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Geachte leden van het Algemeen bestuur, 

De afgelopen vergaderingen van uw bestuur, is de variantenstudie  naar de uitvoering van de 

bouwtaken door de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) meerdere keren onderwerp van gesprek 

geweest. Tevens heeft u de stukken die hebben geleid tot besluitvorming  door de gemeenteraad van 

Noordwijk voor uw vergadering van 7 februari jl . toegezonden gekregen.  

Op 23 februari jl. heeft de gemeenteraad van Noordwijk een besluit genomen naar aanleiding van d e 

uitkomsten van de variantenstudie. 

Graag willen wij u middels dit schrijven meenemen in het genomen besluit, u nader informeren welke 
stappen er de komende tijd zullen worden gezet en tevens hebben wij een aantal vragen aan het 
Dagelijks bestuur van de ODWH gesteld. 

Het besluit                                                                                                                                          
Op een aantal aspecten is de gemeente Noordwijk ontevreden over de uitvoering van de bouwtaken 
door de ODWH. Dit ziet samengevat op: 

- de dienstverlening, waarvan de klanttevredenheid een cruciaal onderdeel vormt ; 
- en het niet op orde hebben van de sturingsinformatie, waardoor op een aantal aspecten 

(denk hierbij aan financiën en voortgang in de uitvoering van de taken) het overzicht 
ontbreekt.  

Zonder het op orde hebben van bovengenoemde aspecten, kan de gemeente niet voorzien in een 
goede dienstverlening aan haar inwoners, waarbij we binnen de gestelde financiële kaders , efficiënt 
en toekomstbestendig ons werk (laten) uitvoeren. 
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Dit is al een aantal jaren onderwerp van gesprek tussen de gemeente Noordwijk en de ODWH. Het 
vertrouwen is er, dat de gemeente met de ODWH kan komen tot de verbeteringen die nodig zijn om 
wel tot de gewenste output te komen. Onderstaand gaan wij hier nader op in. Tegelijk realiseren wij 
ons dat de eerder ingezette verbetertrajecten niet (volledig) tot het gewenste resultaat hebben 
geleid.  

Op basis van bovengenoemde overwegingen is de gemeenteraad tot het volgend besluit gekomen: 

1. Te komen tot een sterk verbeterde versie van de huidige situatie .  

2. De stappen voor te bereiden voor een terugkeer van de bouwtaken naar Noordwijk en hier 
voor het einde van 2023 een onomkeerbaar besluit over te nemen.  

3. Voornemens te zijn tot een voorwaardelijke uittreding van de bouwtaken. 

Doormiddel van de bovengenoemde beslispunten wordt primair ingezet op een gezamenlijke 
verbetering en wordt tegelijkertijd duidelijkheid verkregen over de consequenties voor zowel de 
gemeente Noordwijk als de ODWH indien de inzet niet leidt tot het beoogde resultaat.  

ad 1. Eén van de stappen om te komen tot de beoogde verbeteringen is het herzien van de 
Dienstverleningsovereenkomst. Op dit moment is er een Dienstverleningsovereenkomst die  op 
hoofdlijnen de vertaling geeft van de gemaakte afspraken. Geconcludeerd is dat dit onvoldoende grip 
geeft op de sturing, waardoor we met de ODWH voor het einde van Q2 2022 willen komen tot een 
nieuwe Dienstverleningsovereenkomst. 

ad 2. Om een volledige en integrale afweging te kunnen maken, om voor het einde van 2023 een 

onomkeerbaar besluit te nemen, is inzicht nodig in een aantal zaken die op dit moment onvoldoende 

duidelijk zijn. Wij hebben het Dagelijks bestuur dan ook gevraagd onderzoek te (laten) verrichten 

naar de consequenties van een mogelijke ontbinding en dit te agenderen als bespreking in het 

Algemeen Bestuur van de ODWH. Waarbij de concreet gestelde vragen aan het Dagelijks bestuur  

zijn:   

1. De hoogte van de frictiekosten en onderbouwing bij een mogelijke ontbinding kenbaar te 

maken. 

2. De consequenties (in relatie tot de algehele bedrijfsvoering) van een mogelijke ontbinding 

van de bouwtaken van de gemeente Noordwijk voor de ODWH inzichtelijk te maken. 

3. Nader onderzoek te (laten) verrichten (op basis van feitelijke sturingsgegevens) op de 

bouwtaken. Hierbij de formatie in relatie te brengen tot de producten x de overeengekomen 

kentallen.  

4. Bij de geplande aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling expliciet aandacht te 

hebben voor: 

• Toe- en uittreedregels;  

• Regels ten aanzien van het vermeerderen of verminderen van het 

takenpakket; 

• Arbitrage-/geschillenregeling;  

• Logica en proces voor taakvermindering (terugnemen van taken);  

• De stemverhoudingen in het AB als het gaat om onder mandaat ingebrachte 

taken.  

 

Wij hebben het Dagelijks Bestuur gevraagd dit inzicht uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 te 

ontvangen.  
 

ad 3. Dit schrijven is tevens een voornemen tot uittreding, ind ien de gemeente Noordwijk en de            
ODWH niet komen tot het gewenste resultaat voor het einde van 2023. Het na te streven resultaat 
zal meetbaar vertaald worden in de Dienstverleningsovereenkomst. Tevens zullen hierin 
evaluatiemomenten opgenomen worden. 
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Tot slot                                                                                                                                     

Indien de inhoud van dit schrijven leidt tot vragen, lichten wij dit graag aan u toe. U kunt hiertoe 
contact opnemen met mevrouw Franklin, op telefoonnummer: 071-3660000 of per mail: 
e.franklin@noordwijk.nl. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk  

De secretaris,  De burgemeester, 

 

F.G. Mencke  Mw. W.J.A. Verkleij 

 

 

-
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