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Geachte bestuurders, 
 
De Omgevingsdienst West-Holland draagt bij aan het verbeteren en bewaken van de kwaliteit 
en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. In deze nieuwsbrief leest 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 
   

    

 

Bibob – een interessante taak van de ODWH 

Mooie wetten maken is één ding. De handhaving ervan, dat is de kunst. ‘Soms 

krijg je signalen van collega’s en ketenpartners binnen, waarbij je voelt dat er 

bij een vergunningaanvraag iets onwettigs staat te gebeuren. Dit is een 

belangrijke én een heel interessante taak van de ODWH’ zegt de Bibob-

coördinator van de Omgevingsdienst.   

 

Lees verder 

https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=2776b572d3&e=dd98b9a1e9
https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=861505cab8&e=dd98b9a1e9
https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=a044d48e90&e=dd98b9a1e9


  

 

Gezamenlijke aanpak van criminaliteit 

Om te zorgen voor een veilige en leefbare omgeving, is samenwerken tussen 

ketenpartners als politie, brandweer, Openbaar Ministerie en Belastingdienst 

heel belangrijk. Deze ketenpartners zijn verenigd in het HEIT. Het HEIT is een 

samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, politie, Belastingdienst, 

Douane, Inspectie SZW, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het 

UWV. De Omgevingsdiensten West-Holland, Haaglanden en Midden Holland 

maken ook onderdeel uit van het HEIT. 

 

Lees verder 

https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=fc232904c6&e=dd98b9a1e9


  

 

Verplicht energielabel C voor kantoorpanden in 2023 

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden (ook bestaande kantoorpanden) 

een energielabel hebben. Dit label moet een label C of hoger zijn. Deze 

verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Is de kwaliteit van het pand 

onvoldoende om voor minimaal Label C in aanmerking te komen, dan moeten 

er bepaalde energiemaatregelen doorgevoerd worden om op dat niveau te 

komen. Zijn die verbeteringen niet op 1 januari 2023 getroffen, dan mag het 

pand in beginsel niet als kantoor worden gebruikt. 

 

Lees verder 

https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=d1cde9013c&e=dd98b9a1e9


  

 

RRE-regeling succesvol! 

Vanaf 1 juli 2020 was het mogelijk voor huiseigenaren van zeven gemeenten 

een ontvangen tegoedbon van €70 te verzilveren. Een tegoedbon voor het 

aanschaffen van kleine energiebesparende maatregelen, óf voor een 

energieadvies van Klimaatroute. De regeling ging in op 1 juli 2020. In totaal 

zijn er bijna 15.000 tegoedbonnen ingewisseld, wat overeenkomt met twintig 

procent van de huiseigenaren in de gemeenten. 

 

Lees verder 

https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=32548f467e&e=dd98b9a1e9


  

 

ODWH controleert nu ook vanuit de lucht 

De Omgevingsdienst West-Holland is de trotse eigenaar van een drone. Een 

drone kun je zien als een foto- en videocamera met vleugels, of eigenlijk met 

wieken. Die camera kan ingezet worden voor allerlei taken van de 

Omgevingsdienst. De camerakwaliteit van de drone is erg goed. Het bekijken 

van de beelden kan live tijdens de vlucht. En als het nodig is, neemt de piloot 

de beelden op en stelt deze later beschikbaar. 

 

Lees verder 

https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=0a2cb6a57f&e=dd98b9a1e9


  

 

Stand van zaken Omgevingswet 

Al is de datum 1 januari 2022 van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

nog niet zeker, de Omgevingsdienst blijft zich hier wel op voorbereiden. De 

Omgevingsdienst neemt deel aan meerdere regionale werkgroepen die zich 

bezig houden met de Omgevingswet, zoals de werkgroep van het Digitale 

Stelsel Omgevingswet, Toepasbare Regels en Ketenpartners tijdens het VTH 

proces. 

 

Lees verder 

https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=d5b354fbb9&e=dd98b9a1e9
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De Omgevingsdienst is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens 

van essentieel belang is voor de uitoefening van de publieke taak. In het privacy 
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statement geeft de Omgevingsdienst informatie over de wijze waarop met uw 

persoonsgegevens wordt omgegaan. 
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