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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Hillegom  

 
 

 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting voor 2021 en de 
meerjarenbegroting 2020 – 2024. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Kaag en Braassem  

 
 

 

In de begroting is rekening gehouden met het vastgestelde regionale 
financiële kader en dit betekent een indexering van 3,36%. De begroting 
2021 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Gemeente Leiden  

 

 

Als zienswijze op de concept Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-
2024 van de Omgevingsdienst West Holland in te brengen dat deze 
begroting gesteund wordt door de Leidse raad en daarom vastgesteld kan 
worden in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Gemeente Leiderdorp  

 

 

Wij zien het als risico dat de ODWH meer uren maakt voor Leiderdorp dan 
begroot vanwege nieuwe thema’s zoals stikstofaanpak en PFAS. Ook de 
impact op het takenpakket van de ODWH door de aanstaande 
inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog niet geheel duidelijk. Wij 
verzoeken u om bij dreigende overschrijding op een product vroegtijdig 
met ons af te stemmen hoe hiermee wordt omgegaan. Wij vinden het van 
belang dat de raad tijdig over nieuwe ontwikkelingen wordt geïnformeerd 
en verzoeken u een toename van de deelnemersbijdrage zoveel mogelijk 
te beperken.  

De dienst probeert ontwikkelingen zo snel mogelijk kenbaar te maken bij 
de ambtelijke opdrachtgever van de desbetreffende deelnemer en in 
overleg te gaan over de consequenties. Via de opdrachtgevers worden de 
leden van het algemeen bestuur op de hoogte gebracht; het is aan hen 
om de raad te informeren. Uiteraard is de dienst altijd bereid om 
desgewenst een toelichting aan de raad te geven.  

In 2020 zijn binnen het programma Duurzaamheid extra kosten begroot 
voor het uitvoeren van energiescans. Wij constateren dat per abuis deze 
kosten in uw begroting 2021 en meerjarenraming zijn doorgerekend. Wij 
verzoeken u op dit onderdeel de begroting aan te passen. Onder 
voorbehoud van deze aanpassing stemt de raad van Leiderdorp over het 
geheel genomen in met de door u ingediende ontwerpbegroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2024. 

De dienst stelt voor de extra kosten voor energiescans te onderzoeken en 
indien noodzakelijk deze extra kosten aan te passen in het werkplan 2021 
met een daarbij behorende begrotingswijziging.  
Gezien het effect van deze (kleine) aanpassing op de tabellen in de 
Begroting, stellen wij voor deze mogelijk aanpassing niet te verwerken in 
deze versie.  
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Gemeente Lisse  

 

 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting voor 2021 en de 
meerjarenraming 2022-2024. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Wij zien in de toekomst graag een sluitende begroting. In deze begroting 
wordt op voorhand een positief resultaat geboekt om aan de algemene 
reserve van de Gemeenschappelijke Regeling toe te voegen. Het doel van 
de Gemeenschappelijke Regeling is niet om reserves te vormen, maar 
tegen minimale kosten taken uit te voeren.  

We begrijpen de opmerking van de gemeenteraad van Lisse. Conform 
onze Nota Planning & Control dient de hoogte van de algemene reserve 
een relatie te hebben met de hoogte van de risico’s. Het uitgangspunt is 
dat deze nooit meer dan 5% van de omzet mag bedragen. Hier is op dit 
moment nog geen sprake van. 
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Gemeente Noordwijk  

 

 

De gemeenteraad van Noordwijk stemt in met de ontwerpbegroting voor 
2021 en meerjarenbegroting 2022-2024. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

De aandacht voor dienstverlening, is wat ons betreft een speerpunt. 
Daarbij dienen de verschillende te leveren producten aan de daaraan te 
stellen kwaliteitseisen te voldoen en ook aan de eisen in ons VTH-beleid. 
Afgelopen periode zijn wij dan ook met uw organisatie het gesprek 
aangegaan over het maken van een verbeterslag wat betreft de 
uitvoering van de bouwtaken. Complicerende factor daarbij was de fusie 
van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout met de 
harmonisatie van regelingen, beleid en processen die daarna moest 
plaatsvinden.  

De dienst heeft continue aandacht voor de dienstverlening. We blijven 
hierover in gesprek met de deelnemers. 

Wij onderkennen dat dit alles een doorwerking heeft op het urenbeslag 
en daarmee op de kostenontwikkeling rond deze taak. Om een zo reëel 
mogelijke raming op te stellen, heeft u nu gebruik gemaakt van landelijke 
kengetallen. Met het oog op het kunnen volgen van de 
kostenontwikkeling, zouden wij graag naast uw periodieke rapportage 
over de voorgang van het Verbeterplan bouwtaken periodiek worden 
geïnformeerd over hoe het feitelijke urenbeslag uitpakt in relatie tot de 
nu gehanteerde kengetallen. 

De dienst begrijpt het verzoek en zal met de gemeente Noordwijk in 
gesprek gaan over de verder invulling hiervan.  
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Graag krijgen wij inzicht of de ODWH-werkwijze ten behoeve van 
gemeente Noordwijk vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. 

Zie antwoord vorige punt.   

Verder willen wij u verzoeken om bij de invoering van de Omgevingswet 
en het inrichten van werkprocessen, deze ‘lean’ in te richten. Wij nodigen 
u uit dat in samenspel te doen met ons  gemeentelijke Team Ruimtelijke 
Ordening en samen te onderzoeken welke processtappen echt 
noodzakelijk zijn en welke niet, waarbij eventuele dubbelingen worden 
voorkomen.  

Graag nemen wij de uitnodiging aan.  

Voorts zijn wij van mening dat het principe van reëel ramen ook ten 
grondslag dient te liggen aan de meerjarenbegroting. In dat verband 
constateren wij dat het meerjarenperspectief dat wordt geboden, 
uitsluitend bestaat uit geïndexeerde cijfers van de begroting 2021. 
Bijgevolg zijn nu reeds voorzienbare ontwikkelingen die van invloed zijn 
op onderliggende (uren)ramingen en daarmee op de door ons vrij te 
maken middelen, niet meegenomen. 

Het is ook de wens van de dienst om in het vervolg de meerjarenraming 
meer te baseren op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De dienst zal 
hier in het najaar op terug komen, omdat ook over de kadernota is 
afgesproken beter aan te sluiten bij toekomstige ontwikkelingen en de 
(financiële) gevolgen daarvan.  

Wij begrijpen dat de nu voorliggende meerjarenbegroting zich niet 
voorafgaand aan de vergadering van uw Algemeen Bestuur laat 
omwerken. Reden waarom wij er mee instemmen. Toch wensen wij er in 
de loop van het jaar met het oog op onze eigen meerjarenbegroting 
alsnog zicht te krijgen om de kostenontwikkeling in meerjarenperspectief. 
Wij wensen in het derde kwartaal door u hierover te worden 
geïnformeerd. 

Zie antwoord vorige punt.   
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Gemeente Nieuwkoop  

 

 

Wij stemmen in met de ontwerpbegroting 2021 en maken geen gebruik 
van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Wel willen wij nog het volgende opmerken. Ook uw dienst wordt 
geconfronteerd met de Coronacrisis. In uw berichtgeving hierover lezen 
wij dat uw werkzaamheden goed doorlopen. Indien hierin verandering 
komt en u een beeld kunt geven over mogelijke nadelige consequenties 
door deze crisis, dan worden wij hiervan graag zo spoedig mogelijk op de 
hoogte gebracht. 

De dienst zal de deelnemers spoedig op de hoogte brengen indien zich 
mogelijke nadelige consequenties als gevolg van de Coronacrisis 
voordoen.  
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Gemeente Oegstgeest  

 

 

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmeringen ten aanzien 
van het vaststellen van de ontwerpbegroting voor 2021 van 13 juli 2020 
door het Algemeen Bestuur. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Gemeente Zoeterwoude  

 

 

De raad heeft de conceptbegroting voor kennis aangenomen en heeft 
besloten geen zienswijze bij u in te dienen. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Wel vragen wij uw speciale aandacht om in het vervolg de 
besluitvormingstermijnen in acht te nemen bij het toezenden van de 
conceptbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
De late verzending van de begrotingsstukken bemoeilijkt adequate 
besluitvorming. 

Het verzoek voor het indienen van zienswijzen is 10 weken voorafgaand 
aan de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2020 verzonden.  
 
Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen luidt artikel 34 
lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Holland als volgt: “Het 
dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting, met de daarbij behorende 
aanbiedingsbrief en toelichting, acht weken voordat deze aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden voor zienswijze toe aan de raden 
van de gemeenten en aan provinciale staten.”  
 
De dienst heeft het verzoek tot het indienen van zienswijzen conform 
deze regel aangeleverd.  
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Provincie Zuid-Holland  

  

ln te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021van de omgevingsdienst 
West-Holland 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Kennis te nemen van de meerjarenramingen2022-2024van de 
omgevingsdienst West-Holland 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Met de geraamde totale provinciale bijdrage € 3,0 mln. kan worden 
ingestemd; 

Voor kennisgeving aangenomen. 

De raming van de aanvullende opdrachten lijkt aan de hoge kant maar 
kan door middel van een begrotingswijziging in overeenstemming worden 
gebracht met de werkelijke aanvullende bijdrage; 

De dienst stelt voor de aanvullende opdrachten aan te passen in het 
werkplan 2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging.  
 

De raming van het resultaat groot € 397.000,- is fors, maar mede bedoeld 
om het benodigde weerstandsvermogen op te bouwen, dat door de 
verhuizing naar de Vondellaan en de implementatie van een nieuw 
zaaksysteem, aanzienlijk is gedaald en onvoldoende is om de ingeschatte 
risico’s van de dienst op te vangen;  

Voor kennisgeving aangenomen. 

Over de aanvullende opdrachten een nader gespecificeerde opdrachtbrief 
(inhoud en budget) zal worden verstrekt. Op dat moment kunnen aan 
deze aanvullende opdrachten budgetrechten worden ontleend en komen 
de gelden beschikbaar; 

Voor kennisgeving aangenomen. 

In onze kaderbrief van 26 november 2019 is aangegeven dat wij voor de 
loonontwikkeling aansluiten bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Bij het 
opstellen van de begroting 2021 is hier invulling aangegeven. Indien de 
werkelijke loonkostenstijging hoger of lager blijken te zijn dan het in de 

Voor kennisgeving aangenomen. 



 

Agendapunt 5 AB 13 juli 2020: Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zienswijzen en reactie (2020001235) 12 

begroting gehanteerde indexpercentage, dan zal een nacalculatie 
plaatsvinden. De financiële consequenties hiervan dient ODWH via een 
begrotingswijziging te verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover 
een besluit heeft genomen. 

De Omgevingswet regelt alle aspecten van de fysieke leefomgeving en 
heeft invloed op de provinciale taakuitvoering door de 
Omgevingsdiensten. Op verschillende vlakken zal door de komst van de 
wet de taakinvulling anders ingevuld moeten worden of verschuift de 
taak naar gemeenten. De Minister voor Milieu en Wonen heeft op 1-4-
2020 laten weten dat de Omgevingswet niet op per 1 januari 2021 in 
werking zal treden. Tot welk moment de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet wordt uitgesteld, is nog niet duidelijk. Wij verzoeken de 
Omgevinsdiensten hiermee rekening te houden bij het opstellen van 
wijzigingen van de ontwerpbegrotingen 2021.  

De dienst onderzoekt de gevolgen van de uitstel van de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet naar 1 januari 2022. Indien dit financiële 
consequenties heeft zullen we u hierover informeren en deze zonodig 
verwerken in een voorstel voor een begrotingswijziging.  

Covid-19 
Op dit moment is het voor de Omgevingsdiensten te vroeg om concreet in 
te schatten welke effecten de coronacrises zal hebben op het jaar 2021. 
De eventueel financiële gevolgen van de crisis kunnen doorwerken naar 
het jaar 2021. De Omgevingsdiensten werken aan een impactanalyse om 
de mogelijke effecten op het jaar 2020 (en 2021) inzichtelijk te maken. Als 
deze effecten duidelijk zijn dan zou dit kunnen leiden tot wijziging van de 
ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdiensten. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op Begroting 2021 en reactie  
Zienswijze Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Voorschoten  

 

 

Over het geheel genomen kan de raad van Voorschoten instemmen met de 
door u ingediende ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

U heeft in de begroting de risico's en de weerstandscapaciteit gekwantificeerd 
en aangegeven welke beheersmaatregelen er worden gebruikt of nog 
gebruikt gaan worden en wat de impact is van de financiële risico's. 
Desalniettemin zien wij graag dat de ODWH het weerstandsvermogen sneller 
op niveau brengt en stabiel houdt met het oog op de onzekere economische 
situatie waarin we nu als land verkeren door de Coronacrisis. 

In het financieel meerjarenperspectief van de dienst is te zien dat op 
basis van de huidige inzichten en afspraken het weerstandsvermogen 
binnen 3 jaar weer conform de afspraken gemaakt met het AB is (te 
weten 5%). De invloed van corona op de bedrijfsvoering van de dienst 
wordt op dit moment inzichtelijk gemaakt. Hierover zal in een later 
stadium met u gecommuniceerd worden. 

Wij zien het als risico dat de ODWH meer uren maakt voor Voorschoten dan 
begroot. Hierover is de afspraak gemaakt dat bij dreigende overschrijding op 
een product vroegtijdig afgestemd wordt hoe hiermee wordt omgegaan. 

De dienst probeert ontwikkelingen zo snel mogelijk kenbaar te maken 
bij de ambtelijke opdrachtgever van de desbetreffende deelnemer en 
in overleg te gaan over de consequenties. Via de opdrachtgevers 
worden de leden van het algemeen bestuur op de hoogte gebracht; 
het is aan hen om de raad te informeren. Uiteraard is de dienst altijd 
bereid om desgewenst een toelichting aan de raad te geven.  

Wij constateren echter dat door nieuwe thema's (bijvoorbeeld stikstofaanpak 
en PFAS) deze afspraak meer en meer onder druk komt te staan als we de 
kwaliteit van de producten en diensten op niveau willen houden. We zijn ons 
ervan bewust dat met de toenemende taken de deelnemersbijdrage op enig 
moment omhoog zal gaan. Wat de impact is op het takenpakket van de 
ODWH door de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog 
niet geheel duidelijk. Daarom verzoeken wij u de raad hierover tijdig te 
informeren en een toename van de deelnemersbijdrage zoveel mogelijk te 
beperken. 

Zie bovenstaand antwoord.  
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