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Geachte bestuurders, 

  

De Omgevingsdienst West-Holland staat voor het bewaken van de kwaliteit en 

veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Bijgaand informeren wij u over 

enkele ontwikkelingen binnen de Omgevingsdienst.  

  

Namens het managementteam en met vriendelijke groet, 

  

Marlies Krul-Seen 

Directeur Omgevingsdienst West-Holland  

071-4083100 

www.odwh.nl 
  

  

Informatieplicht energiebesparing: gemeenten 

scoren goed 

  
 

De gemeenten Teylingen, Hillegom en Nieuwkoop staan in de top 

tien van gemeenten die de meeste meldingen hebben gedaan van 

energiebesparende maatregelen voor bedrijfspanden en 

gemeentelijk vastgoed. Dit werd bekend gemaakt op 6 juni 

tijdens de Nationale netwerkbijeenkomstenergiebesparing van 

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Lees verder 
  
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Smits via 071-4083100. 
  

  

Aan de slag met de Omgevingswet 

  

http://www.odwh.nl/
https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Opdrachtgever/Opdrachtgever_configuratie/ODWH_Nieuwsbrief/ODWH_Nieuwsbrief_nr_3_juli_2019/Informatieplicht_energiebesparing_gemeenten_scoren_goed


 

In de rubriek ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ informeren wij 

u hoe de Omgevingsdienst zich voorbereidt op de 

Omgevingswet. Deze maand staan de ‘Handreiking werkwijze 

omgevingsvisie en -plan’ en het ‘opleidingsplan Omgevingswet’ 

centraal. 

Lees verder 
  
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Mier via 071-4083100. 
  

  

De dag van de Duurzaamste Kilometer van 

Nederland (DZKMNL) 

  
 

Op 21 juni zette de organisatie van de DZKMNL de 29 

samenwerkende partijen van de Green Deal in het zonnetje. 

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, gemeente 

Leiden, waterschap, Omgevingsdienst West-Holland en bewoners 

willen samen van het stationsgebied in Leiden een duurzaam 

voorbeeldgebied maken. 

Lees verder 
  
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Smits via 071-4083100. 
  

  

Zuid-Hollands netwerk verbindt onder- aan 

bovengrond 

  
 

Er is decennia gebouwd in Nederland zonder echt stil te staan bij 

de consequenties voor de ondergrond. Dit komt omdat de 

mensen die kennis hebben over de bodem en ondergrond vaak 

niet aan tafel zaten bij de inrichting van ons land. Om dit te 

veranderen is in 2015 een regionaal (Zuid-Holland) netwerk 

opgericht. Doel van dit netwerk is de bodem en ondergrond te 

verbinden aan bovengrondse planvorming. Lees verder 
  
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen Jeroen Smits via 071-4083100. 
  

  

Raad van State accepteert Programma Aanpak 

Stikstof niet 
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De Raad van State stelde op 29 mei dat het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) strijdig is met de Europese natuurwetgeving. Deze 

wetgeving bepaalt dat er vooraf zekerheid moet bestaan over de 

effecten van activiteiten op Natura-2000 gebied. Deze zekerheid 

biedt het PAS niet. 

Lees verder 
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