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Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

  

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting en concept 1 e 
begrotingswijziging voor 2023 en spreken onze waardering uit voor de 
opgestelde ontwerpbegroting en de begrotingswijziging. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

In de begroting zijn nieuwe structurele taken die voortkomen uit de 
Omgevingswet nog niet meegenomen. Het bevoegd gezag voor de 
provinciale bodemtaken gaat grotendeels over naar de gemeenten. Het is 
nog onduidelijk welk budget hiervoor beschikbaar komt vanuit de 
Rijksoverheid en of dit voldoende is om de kosten te dekken. Wij 
verzoeken u hierover afstemming te zoeken zodra hier meer informatie 
over beschikbaar is. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting voor 2023, de eerste 
begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De raad van Katwijk besluit geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 
begroting 2023 / meerjarenraming 2024-2026 en de 1e begrotingswijziging 
2023. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

De raad van Katwijk vraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage van 
€ 42.021 voor 2023 e.v. te verwerken in de kaderbrief 2023. Dit voor een 
bedrag van € 19.000 te dekken ten laste van de in de kaderbrief 2023 voor 
dit doel opgenomen stelpost prijsstijgingen en het resterende bedrag ten 
laste van het begrotingssaldo. 

De begroting is een inschatting op basis van het verleden en de 

ontwikkelingen. In de werkplannen 2023 zullen we deze gezamenlijk met u 

verder uitwerken en waar nodig deze verwerken in een begrotingswijziging. 

We zullen dit dus ook onderdeel maken van dit traject. 

 

Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

  

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De raad van de gemeente Leiden besluit als zienswijze op de concept 
Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 en de 1e 
Begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst West Holland in te 
brengen dat deze begroting en 1e begrotingswijziging 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 de Begroting 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Thema's als energiebesparing en circulaire economie worden steeds 
belangrijker. De uitdagingen waar we voor staan zijn groot. Wij zien er naar 
uit om samen met u onze uitdagingen aan te gaan. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Gelet op het bovenstaande stemt de raad van Leiderdorp in met zowel de 
door u ingediende begroting 2023 en meerjarenraming2023-2026 als de 
eerste begrotingswijziging 2023. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting en concept 1 e 
begrotingswijziging voor 2023 en spreken onze waardering uit voor de 
opgestelde ontwerpbegroting en de begrotingswijziging 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met uw ontwerpbegroting voor 2023, de eerste 
wijziging op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. Dit 
tevens onder dankzegging van het matigen van de indexatie voor 2023, 
waardoor het tarief in de komende jaren minder hard stijgt, hetgeen leidt 
tot een kostenbesparing voor de deelnemers. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Werkplannen 
Nu het Dienstplan 2022 (verzameling van alle werkplannen) de basis biedt 
voor de Begroting 2023 is het van belang dat deze basis volledig is. Nu niet 
alle werkplannen ten tijde van de ontvangst van de begroting (11 april 
2022) vastgesteld zijn, wordt uitgegaan van inschattingen, waar nog geen 
overeenstemming over met de betreffende deelnemer(s). Wij verzoeken u 
zich maximaal in te spannen de definitieve werkplannen van het betreffend 
jaar gereed te hebben voor het aanbieden van de ontwerpbegroting van 
het komend jaar aan onze raad. 

De dienst deelt deze mening en heeft het proces van werkplannen 2023 
naar voren gehaald met als doelstelling deze werkplannen voor het 
opstellen van de begroting 2024 definitief vastgesteld te hebben. Hiervoor 
heeft de dienst natuurlijk ook de medewerking van de opdrachtgevers 
nodig. 

Voorbereidingen invoering Omgevingswet 
Uit de stukken blijkt, dat de ODWH zich inspant om gereed te zijn voor de 
invoering van de Omgevingswet. Onvoldoende helder is hoe dit zich 
verhoudt tot de integrale aanpak met gemeente en andere ketenpartners. 
De samenwerking in de keten is van cruciaal belang. Wij verzoeken u 
vriendelijk, u de komende tijd in te spannen en inzicht te geven op de 
aansluiting van de integrale processen van de ODWH met gemeente en 
andere ketenpartners. 

De dienst zal zich inspannen om de komende periode samen met de 
deelnemers hierin de vervolgstappen te zetten. 
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Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

In uw aangeboden begroting is te zien dat onze gemeente rekening dient te 
houden met 11.015 uur. Dit is 743 uur boven de afgesproken uren. Het 
betreft hier incidentele uren voor advisering binnen het programma 
omgevingsadvies Met u is afgesproken om in 2023 in gesprek te gaan of het 
noodzakelijk is om het incidentele karakter om te zetten in structureel. Bij 
de behandeling van de begroting 2024 zullen wij daarover een besluit 
nemen. Wij verzoeken u voor nu dan ook deze 743 uur in mindering te 
brengen van de aangeboden begroting 2023 en meerjarig.  

Deze zullen in de 2e begrotingswijziging naar aanleiding van de 

vastgestelde werkplannen 2023 worden gecorrigeerd. 

Verder kunnen wij instemmen met de eerste Begrotingswijziging 2023. Voor kennisgeving aangenomen. 

Daarnaast zien wij dat er door het Rijn nog geen duidelijkheid is gegeven 
over de (financiële) gevolgen omtrent de overdracht van de bodemtaken bij 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zodra de gevolgen in beeld zijn 
vragen wij u ons daarvan op de hoogte te brengen.  

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien 
van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2023 van 11 april 2O22 
door het Algemeen Bestuur. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Wel wordt verzocht aandacht te besteden aan het oplopen van het saldo 
van de algemene reserve. De begrotíng 2023 geeft een positief 
begrotingssaldo. Mede gezien het positief begrotingssaldo van 2022 loopt 
het saldo van de algemene reserve boven het vastgestelde maxímum van 
5% van de omzet uit. De meerjarenraming geeft jaarlíjks eveneens een 
positíef begrotingssaldo voor de jaren 2024 tot en met 2026 aan. Gelet 
hierop wordt verzocht om kritisch te kíjken naar de ontwikkeling van de 
algemene reserve en hierover in overleg te treden met de deelnemers. 

De dienst heeft oog voor de ontwikkelingen in de algemene reserve. Dit 

heeft geleid tot een 1e begrotingswijziging 2023. Door deze 

begrotingswijziging veranderd de meerjarenraming en zal de algemene 

reserve naar verwachting niet boven de door u genoemde 5% van de omzet 

komen. 

Daarnaast vraagt de gemeenteraad aandacht voor een plan hoe de 
Omgevingsdienst West-Holland invulling denkt te gaan geven aan de 
nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van 
gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is 
per 1 juli aanstaande van kracht te worden. 

De dienst heeft aandacht voor deze ontwikkeling en zal hierover op een 
later moment bij u terugkomen. 
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Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

(concept) 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting en concept 1 e 
begrotingswijziging voor 2023 en spreken onze waardering uit voor de 
opgestelde ontwerpbegroting en de begrotingswijziging 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

(Onder voorbehoud moet nog behandeld worden in de raad).  

Wij concluderen dan ook dat u de begroting conform de kadernota 2023 
heeft opgesteld. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Voorschoten stuurt sinds enige jaren aan op een gelijkblijvende 
deelnemersbijdrage exclusief wettelijke indexeringen. Wij constateren dat 
u deze lijn voor Voorschoten als zodanig in de begroting 2023 heeft 
verwerkt. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Na een moeilijke financiële periode heeft de aanpak met programma P1720 
duidelijk haar vruchten afgeworpen. De wijze waarop U de 
Omgevingsdienst heeft getransformeerd in een financieel gezonde 
omgevingsdienst verdient alle lof. 

Wij danken de gemeente Voorschoten voor de lof. 

Het risico is dat de ODWH meer uren maakt voor Voorschoten dan begroot. 
Om dit te voorkomen zijn sinds 2017 door Voorschoten afspraken gemaakt 
met de GR ODWH. Bij dreigende overschrijding op een product wordt 
vroegtijdig afgestemd hoe hiermee wordt omgegaan. Wij verzoeken u de 
raad tijdig te informeren en een toename van de deelnemersbijdrage 
zoveel mogelijk te beperken.  

Voor kennisgeving aangenomen. 

Over het geheel genomen kan de raad van Voorschoten instemmen met de 
door u ingediende ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

  

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Begroting 2023 
De gemeenteraad van Zoeterwoude adviseert positief over de begroting. 
Wij constateren dat de ontwikkelingen aansluiten bij de vastgestelde 
kaders en dat de werkzaamheden volgens afspraken door Omgevingsdienst 
West Holland worden uitgevoerd. De gemeenteraad van Zoeterwoude 
stemt daarom in met de begroting 2023 van Omgevingsdienst West 
Holland. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op de Begroting 2023 en reactie ODWH 

  
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

(Onder voorbehoud moet nog behandeld worden in PS).  

In antwoord op uw verzoek van 11 april 2022 berichten wij u dat 
Provinciale Staten bij besluit van 15 juni 2022 hebben ingestemd met de 
ontwerpbegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de 
omgevingsdienst West-Holland en de meerjarenraming 2024-2026 voor 
kennisgeving hebben aangenomen. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODWH op te nemen dat: 
- Met de geraamde totale provinciale bijdrage € 2,8 mln. kan worden 

ingestemd; 

Voor kennisgeving aangenomen. 

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODWH op te nemen dat: 
- De structurele bijdrage met 0,3 mln. dient te worden verlaagd en 

toegevoegd te worden aan de aanvullende bijdrage met een gelijk 
bedrag; 

 

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODWH op te nemen dat: 
- 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. 

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODWH op te nemen dat: 
- De ODWH heeft in de begroting een indexering verwerkt van 3,4% 

(3,7% voor personeelslasten en 2,5% voor materiële lasten) conform de 
“Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen”, een 
uniforme bestuurlijke afspraak tussen de gemeenten in Hollands-
Midden. Het betreft een kostenraming van de ingeschatte stijging van 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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de loonkosten en het materieel budget op grond van de MEV 
september 2021 (MEV 2022) inclusief een nacalculatie over voorgaande 
jaren. 

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODWH op te nemen dat: 
- In de provinciale kaderbrief wordt voorgesteld om een gewogen index 

van 2,2 % toe te passen (2,3 % voor personeelslasten en 1,9% voor 
materiële lasten). Het verschil met het provinciale percentage van 2,2% 
wordt voornamelijk veroorzaakt door nacalculatie van eerdere jaren. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODWH op te nemen dat: 
- In de 1e begrotingswijziging wordt voorgesteld het uurtarief en de 

bijdragen voor 2023 afwijkend te indexeren dan het advies van de 
werkgroep, namelijk met 1,5%, i.p.v. 3,4%. Indien de 
begrotingswijziging wordt vastgesteld dan past de voorgestelde 
indexatie binnen de provinciale kaders. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODWH op te nemen dat: 
- In onze kaderbrief is aangegeven dat wij voor de loonontwikkeling 

aansluiten bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Indien de werkelijke 
loonkostenstijging hoger of lager blijken te zijn dan het in de 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. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODWH op te nemen dat: 
- GS wil meer sturen op de uitvoering van de wettelijke VTH-taken en de 

risico’s daarvan. Daarom is verzocht in de begroting 2023 onderscheid 
te maken in BWT-taken en Milieutaken. In de begroting is hier geen 
rekening mee gehouden. Nogmaals aan ODHW het verzoek om dit 
onderscheid op te nemen en per programma de baten, de lasten en de 
risico’s apart te vermelden. Het resultaat per onderdeel kan bij de 
jaarrekening (naar rato) worden afgerekend met de betreffende 
deelnemers. 

Een gemeenschappelijke regeling zoals de dienst werkt voor meerdere 
eigenaren. Indien een van de eigenaren een wens heeft inzake de 
financiering van de taken zal hij deze moeten inbrengen bij de andere 
eigenaren. Indien dit een gedeelde wens is zal de dienst het verzoek van 
het algemeen bestuur uitvoeren. 
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Omgevingswet 
Op dit moment is de beoogde datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet 1 januari 2023. Met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet gaat het bevoegd gezag voor de provinciale bodemtaken 
grotendeels over naar de gemeenten. De afgelopen periode is met uw 
dienst overleg gevoerd wat de mogelijke financiële consequenties 
hiervan zijn voor uw begroting. Gebleken is dat het op dit moment nog niet 
goed mogelijk is om deze financiële consequenties concreet te verwerken 
in uw ontwerpbegroting 2023. Wij verzoeken uw dienst daarom, zodra de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2023 definitief is, de 
financiële consequenties van de voorziene overdracht van de bodemtaken 
en eventuele andere voorgestane wijzigingen te verwerken in de eerst 
komende wijziging van de begroting 2023. 

De dienst begrijpt het verzoek en zal zich inspannen om de komende 
periode samen met de deelnemers hier in de juiste vervolgstappen te 
zetten. 

Aandachtspunten PS 
In de provinciale kaderbrief zijn een viertal onderwerpen genoemd waar de 
Provinciale Staten specifiek aandacht voor hebben gevraagd. In de 
ontwerpbegroting 2023 van ODWH zijn deze onderwerpen (externe inhuur, 
HRM-beleid, digitalisering en duurzaam inkopen) ons inziens voldoende aan 
bod gekomen. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de analyse van 
de begrotingen. Wij gaan er van uit dat deze onderwerpen in het vervolg 
een structureel en integraal onderdeel zullen uitmaken van de P&C 
producten van ODWH. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 


