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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
 

 

Opening strandreservaat Noordvoort
 

Op 8 mei was de officiële opening van strandreservaat 
Noordvoort. Initiatiefnemers en natuurliefhebbers trotseerden 
regen en wind om dit prachtige gebied als eerste te 
bewonderen. Het strand tussen Noordwijk en Zandvoort (paal 
70 -73) is rustiger gemaakt om zeehonden en vogels op het 
strand de ruimte te geven die ze verdienen. In gesprek met 
projectleider Hannie Korthof (adviseur biodiversiteit 
Omgevingsdienst West-Holland) over het verloop van dit 
project.    Lees verder

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

 

Bouwloket Noordwijk geopend
 

https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Opdrachtgever/Opdrachtgever_configuratie/ODWH_Nieuwsbrief/ODWH_Nieuwsbrief_nr_2_mei_2019/Opening_strandreservaat_Noordvoort
http://www.odwh.nl/


Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen sinds april met al 
hun vragen over bouwen en verbouwen op afspraak terecht bij 
het Bouwloket van de Omgevingsdienst West-Holland in het 
gemeentehuis van Noordwijk. 
Dit kunnen o.a. vragen zijn over bouwen, verbouwen, slopen, 
het kappen van een boom, of klachten over bouw gerelateerde 
werkzaamheden. Lees verder

 
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees van Mullem via 071-4083100.
 

 

Aan de slag met de Omgevingswet
 

In de rubriek ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, informeren 
wij u over hoe de Omgevingsdienst zich voorbereidt op de 
Omgevingswet. Deze maand staan wij stil bij de verschillende 
bijeenkomsten die wij organiseren; Omgevingsacademie West-
Holland, Ochtend van de Omgevingswet en Uurtje van de 
Omgevingswet. Lees verder

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

 

Energiescans voor organisaties 

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

 

Schooldakrevolutie Holland Rijnland 
 

De Schooldakrevolutie Holland Rijnland is gestart. De eerste 
veertien schoolbesturen (samen al goed voor ruim 130 locaties), 
gemeenten, de Omgevingsdienst West-Holland en Stichting 
Schooldakrevolutie hebben eind maart de intentie uitgesproken 
om aan de slag te gaan met het verduurzamen van scholen in 
de regio Holland Rijnland. Het doel is om alle geschikte 
schooldaken te voorzien van zonnepanelen, scholen inzicht te 
geven in geschikte energiebesparingsmaatregelen, en door een 
uitgebreid aanbod aan educatiemateriaal leerlingen te laten 
leren over duurzame energie. Lees verder

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

https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Opdrachtgever/Opdrachtgever_configuratie/ODWH_Nieuwsbrief/ODWH_Nieuwsbrief_nr_2_mei_2019/Schooldakrevolutie_Holland_Rijnland
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Jaarverslag ODWH 2018 verschenen: 
nieuwe taken en ontwikkeling
 

Benieuwd wat de Omgevingsdienst in 2018 heeft gedaan om de 
leefomgeving in West-Holland beter en gezonder te maken? 
Lees dan hier het publieksjaarverslag. Hierin staan alle 
hoogtepunten en kerncijfers over 2018. 
Centraal in het beleid stond in 2018 de nieuwe strategienota 
met daarin thema’s als duurzaamheid, Omgevingswet en 
ontwikkeling van de dienst. Lees verder

 
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Krul-Seen via 071-4083100.
 

 

Aanpassing tussentijdse rapportage 
 

Op 6 mei ging het algemeen bestuur akkoord om de 
tussentijdse rapportages voor de gemeenten terug te brengen 
van twee naar één keer per jaar. Om beter aan te sluiten bij de 
rapportagemomenten van de gemeenten, biedt de 
Omgevingsdienst in augustus nu één tussentijdse rapportage 
aan over de periode januari t/m juni. De reden voor de 
aanpassing is dat een rapportage in augustus beter aansluit bij 
de rapportagemomenten van de gemeenten. Ook kunnen 
eventuele financiële consequenties nog worden verwerkt in de 
najaarsnota van de gemeenten. Lees verder

 
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Krul-Seen via 071-4083100.
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