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Verslag 
 

 
Aanwezig  
Gemeente Hillegom: C.J. Hoekstra 
Gemeente Kaag en Braassem: Y. Peters-Adrian, D. Kistemaker 
Gemeente Katwijk: J. Knape en S. Spek 
Gemeente Leiderdorp: B. Vastenhoud 
Gemeente Lisse: K. van der Zwet 
Gemeente Oegstgeest: E. Bus 
Gemeente Teylingen: H.M.A. Hooij 
Gemeente Voorschoten: H. van der Elst 
Gemeente Zoeterwoude: M. Paardekooper 
Provincie Zuid-Holland: M. Stolk  
Omgevingsdienst West-Holland: M.E. Krul-Seen, E. van Os en N. de Kruif  
 
Afwezig 
Gemeente Hillegom: A. de Jong 
Gemeente Leiden: A. North 
Gemeente Lisse: R. Austie 
Gemeente Nieuwkoop: A. Ingwersen, I. de Ridder 
Gemeente Noordwijk: T.C.W.M. Alkemade 
Provincie Zuid-Holland: J. Baljeu 
 
 
1. Opening en mededelingen  
Y. Peters-Adrian opent de vergadering en verwelkomt de nieuwe leden.  
 
Het algemeen bestuur is akkoord de verkiezingen door te schuiven naar de volgende 
vergadering van het algemeen bestuur op 31 oktober 2022. 
 
Per 1 juli 2022 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming geëindigd en 
niet verlengd. Het algemeen bestuur besluit derhalve deze besluitenlijst ter schriftelijke 
instemming rond te sturen naar de leden van het algemeen bestuur, zodat de genomen 
besluiten rechtsgeldig worden bekrachtigd. 
 
Het algemeen bestuur stelt de agenda vast en stemt in met het doorschuiven van 
agendapunt 3 Verkiezing voorzitter, agendapunt 4 Verkiezing dagelijks bestuur en 
agendapunt 5 Kennismaking met de Dienst naar de vergadering van het algemeen 
bestuur op 31 oktober 2022. 
 
 
 

Overleg: Algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland  
Datum: 11 juli 2022 
Tijd 16.00 - 18.00 uur 
Plaats: Omgevingsdienst West-Holland  
Bijlagen: - 
Kenmerk:  
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2. Welkom heten nieuwe AB-leden 
De bestuurders stellen zich kort aan elkaar voor.  
 
 
3-5: Doorgeschoven naar 31 oktober 2022 
 
 
6. Mededelingen van de dienst  
M. Krul-Seen geeft aan nog graag persoonlijk kennis te maken met de nieuwe bestuurders. 
Zij zal deze zomerperiode een afspraak inplannen met alle nieuwe bestuurders – voor 
zover dat nog niet is gebeurd. Ook zal met de bestuurders afspraken worden gemaakt over 
bestuurlijke gevoelige dossiers. Onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe 
bestuursleden is ook “op stap met de Omgevingsdienst”. Hierover wordt u in de volgende 
vergadering geïnformeerd. Ook zal in de presentatie over de kennismaking met de dienst 
die in de volgende vergadering staat gepland, ingegaan worden op een aantal inhoudelijke 
thema en de bedrijfsvoering van deze dienst.  
 
M. Krul-Seen geeft een bericht door van Marcel Cramwinckel, voormalig lid van het 
algemeen bestuur vanuit de gemeente Voorschoten. Vanwege medische redenen is hij 
tijdelijk uit beeld. Hij wil bij deze iedereen de hartelijke groeten doen. Inmiddels gaat het 
fysiek beter met hem.  
 
M. Krul-Seen geeft aan dat de dienst bezig met organisatieontwikkeling. De dienst is een 
aantal jaar geleden in een matrixorganisatie gaan werken. Dat heeft zeker positieve kanten 
gehad, maar de medewerkers vinden de diffuse aansturing lastig om in te opereren. De 
dienst wordt doorgekanteld: georganiseerd naar de opdrachten van de deelnemers, in 
combinatie met integraal management.  
 
 
7. Verslag AB-vergadering 9 mei 2022 
Het algemeen bestuur stelt het verslag en de toelichting op de algemene reserve vast. 
 
 
8. Begroting 2023 en MJR 2024-2026  
M. Stolk geeft aan dat in de provinciale kaderbrief een viertal onderwerpen is 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) huns inziens voldoende aan bod gekomen. Zij gaan er 
van uit dat deze onderwerpen in het vervolg een structureel en integraal onderdeel zullen 
uitmaken van de P&C producten van ODWH. 
Ook wil de Provincie Zuid-Holland meer sturen op de uitvoering van de wettelijke VTH-
taken en de risico’s daarvan. M. Stolk doet 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 (ingaande vanaf de Begroting 2024).  
M. Krul-Seen geeft aan in de toekomst gerapporteerd zal blijven worden op de vier 
onderwerpen. Het splitsen van bouwtaken is een actie die de dienst zelf ook zeer wenselijk 
vindt. Er is ambtelijk een gesprek gestart met PZH om beeld te krijgen van de achtergrond 
van de wens van PZH. Wellicht brengt dit ook financiële en juridische consequenties met 
zich mee. Hierover zal dan besluitvorming in het algemeen bestuur plaatsvinden.  
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H. Hooij geeft aan dat in het aanbiedingsformulier de jaartallen in de laatste alinea van 
pagina 3 niet lijken te kloppen. 
M. Krul – Seen geeft aan dit na te laten gaan.  
(NB: de jaartallen kloppen toch wel, maar de toelichting had duidelijker kunnen zijn!). 
 
K. van der Zwet wil graag dat het verschil tussen verplichtingen, reserve en voorziening in 
de toekomst scherper in de documenten wordt opgenomen.  
E. van Os geeft aan dat we in de toekomst hier scherper op zullen sturen. De huidige 
Begroting is opgesteld in maart, waardoor de discussie van de vergadering van 9 mei 2022 
hierin nog niet is meegenomen.  
 
Het algemeen bestuur stemt in met de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. 
 
 
9. Eerste begrotingswijziging 2023 
Y. Peters-Adrian geeft aan dat er (concept) positieve zienswijzen zijn ontvangen van alle 
deelnemers behalve Voorschoten. Zij hebben geen zienswijze kenbaar gemaakt. 
 
De gemeente Zoeterwoude heeft – ondanks de positieve zienswijze – een kritischer noot: 
“De gemeenteraad van Zoeterwoude werd verrast door de eerste begrotingswijziging. U 
vraagt ons de voorgestelde (meerjaren)begroting 2023-2026 direct te wijzigen. Daarbij 
hebben wij geconstateerd dat de structurele verlaging van de dotatie aan de algemene 
reserve á €368.000 die u voorstelt tot een structureel negatief beeld leidt van de begroting 
vanaf 2024. De reden hiervoor is dat de structurele wijziging van € 368.000 groter is dan de 
dotaties aan de algemene reserve die nu voorzien zijn in het meerjarenbeeld. Deze 
werkwijze kamt ons onzorgvuldig voor. We vragen uw aandacht daarom voor het oplossen 
van het nadeel in de begroting voor 2024 en verder. Wij gaan ervan uit dat u de door ons 
geconstateerde onzorgvuldigheid op zult lassen. Daarom leidt dit nu niet tot een negatief 
advies.” 
 
De dienst heeft hierop als volgt gereageerd: 
“De dienst deelt u mening dat in het meerjarenbeeld 2024-2026 de structurele verlaging 
mogelijk zou kunnen leiden tot een negatief beeld voor nu. Echter is de dienst een weg 
ingeslagen van het constant verbeteren van zijn financiële positie. Te denken valt aan 
goedkopere contracten door een aanbestedingen en kritisch te blijven kijken naar de 
uitgaven. De dienst is van mening dat het negatieve beeld waar u het over heeft opgelost 
kan worden binnen de financiële kaders die u ons heeft meegegeven in de kadernota en 
nota Planning & Control. Bij de begroting 2024 zullen we hier u verder over inlichten.” 
 
H. van der Elst geeft aan dat de gemeente Voorschoten ook kan instemmen met de eerste 
begrotingswijziging 2023.  
 
Het algemeen bestuur stemt in met de Begrotingswijziging 2023, omvattend: 
- het laten vrijvallen van de jaarlijkse dotatie ad € 368.000 aan de algemene reserve 

vanaf 2023  
- het structureel verhogen van de personeelslasten met € 44.000,- vanaf 2023 
- het structureel verlagen van de bijdrage van de deelnemers met € 324.000 vanaf 

2023. 
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10. Productenlijst 2023 
 
Het algemeen bestuur stemt in met de Productenlijst 2023 en geeft de directeur 
opdracht de Productenlijst 2023 uit te werken tot een PDC voor 2023. 
 
 
11. Bestuurlijke rapportage 2022 
K. van der Zwet geeft aan dat de dienst 50% van de productie-uren heeft gerealiseerd. In 
de uren zit de dienst feitelijk op ongeveer een derde van de uren. Hij vraagt dit verschil te 
verklaren.  
M. Krul-Seen geeft aan dat de dienst nog bezig is met het maken van een nadere 
analyse/interpretatie van de cijfers.  
E. van Os bevestigt dit. In de volgende vergadering van het algemeen bestuur zal hier een 
toelichting op worden gegeven.  
 
M. Stolk complimenteert de dienst dat er een rapportage is opgeleverd voor het 
zomerreces. Vorig jaar heeft de provincie gevraagd of het voor het zomerreces kon 
plaatsvinden en hij is heel erg blij dat de dienst het verzoek op goede wijze heeft 
ingewilligd.  
M. Krul-Seen geeft aan dat ervoor gekozen is voor een 5-maandsrapportage, aangezien 
conform het seizoenspatroon dan ongeveer 50% van de productie moet zijn gemaakt.  
 
Het algemeen bestuur stemt in met: 
- de bestuurlijke rapportage 2022 
- 1e begrotingswijziging 2022, verwerking van de werkplannen 2022, de onttrekkingen 

aan de bestemmingsreserves van € 630.000 en de verwerking van het budget 
neutrale voorstel om de schotten tussen de investeringsbudgetten op te heffen. 

 
 
12. Notitie over de versterking van de rol van gemeenteraden bij de ODWH 
M. Krul-Seen geeft aan dat de stafjuristen van de omgevingsdiensten in de Provincie Zuid-
Holland bezig zijn met een notitie over de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. 
Onderdeel daarvan is hoe de raadsleden het beste kunnen worden betrokken bij de dienst. 
Ook zullen de overige wijzigingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen in kaart 
worden gebracht. De vervolgstappen zullen terugkomen in een volgende vergadering van 
het algemeen bestuur. 
 
E. Bus geeft aan dat de notitie nog weinig raadsleden bereikt heeft. Hij vraagt of de dienst 
tips of ideeën heeft om de notitie te verspreiden bij de raadsleden.  
M. Krul-Seen geeft aan dat de dienst graag in de raad een toelichting wil geven. Indien een 
deelnemer hier behoefte aan heeft, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de dienst.  
Y. Peters-Adrian doet een oproep aan de deelnemers om de directeur uit te nodigen voor 
een toelichting bij de raad.  
 
Het algemeen bestuur neemt kennis van de Notitie over de versterking van de rol van 
gemeenteraden bij de Omgevingsdienst West-Holland. 
 
 
13. Rondvraag  
Geen.  
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Y. Peters-Adrian wenst iedereen een fijne zomer en sluit de vergadering om 16.43 uur.  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober 2022, 
 
 
de voorzitter,     de secretaris, 
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian    M.E. Krul-Seen  


