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Omgevingsdienst West-Holland 

30 JUNI 2020 

datum 
ons kenmerk 

22juni2020 
Z/20/100354/197845 

betreft Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst West-Holland. 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

Op 22 juni 2020 heeft onze gemeenteraad de begroting 2021 en meerjarenraming 
2022-2024 van de Omgevingsdienst West-Holland besproken. Graag maken wij onze 
zienswijze op deze begroting aan u kenbaar. 

Wij hebben kennis genomen van uw begroting 2021. Als uitgangspunt heeft u de 
kadernota 2021 en de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording 
gehanteerd. 

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. 

In 2020 zijn binnen het programma Duurzaamheid extra kosten begroot voor het 
uitvoeren van energiescans. Wij constateren dat per abuis deze kosten in uw 

GMENrEHuIs begroting 2021 en meerjarenraming zijn doorgerekend. Wij verzoeken u op dit 
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1 onderdeel de begroting aan te passen. Onder voorbehoud van deze aanpassing 

2351 Dz LEIDERDORP stemt de raad van Leiderdorp over het geheel genomen in met de door u 
ingediende ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. 
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Mocht u naar aanleiding van deze zienswijze vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de griffie, telefoonnummer 071-5454821. 

Hoogachtend, 
namens de raad, 

B.A.M. Rijsbergen L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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