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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 
  

  

Bestuurlijke conferentie Bodem en Ondergrond 

  

Op maandagavond 11 februari organiseerde de Omgevingsdienst West-Holland de 

Bestuurlijke conferentie Bodem en Ondergrond. De ongeveer veertig deelnemers 

kregen een warm ontvangst bij de gemeente Katwijk. Wethouder Jeanet van der 

Laan (gemeente Lisse) was de dagvoorzitter. De gastheer was wethouder Rien 

Nagtegaal (gemeente Katwijk) die bij het welkom het belang van het maken van 

onderscheid tussen de bodem en ondergrond aanstipte. Lees verder 
  
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Krul-Seen via 071-4083100. 
  

  

 

http://www.odwh.nl/
https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Opdrachtgever/Opdrachtgever_configuratie/ODWH_Nieuwsbrief/ODWH_Nieuwsbrief_nr_1_maart_2019/Bestuurlijke_conferentie_Bodem_en_Ondergrond


Activiteitenprogramma Omgevingswet  

  
 

In april staat het Programmaplan 2019 van de ODWH ter 

voorbereiding van de Omgevingswet op de agenda van het 

dagelijks en het algemeen bestuur. Doel is dat de 

Omgevingsdienst voor de inwerkingtreding van de wet gereed is 

om zijn taken ook na 1 januari 2021 goed uit te voeren. De 

activiteiten die we in 2019 en daarna willen uitvoeren staan 

hieronder deels uiteengezet.  

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

  

Wettelijke energiebesparings- en informatieplicht 

gemeentelijke gebouwen 

  

Vanaf 2019 zijn gemeenten wettelijk verplicht te melden (informatieplicht) of zij 

voldoen aan de  

energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit) voor wat 

betreft het gemeentelijk vastgoed. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten de 

energiemaatregelen gemeld zijn bij het E-loket van de Rijksdienst voor 

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

  

Waardevolle bijeenkomst Basisregistratie 

Ondergrond 

  
 

Op 5 februari was de bijeenkomst Basisregistratie Ondergrond 

(BRO) voor gemeenten. Deze bijeenkomst was een initiatief van 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Omgevingsdienst 

West-Holland. Ronald Lindsen (implementatieteam BRO) legde uit 

wat de BRO is en wat gemeenten moeten doen.  

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

  

https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Opdrachtgever/Opdrachtgever_configuratie/ODWH_Nieuwsbrief/ODWH_Nieuwsbrief_nr_1_maart_2019/Activiteitenprogramma_Omgevingswet
https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Opdrachtgever/Opdrachtgever_configuratie/ODWH_Nieuwsbrief/ODWH_Nieuwsbrief_nr_1_maart_2019/Wettelijke_energiebesparings_en_informatieplicht_gemeentelijke_gebouwen
https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Opdrachtgever/Opdrachtgever_configuratie/ODWH_Nieuwsbrief/ODWH_Nieuwsbrief_nr_1_maart_2019/Waardevolle_bijeenkomst_Basisregistratie_Ondergrond


Strandreservaat Noordvoort nadert voltooiing 

  
 

Op woensdag 14 november gaven de Noordwijkse wethouder 

Marie-Jose Fles en Zandvoortse wethouder Ellen Verheij-de Haas 

de aftrap voor de realisatie van strandreservaat Noordvoort. Doel 

is het creëren van een rustgebied op het strand tussen paal 70 - 

73. Door het plaatsen van palen op het strand worden bezoekers 

verleid een struinpad met uitzichtpunten door de duinen te 

volgen, 3 km over de zeereep. Uniek, want normaal is dat niet 

toegestaan. Op 8 mei is de officiële opening. Lees verder 
 

https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Opdrachtgever/Opdrachtgever_configuratie/ODWH_Nieuwsbrief/ODWH_Nieuwsbrief_nr_1_maart_2019/Strandreservaat_Noordvoort_nadert_voltooiing

