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Geachte bestuurders, 

 

De Omgevingsdienst West-Holland staat voor 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  

    

 

 

 

Zeven gemeenten 

beginnen met 

tegoedactie voor 

energiebesparing 

Vanaf 1 juli kunnen ongeveer 67.000 

woningeigenaren van de gemeenten Kaag en 

Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, 

Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude per 

woonadres een tegoedbon krijgen. De 

gemeenten hebben met succes een beroep 

gedaan op de Regeling Reductie Energiegebruik 

(RRE) van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Lees verder 
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Stikstofuitstoot bij 

rioleringswerk 

‘Rioleringswerkzaamheden zijn tot nu toe 

onderbelicht geweest in het stikstofdossier. De 

focus in het stikstofdossier ligt nu meestal op de 

grote woningbouwprojecten. Rioleringswerk is 

een ondergeschoven kindje. Wij hebben wel 

behoefte aan meer duidelijkheid.’  

Lees verder 

 

 

 

Divers nieuws over de 

Omgevingswet 

ODWH gaat door met de voorbereidingen voor 

de invoering van de Omgevingswet. Lees over 

onze aansluiting op het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet en een blog over de 

Omgevingsacademie. Verder een interview over 

toezicht en handhaving onder de Omgevingswet 

en meer.  

Lees verder 

 

 

 

Omgevingsdienst aan 

zet voor 

milieueffectrapportage  

De regio Holland Rijnland werkt hard aan de 

concept-regionale energiestrategie (RES). Deze 

concept RES, werkt de regio, na doorrekening 

door het Nationaal Planbureau, uit tot een RES 

1.0. 

Lees verder 
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Toezicht in de tijd van 

corona start weer 

langzaam op 

Sinds de coronamaatregelen van mei in 

Nederland (heel) langzaamaan werden 

versoepeld, wilde de Omgevingsdienst ook meer 

toezichthouders bij bedrijven langs laten gaan. 

Andere omgevingsdiensten doen dat ook. Dit 

gebeurt echter wel onder enkele voorwaarden. 

Lees verder 

 

 

 

E: info@odwh.nl | Postbus 159, 2300 AD Leiden | T: 071-4083100 | W: www.odwh.nl 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

   

 

https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=4fd5daa5d3&e=fdecb7a3d8
mailto:info@odwh.nl
http://www.odwh.nl/
https://odwh.us3.list-manage.com/profile?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=ba5e82a69f&e=fdecb7a3d8
https://odwh.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=ba5e82a69f&e=fdecb7a3d8&c=34eb275e5f
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=e063e5f6c0a3470df095ed510&afl=1
https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=3483801023&e=fdecb7a3d8
https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=a658d4ed27&e=fdecb7a3d8
mailto:info@odwh.nl
https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=15d2925c20&e=fdecb7a3d8
https://odwh.us3.list-manage.com/track/click?u=e063e5f6c0a3470df095ed510&id=5e09e6ee8e&e=fdecb7a3d8

