 9 mei 2016 akkoord gegaan met 
de toetreding van de gemeente Voorschoten tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
West~Holland overeenkomstig de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
West-Holland.

Naar aanleiding van deze besluiten willen wij de drie bestuursorganen van uw gemeente verzoeken 
met de toetreding van de gemeente Voorschoten in te stemmen en daartoe de nodige besluiten te 
nemen.

Dit verzoek is dus gericht aan zowel de Raad, de Burgemeester als het college van burgemeester en 
wethouders van uw gemeente.

ln verband met het verzoek tot instemming en besluitvorming vragen wij uw speciale aandacht 
voor het volgende.

Wij stellen het op prijs indien de door u te nemen besluiten uiterlijk 1 september 2016,
voorzien van de drie gebruikelijke handtekeningen, bij de Umgevingsdienst aanwezig zijn. U kunt 
hiervoor het als bijlage aan deze brief gehechte concept gebruiken, Een scan per e-mail of een 
afschrift per post is voldoende.

U kunt de getekende besluiten zenden naar de Omgevingsdienst West-Holland, ter attentie van de 
heer Boelders 

Telefoon O71-4083100 Correspondentieadres: Bezoekadres:

Fax 071-4083101 Postbus 159 Schiøhølwee 128 

2300 AD Leiden 2316 XD 
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Tot slot meld ik u dat deze brief met bijlagen ook digitaal aan de behandelend ambtenaar van uw 
gemeente wordt toegezonden.

Namens het Dagelijks bestuur van de Qmgevingsdienst West-Holland,
met vriendelijke greet,

lijm L ik g Le 

Eskes 
directeur 

Bijlagen:
Concept tekst veor 3 besluiten in de gemeente;
Voorstel tøetreding gemeente Vodrschoten zdals behandeld in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 9 mei 2016;
Cencept verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 mei 2016„
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Gemeente Leiderdorp:

Besluit toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland van de gemeente 

Voorschoten, met ingang van de datum dat alle deelnemers hierover positief hebben besloten.

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Leiderdorp, ieder voor 

zover bevoegd;

Overwegende dat:

het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, in verband met de toetreding van de gemeente 

Voorschoten tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van de datum dat 

alle deelnemers hierover positief hebben besloten, voorstelt met deze toetreding in te stemmen;

gelet op:

artikel 43 van de Gemeenschappelijke regeling Orngevingsdienst West~l-lolland,

de Gemeentewet,

de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Voorschoten tot de gemeenschappelijke regeling 

Omgevíngsdienst West~Holland met ingang van de datum dat alle deelnemers hierover positief hebben besloten 

Toelichting 

De Raad van de gemeente Voorschoten heeft te kennen gegeven uiterlijk per 1 januari 2017 toe te willen treden tot 

de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. Wij stellen het op prijs indien de te nemen 

besluiten uiterlijk 1 september 2016, voorzien van de drie gebruikelijke handtekeningen, bij de 

Qmgevingsdienst aanwezig zijn.
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Aanbiedingsformulier voor AB 

Bijlage bij agendapunt 3 
Datum 9 mei 2016 
Onderwerp Toetreding gemeente Voorschoten tot Verseon: 2016038956 

Gemeenschappelijke Regeling 
Vertrouwelijk Nee 
Doel van agendering besluitvormend 
Toelichting door Derk Eskes 
Bijlagen bij dit formulier Overzicht uren en kosten gemeente Voorschoten 

Besluitpunt 
lnstemmen met het voorstel om de formele besluitvorming te starten waarbij de deelnemers 
wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van de gemeente Voorschoten tot de 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van de datum dat 
alle deelnemers hierover positief hebben besloten.

Aanleiding 
ln de vergadering van het dagelijks bestuur van 16 juni 2014 is ingestemd met het voorstel om 
het regionale dienstverleningscontract met de gemeente Voorschoten uit te breiden met:
U de uitvoering van het basistakenpakket 
U het reguleren (via vergunningverlening en het behandelen van meldingen) en 

het toezicht inclusief handhaving van alle overige inrichtingen, waarvan de uitvoering niet 
binnen het bestaande regionale dienstverleningscontract en binnen het basistakenpakket 
is geregeld 

U deelname aan de crisisorganisatie 
0 het beheer van het bodeminformatiesysteem 

Ook is ingestemd met het voorstei om de werkzaamheden te verrichten onder tijdelijk 
mandaat van de gemeente Voorschoten en 1 fte personeel van de gemeente Voorschoten op 
detacheringsbasis in te zetten bij onze dienst.

De voorgestelde uitbreiding van de dienstverlening is op 1 juli 2014 ingegaan en zou maximaal 
twee jaar uren; uiterlijk op 1 juli 2016 zou de gemeente Voorschoten zijn toegetreden tot een 
gemeenschappelijke regeling; Omgevingsdienst West-Holland dan wel Orngevingsdienst 
Haaglanden.

Agendapunt 3 AB 9 mei 2016: Toetreding gemeente Voorschoten tot de gemeenschappelijke Regeling 

(2016038956)
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(Wettelijk) kader en landelijke ontwikkelingen 
Artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 43 van de Gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West~l-lolland, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en 
de Provinciewet.

Oplossingsrichting 
Per brief van 24 december 2014 heeft het college van de gemeente Voorschoten de 
Omgevingsdienst West-Holland verzocht om te vernemen onder welke voorwaarden de 
toetreding tot onze Gemeenschappelijke regeling mogelijk is.

De verlangde voorwaarden zijn opgenomen in een ambtelijk voorstel voor toetreding van de 
Omgevingsdienst 11 februari 2016, dat is gebaseerd op de dienstverlening in en 
waarbij maximaal 1,6 fte aan personeel kan worden overgenomen door de Omgevingsdienst 
(zie de bijlage voor de hierin opgenomen uren en kostentabel).

De uitbreiding met APV- en bodemtaken, die zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2016 
van de Omgevingsdienst en in het werkplan 2016 van Voorschoten, zijn hierin meegenomen.
Het dienstverleningspakket 2016 is met de extra taken iets uitgebreider dan in 2014, waardoor 
een aanvulling op de al overgemaakte eenmalige bijdrage aan de algemene reserve nodig is.

De gemeenteraad van Voorschoten heeft op 31 maart 2016 het college van burgemeester en 
wethouders toestemming verleend om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeiing 
Gmgevingsdienst West-Holland.

Conclusie 
De toetreding van de gemeente Voorschoten tot onze Gemeenschappelijke Regeling betekent 
dat:

het bestaande dienstverleningspakket in 2016 ongewijzigd wordt voortgezet;
1 de gemeente vanwege extra taken de al overgernaakte eenmalige bijdrage aan de 

algemene reserve aanvult;
0 met de gemeente zal worden afgestemd welke expertise tot maximaal 1,6 fte wordt 

overgenomen.

ingestemd met het voorstel om de formele besluitvorming te starten waarbij de deelnemers 
wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van de gemeente Voorschoten tot de 
gemeenschappelijke regeling met ingang van de datum dat alle deelnemers hierover positief 
hebben besloten, in de vergadering van algemeen bestuur van 9 mei 2016.

De voorzitter, de secretaris,

de Wit 0.W.lvl. Eskes 

Agendapunt 3 AB 9 mei 2016: Toetreding gemeente Voorschoten tot de gemeenschappelijke Regeling 
(2016038956)
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Bijlage 1 Gverzicht uren en kosten gemeente Voorschoten 

uren 2016 

Advies milieu-aspecten 180 

Projecten basismifieukwaliteit 135 

Specifieke projecten 65 

Reguíeren milieuvergunningen 265 
“R
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Regu/eren milieumeldingen 160 

Reguleren bodem 30 

Toezicht milieu 1.080 
il ll W 

Toezicht bodem 20 

Handhaving 70 

Bezwaar en beroep 

Dienstverlening 396 

Verantwoording en kwaliteit 413 
Tcitale uren 

i 2,834 
Gemeente Voorschoten 
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Programma Advíea 6 2.730 G 2.734; 2.730 
Bij: Milieucommunicatie 2.730 E 2.730 6 2.730 

Bij: Nme-steunpunt 

Programma Reguleren en 
Programma Toezicht Handhaving en 
Programma Organisatie Ontxmikkellng 7.205 e 7.205 7.205 

Bij: Materiële kosten Duurzaam Bouwloket 

Bij: Projectkosten 6.600 6 6.600 E 6.600 

Diversen 

Bii:Eenmalige storting algemene reserve 1.960 

Af: Taaksteiling 
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Agendapunt 3 AB 9 mei 2016: Toetreding gemeente Voorschoten tot de gemeenschappelijke Regeling 

2016 
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r Omgevingsdienst 
West--Holland 

Overleg: Algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland 
Datum:
Tijd 
Plaats:

9 mei 2016 
17.00 18.30 uur 
Kantoor Omgevingsdienst West-Holland, Schipholweg 128 Leiden 

Bijlagen: geen 
VE l'SEO¿Z 

Aanwezig 
Gemeente Hillegom: Verheijen 
Gemeente Kaag en Braassem: Peters-Adrian, Haarman 
Gemeente Katwijk: LC. Knape, KJ. van der Bent 
Gemeente Leiden: de Wit, DM. de Vos 
Gemeente Leiderdorp: Gardeniers, Grootaarts 
Gemeente Lisse: CJ. Ruigrok 
Gemeente Nieuwkoop: Buijserd 
Gemeente Noordwijk: Klinkenberg 
Gemeente Oegstgeest: Roeffen, Kruiclhof 
Gemeente Teylingen: van Kempen 
Gemeente Zoeterwoude: den Ouden 
Provincie Zuid-Holland: RA. Jan¿sen 

Omgevingsdienst West~Holland: Eskes, de Kruif 

Afwezig 
Gemeente Hillegom: de long 
Gemeente Lisse: Tsjebanova 
Gemeente Nieuwkoop: Elkhuizen 
Gemeente Noordwijk: Rijpstra 
Gemeente Teylingen: Brekelmans 
Gemeente Zoeterwoude: Gahrmann 
Gemeente Voorschoten: Beimers (toehoorder)
Provincie Zuid-Holland: van der Sande 

Opening en mededelingen 
Het algemeen bestuur stelt de agenda vast.

Mededelingen:
Welkom aan de heer (Herman) Haarman. Hij is sinds 11 aprii lid van het college van 
Kaag en Braassem en is aangewezen als lid het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst 
West-Holland.

de Wit deelt zijn aftreding mee vanwege zijn vertrek als wethouder. Peters~Adrian is 
plaatsvervangend voorzitter.
De verkiezing en aanwijzing van een nieuwe voorzitter vindt plaats in de volgende 
vergadering juli 2016).

Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 9 mei 2016 
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Verslag Algemeen Bestuur 14 maart 2016 
De zin op bladzijde 2 (agendapunt 
“De Omgevingsdienst zal per deelnemer een inventarisatie maken van het aantal 
asbestdaken. De deelnemers zullen hierover individueel worden geïnformeerd, waarlziii 
een eventuele aanpak kan worden besproken.”
Wijzigen in:

De Omgevingsdienst zal bij elke deelnemer langsgaan om de mogelijkheden voor de 
aanpak van asbestdaken te bespreken".

Het algemeen bestuur stelt het verslag vast met inachtneming van de tekstuele wijziging 

Toetreding gemeente Voorschoten tot gemeenschappelijke regeling 
Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel om de formele besluitvorming te 
starten waarbij de deelnemers worden gevraagd in te stemmen met de toetreding van 
de gemeente Voorschoten tot de gemeenschappelijke regeling met ingang van de datum 
dat alle deelnemers hierover positief hebben besloten.

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking 
Het algemeen bestuur stelt de Verordening elektronische kennisgeving en 
bekendmaking Omgevingsdlenst West-Holland vast.

Klachtenregeling 
Het algemeen bestuur stelt de Klachtenregeling Omgevingsdienst West~l-lolland vast.

Herijken toekomststrategíe 
Presentatie door Petere~Adrian over de dilemma's bij de robuustheid van de dienst Zie 
biilage voor de PowerPoint presentatie.

Verheijen: wat is de volgorde van de stappen? Taken overbrengen als niet aan de 
kwaliteitscriteria kan worden voldaan is niet handig.

de Wit: als het niet leidt tot een oplossing van beide problemen is het geen oplossing.
Peters~Adrian: extra taken leiden tot grotere dekking van de bedrijfsvoering. Er is een 

vergelijking gemaakt met de percentages overhead bijde andere diensten. Daar is de 
overhead hoger.

No de preaentotie gaan de leden van het algemeen bestuur uiteen in vier groepen om rie 
toekomstscenorids te bespreken. De groepen worden voorgezeten door een lid van het 
dogelijks bestuur. Deze geven vervolgens in het plenaire gedeelte van de vergadering een 
terugkoppeling von de opbrengen uit de groepen.

Besproken scenorio's:
Scenario Ambitie vasthouden of vergroten 
Scenario Ambitie aanpassen aan bestaand budget 
Scenario Niets doen Besluit bewust uitstellen 
Scenario Heeft u een beter idee?

Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 9 mei 2016 
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Terugkoppeling groep 1 door Peters~Adrian 
Scenario 1 en uitzoeken wat de consequenties zijn van de scenario's. Er dient een goede 
motivering te zijn om het uurtarief te verhogen. Kunnen de diensten in Zuid-Holland de 
overhead gezamenlijk regelen? Kijk over de provincie-grenzen heen met name Noord»

Holland lürngevingsdienst Noordzee kanaalgebied).
Scenario 3 is niet wenselijk en niet verder uitzoeken.

Terugkoppeling groep 2 door de Wit 
Er is inhoudelijk een goed gesprek gevoerd hoe de deelnemers erin staan, namelijk 

voorbereiden op de toekomst van de dienst. De ambitie van de dienst moet zijn:

dienstverlening van een goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs handhaven.
Scenario 1 en zou de organisatie hetzelfde zijn geweest ais Alphen aan den Rijn niet was 

uitgetreden? Wellicht moet de organisatie worden aangepast. Ook een gedeeltelijke 

aanpassing van het uurtarief kan nodig zijn. Ambities moeten overeind blijven met kleinere 

organisatie die is voorbereid op de toekomst.
Scenario 3 is geen wenselijk scenario.
Bij scenario 4 nadenken over opsplitsing of centreren van de bedrijfsvoering van 

verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Terugkoppeling groep 3 door van Kempen 

Scenario er zijn drie mogelijkheden:
Kijken naar het noorden.
Uitbreiding op het gebied van bouwtaken. Kanttekening: kunnen we dat wel aan?

Er is een goed begin gemaakt met de gemeente Noordwijk.
Uitbreiding door nieuwe taken in het kader van de omgevingswet. Kanttekening: Het is 

onzeker, maar we zijn er volop mee bezig. Wat gaat dit qua producten betekenen die 

we nu nog niet door de dienst laten uitvoeren?
De vraag is in hoeverre gemeenten hier aan mee willen werken. Hiervoor zou een 

robuustheidtoets moeten worden uitgevoerd. Voor het proces is dat een belangrijke 

tussenstop.
Scenario Z is een risicovol scenario, maar er zijn wel een paar punten die we kunnen 

uitzoeken, zoals personeelsbeieid en ziekteverzuim.
Scenario 3 is geen optie.
Scenario opknippen /opheffen van de dienst en onderbrengen bij de andere diensten.

Terugkoppeling groep 4 door Roeffen 
Scenario Uitbreiding naar Noord~Holland.Misschien bij andere vergelijkbare diensten 

aansluiting zoeken met overeenkomstige problernatieken.
Scenario concentreren op wettelijke taken en kijken naar de hoe~vraag, bijvoorbeeld 

meer risicogericht toezicht.
Scenario 3 is geen optie.
Scenario efficiënter omgaan met beschikbare technieken. Expertteams samenstellen 

met de diensten uit Zuid-Holland, de markt opgaan, of overhead uitbesteden/centreren.

Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 9 mei 2016 
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de Wit constateert resumerend dat het algemeen bestuur een opdracht geeft aan het 
dagelijks bestuur om scenario 1 en 2 verder uit te werken, waarbij de suggesties uit de 
werkgroepen meegenomen kunnen worden, net als een verkenning van de opties in 
scenario Hierbij dient rekening te worden gehouden met een uitkomst die een 
combinatie kan zijn van scenario 1 en 
ln de vergadering van 4 juli wordt terugkoppeling gegeven over de voortgang. ln de 
vergadering van 31 oktober dient een besluit te worden genomen over de uitwerking.

Rondvraag 
de Vos vraagt of de notulen van de werkgroepen vertrouwelijk kunnen worden 

behandeld en geeft aan dat deze geen onderdeel zouden moeten zijn van de notulen va 
de vergadering. de Wit stemt hiermee in.

Peters~Adrian dankt de Wit voor zijn werkzaamheden als voorzitter van de 
Omgevingsdienst West-Holland.

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2016,

De voorzitter, de secretaris,

Eskes 

Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 9 mei 2016 


