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 Algemeen 

Aanwezig: M.C. Uitdehaag (voorzitter), S. Bashara (Hoorn), T. Biersteker (Den 
Helder), M. Bonsen-Lemmers (Koggenland), C. Braak (Alkmaar) v.a. punt 3, 

A. Groot (Heerhugowaard), Th. Groot (Hollands Kroon), H. Heddes (Schagen), 
E. Heutink (Enkhuizen), A. Jongenelen (Langedijk), E. Kooiman (Texel), A. van 
Langen (Medemblik), B. Nootebos (Stede Broec), Y. Roos (Drechterland),  
E. Stigter (provincie Noord-Holland), R. Tesselaar (Opmeer), K. Valkering 

(Bergen) v.a. punt 3, en namens de OD NHN: Q. Foppe (directeur), D. van der 
Kolk (dir. secretaris), C. van den Tempel (concerncontroller), en bij punt 8 
presentatoren G.  Nicolai en B. Harskamp. 
 
Afwezig: M. Wouters (Den Helder), P. Slettenhaar (Castricum), P. van Diepen 
(Heiloo).  
 
 

1.a 
 

 Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken 
M. Uitdehaag opent de vergadering en heet iedereen welkom, wellicht de laatste 
digitale AB-vergadering, we gaan ervanuit dat de volgende live is.  
Er is voldoende quorum aanwezig. 
 

De agenda:  
- A. Van Langen geeft mee: nadenken of we afwisselend digitaal en fysiek 

kunnen vergaderen, ook ihkv reisbewegingen. M. Uitdehaag:  wellicht goed 
om daar een voorstel voor te doen, we zien elkaar echter drie keer per jaar 
en ook goed om elkaar te zien. Het DB gaat wel afwisselen. Begrip voor uw 
betoog, we nemen het mee. 

- Agendapunt 3f zaL informerend zijn i.p.v. besluitnemend. Reden: o.b.v. van 
actuele ontwikkelingen vallen de genoemde bedragen positiever uit.  

De agenda wordt vastgesteld. 
 
Mededelingen: 
M. Uitdehaag: de Algemene Rekenkamer heeft een ’Rekenrapport Handhaving 
in het duister’. uitgebracht over BRZO-installaties. Het DB adviseert om dit naast 
het rapport Van Aartsen te leggen, het DB volgt het op de voet. 
 

Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken. 
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 Bestuurlijk (portefeuille Uitdehaag) 
Voorstel proces, zie punt 3.g, Concept Kadernota 2022: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - E. Heutink: ‘Het DB adviseert het AB de besproken route zoals voorgelegd op 
10 maart te formaliseren en vast te stellen’, wat is de route? Als deze is: via 
informatie te komen tot een voorstel voor een begrotingswijziging, dan vind 

ik daar iets van.  
- H. Heddes: aanvullend: voorgesteld wordt om de kennismakingsronde van de 

nieuwe directeur te formaliseren, Het feit dat daarbij de Kadernota wordt 
besproken: een bijzonder voorstel. Men wil op voorhand een akkoord op een 
onbekende begrotingswijziging, dat is aan de gemeenteraden en niet aan de 
AB-leden. Hij verzoekt om dit punt van de agenda te halen. 
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2.a 
 

M. Uitdehaag: het DB vraagt geen carte blanche, we hebben toegezegd als DB 

om in de zoektocht over de invoering van de OW met alle gemeentes te gaan 
praten en daar met een begrotingswijziging in de tweede helft van dit jaar op 
terug te komen. De begrotingswijziging zal apart gemaakt worden en zal de 
normale procedure doorlopen.  
Mw. Heutink: akkoord, de route leek zich te richten op sowieso een 
begrotingswijziging maar de uitleg verklaart alles. M. Uitdehaag benadrukt: dat 
is niet de intentie van het DB geweest. 

Heddes: akkoord met de uitleg. 
- Mw. Groot: bij de Kadernota en de Zienswijzen komt het onderwerp ‘graag 

meer transparantie’ steeds opnieuw terug. Graag hier goed nota van nemen 
zodat niet steeds dezelfde vragen gesteld behoeven te worden. 

 
 

AB Besluit Stemverhouding 2021 
- Er zijn geen wijzigingen in de Stemverhouding 2021 t.o.v. 2020. 
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 Financieel (portefeuille Groot) 
 

3.a 
 

 AB Besluit Jaarrekening 2020 met Accountantsverslag 
AB Besluit Jaarrekening 2020, Accountantsverslag, controleverklaring en DB 

Besluit met gemotiveerde reactie op Zienswijzen 
Opmerkingen AB: 
- A. Groot: complimenten voor het mooie resultaat en het vele goede werk dat 

verzet is. Een deel is door Covid-19 niet uitgevoerd, komt er een duidelijk pad 
over alsnog uit te voeren controles/werkzaamheden?  
Q. Foppe: sommige controles worden niet ingehaald: horeca en evenementen 
hebben niet plaatsgevonden resp. waren dicht. Die middelen zijn 

meegenomen in het rekeningresultaat. Een deel van de inhaalslag heeft al 
plaatsgevonden, gemiddeld genomen is in 2020 85% uitgevoerd. Voor 
degenen die onder die 85% zitten is geld gereserveerd om ook hen op 85% 
te krijgen. In afzonderlijke gesprekken is ambtelijk overleg geweest over 

welke controles o.b.v. risicoprofielen nog uit te voeren. Dit wordt per 
gemeente bekeken.  

 
Dhr. Braak en dhr. Valkering nemen deel aan de vergadering. Dhr. Valkering 
vervangt P. Slettenhaar en P. van Diepen, maar mag niet stemmen namens hen. 
 
 

3.a.1 
 

 Zienswijzen deelnemers 
Zienswijzen deelnemers op de Jaarstukken. 
 

3.b  AB Besluit Resultaatbestemming 2020 

AB Besluit Resultaatbestemming 2020 en DB Besluit 

Resultaatbestemming 2020 
 
Opmerkingen AB: 

- H. Heddes: gem. Schagen heeft een brief gestuurd over de verdeling: deze 
 zou o.b.v. de oude lumpsum moeten zijn, de huidige verdeling is geen 

 eerlijke.   
 M. Uitdehaag: de GR is er op nagekeken, deze schrijft voor dat ‘de 
 resultaatbestemming wordt verdeeld over het jaar waarover het gaat.’ Dit is 
 2020. Het DB vindt het ongewenst om van de GR af te wijken. Hij zegt toe in 

 de toekomst bij evt. GR-wijzigingen hiernaar kijken, maar momenteel wijken 
 we niet af van de GR. H. Heddes: zal tegen dit voorstel stemmen. 
 
De voorzitter brengt de Jaarrekening, de Zienswijzen en de 
Resultaatbestemming gezamenlijk in stemming. 
 
De Jaarrekening 2020, de Zienswijzen en de Resultaatbestemming 

2020 worden met 1 tegenstem van gem. Schagen aangenomen,  
waarbij wordt aangetekend dat niet aanwezig zijn: P. Slettenhaar (Castricum) 
en P. van Diepen (Heiloo). 
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 AB Besluit met Begroting 2022 
Opmerkingen AB: 

- K. Valkering: namens gem. Castricum was het verzoek om de nullijn te 

hanteren, dit is niet gedaan, Castricum kan zich daar nog steeds niet in 

vinden.  

- H. Heddes: de kopgemeenten van gem. Schagen hebben deels beantwoording 

ontvangen op de zienswijzen. Graag meer inzicht in de effecten van Covid-

19, voorsorteren op de OW en meer inzicht in de gehanteerde kengetallen 

wegens de relatief grote verschillen in het solvabiliteitsrisico, dit is ook door 

de accountant aangegeven. Graag aandacht hiervoor. Op voorstel van de 

voorzitter wordt de OW bij 3f besproken. 

- A. Jongenelen: complimenten voor het werk en het voldoen aan de 

taakstelling. Belangrijk: graag te allen tijde inzicht in welke taken worden 

gedaan en wat dat gaat kosten.  

 

De voorzitter brengt de Begroting 2022 in stemming. 

 

De Begroting 2022 wordt unaniem aangenomen, waarbij wordt 

aangetekend dat niet aanwezig zijn: P. Slettenhaar (Castricum) en  P. van 

Diepen (Heiloo). 

 
AB Besluit met eerste begrotingswijziging 2021 
Opmerkingen AB: 

- H. Heddes: dit gaat ook over de reserve OW. Onze raad vraagt om 

onderbouwing. En is het wel van toepassing, vanwege het uitstel OW? Bij punt 

3f gaan we verder van gedachten wisselen, dit punt erbij nemen. De impuls 

die bedoeld is voor salariskosten van een organisatiecoach: wij hebben nog 

geen antwoord ontvangen op onze vraag hierover. 

Q. Foppe: de onttrekking reserve OW betreft de kosten van de programma-

organisatie zoals die al stond, is continuering van beleid van vorig jaar. Het 

voorstel gaat over volgende jaren en de effecten van het uitstel. De 

onttrekking reserve t.b.v. een organisatiecoach gaat grotendeels over 

salariskosten en nog wat materiele kosten zoals huur van ruimte.  

M. Uitdehaag: de reserves zijn om deze doelen te realiseren, het betreft geen 
extra geld; dit geld was er al. 
 
De voorzitter brengt de eerste begrotingswijziging 2021 in stemming.  

 
De eerste begrotingswijziging wordt unaniem aangenomen, met de 
kanttekening dat P. Slettenhaar (Castricum) en P. van Diepen (Heiloo) niet 
aanwezig zijn. 
 

 

Kennismakingsronde leden AB Q.M. Foppe en beeld intensiveringen 

i.c.m. Kadernota 2022 

- Rondgang directeur en beeld intensiveringen 
 
Q. Foppe koppelt terug: het ontstane beeld na mijn ronde: u heeft allen gevoel 

bij de krapte in de arbeidsmarkt en het traineeship wordt gezien als een 
sympathieke oplossing. Afhankelijk van de financiële positie van de gemeenten 
is er een positiever beeld of men wel of niet  bijdragen wil bijdragen in de kosten. 
De omgevingsadviseurs gaf de meeste discussie, gekozen is om deze meer op 
te laten gaan in de ontwikkelingen van de OW. V.w.b. de data-specialisten: de 
mate waarin er in gemeenten wordt gewerkt met data en data-gedreven 
beleidsontwikkelingen verschilt en de OD kan de toegevoegde waarde van de 

OD-data onvoldoende aangeven. Wel een consensus dat dit een ontwikkeling is 
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waarop we moeten inzetten. Daarom de intentie om te starten met een pilot 

van twee jaar en nut en noodzaak van ontsluiten van de OD-data te bewijzen.  
De intentie is om dit mee te nemen in twee afzonderlijke begrotingswijzigingen 
die in het najaar worden aangeboden. 
Opmerkingen AB: 
- Mw. Biersteker: een pilotvorm voor data-analisten: er staat wel een 

investering van 2 ton bij genoemd, wordt dit in mindering gebracht, of wat is 
de meerwaarde van deze investering? De motivatie was nl. o.a. vermindering 

van personele lasten. 
M. Uitdehaag: dit betreft overwegingen behorend bij de begrotingswijziging 
in het najaar, daar wordt dit in meegenomen. 

- Y. Roos:  
1. Data-analisten: in de eerdere vergadering is gezegd dat hiermee geen 

extra kosten waren gemoeid en dit via eigen personeel zou worden 

opgelost, we zijn daarom verrast over de kostenpost. 
2. Traineeship: we hebben aangegeven geen voorstander te zijn omdat er 

nog veel geschikte mensen op de arbeidsmarkt zijn. Zij ziet dit - wellicht 

individuele - geluid niet terug in de memo en wil dit graag alsnog 
opmerken.  

M. Uitdehaag: nemen we mee in de begrotingswijziging in het najaar. 
- A. Groot: niet iedereen heeft hetzelfde beeld bij de rol van            

omgevingsadviseurs, graag deze verhelderen.  
 
 
Uitstel Omgevingswet gevolgen (portefeuillehouder Jongenelen) 
A. Jongenelen: het uitstel OW heeft tot gevolg dat software langer in stand moet 

blijven. We hebben een concept AB-besluit gestuurd maar actualiteiten maken 

dat de extra kosten NCS en Green Valley er niet komen. Dat maakt dat dit 

besluit niet genomen kan worden omdat de verkeerde getallen er in staan. 

Gelieve dit concept-besluit te zien als een memo, met de opmerking dat de 

kosten in positieve zin zullen wijzigen: NCS en Green Valley vallen af.  

Opmerkingen AB: 

- Mw. Biersteker: goed om te horen dat de kosten minder zullen zijn. Er staat 
iets over een boete die betaald had moeten worden. Ongebruikelijke gang 
van zaken, staat dit in het contract?  

 Q. Foppe: dat betreft geen boeteclausule, het contract liep tot 1 jan. 2022, 
 Green Valley langer in de lucht houden zou dit bedrag met zich meenemen.  
- Mw. Groot: kosten n.a.v. uitstel OW: is er gekeken of er als OD het rijk om 

compensatie kan worden gevraagd, of als OD’s/gemeenten gezamenlijk?  
M. Uitdehaag benadrukt: er ontstaat een soort ongemak als de OD om geld 
gaat vragen terwijl de gemeenten dit niet zouden willen, dit moeten we dan 
goed afstemmen.  

A. Jongenelen: de ODNL heeft zijn zorgen geuit, zie het bijgevoegde afschrift. 
Gemeenten hebben dit ook via het VNG ook gedaan. Om aan te geven dat dit 
uitstel ook consequenties voor GR-en heeft.  

-  E. Heutink: we hebben net een begrotingswijziging bij punt 3d vastgesteld, 
wat we nu horen bij dit punt, we gaan met andere getallen werken,  gaat over 
2022, om verwarring te voorkomen. Waar zien wij zit terug, in welk 
document? M. Uitdehaag: zou het leiden tot een begrotingswijziging dan 

wordt dit in het najaar toegestuurd.  
 
 

AB Besluit Concept Kadernota 2022 vervolg 070721 

Voorstel proces bij punt 2, 1 gezamenlijk besluit over genomen. 

Dit punt is besproken bij agendapunt 2. 

 
 

Juridisch (portefeuille Groot) 
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4.a 
 

 
Jaarrapportage Gegevensbescherming 

- ODNHN voldoet aan haar wettelijke verplichtingen. 
 
Opmerkingen AB: 

- Mw. Van Langen: adviseert om dit punt af te wijzen, het wekt een onjuiste 
verwachting van decharge. Wij hebben nog vragen over data-lekken en in 3.2 

wordt aangegeven dat niet kan worden aangetoond dat er wordt voldaan aan 
de AVG-wet’. Punt van zorg.  

 M. Uitdehaag: het AB neemt geen besluit, dit ligt ter kennisname voor, maar 
 goed om de directeur om een toelichting te vragen. Q. Foppe zal een 
 memo sturen, op de agenda van de volgende vergadering. 
- H. Heddes: v.w.b. Gegevensbeheer: Schagen is het afgelopen jaar bezig 
 geweest om  van de OD een dossier te krijgen om zelf onze taken op te 

 pakken, dit is nog niet helemaal gelukt. Hij vraagt hier aandacht voor: een 
 protocol hiervoor opstellen, zodat het niet zo stroef verloopt.  
 M. Uitdehaag: goede suggestie, nemen we mee in dezelfde memo.  
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 Personeel (portefeuille Bashara) 
Geen bijzonderheden. 
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 Omgevingswet (portefeuille Jongenelen) 
Besproken bij 3f. 
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 Diversen 
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 Verslag AB OD NHN d.d. 10 maart 2021 
- Ter vaststelling: notulen, besluiten- en actielijst AB 10 maart 2020. 
N.a.v.: 

- Mw. Groot: is de brief van het DB aan het rijk aangaande de financiële 
 consequenties van de OW al verzonden?  
 Q. Foppe: indachtig het gesprek van zojuist inzake gezamenlijk optrekken 
 richting het rijk is het de vraag of dit verstandig is, om vanuit een enkele OD 
 een brief te sturen. Beter van niet. Mw. Groot: akkoord, eens. 

-  Y. Roos: idem, en is er al uitsluitsel over het punt op de actielijst, over juistheid 

 van de stemming? M. Uitdehaag: komt er graag op terug.  
Het verslag wordt unaniem vastgesteld. 
 

7.a 
 

 
Voortgangsrapportage I&A 

- Ter informatie. 
Het AB neemt de documenten ter kennisname aan. 
 

7.b 
 

 Voortgangrapportage strategische projecten 

- Ter informatie. 
Het AB neemt de documenten ter kennisname aan. 
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Praktijkvoorbeeld 
 

8.a 
 

 Ons dagelijks werk gepresenteerd: energie – door G. Nicolai en  

B. Harskamp. 
Sheets en de notitie met acties worden bijgesloten. 
G. Nicolai en B. Harskamp nemen het AB mee in: wat doen we momenteel v.w.b. 
energietransitie, wat doen we vanuit de RES, en toekomstige ontwikkelingen. 
Uitgelicht: 

De ODNHN neemt deel aan Omgevingstafels en pilots bij gemeenten. 
EML-maatregelen: het rijk heeft een informatieplicht voor MKB geïntroduceerd, 
dat loopt nog niet helemaal; niet elke ondernemer meldt dit.  
Green Deal-zorg: de OD stelt dataloggers beschikbaar om te meten hoeveel 
energie een pand verbruikt. Heel handig voor gemeenten v.w.b. eigen vastgoed 
in beeld brengen. Kunnen geleend worden. 
Beleidsstimulering: coördinator en verbinder met gemeenten en PNH. Vb.:  

‘Gluren bij de duurzame buren’. 
Regionaal: coördinator meerjaren-aanpak bestaande woningbouw. 
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Lokaal: o.a. een Energie-bespaarkrant Hollands Kroon en een duurzaamheids-

award gem. Schagen. 
RES en activiteiten OD: start 2019 met een 0-situatie, eind 2019: ateliers over 
energie-scenario’s, voorjaar 2020: gespreksleiders bij ateliers. Data vanuit de 
OD gedeeld met de PNH. Een aantal collega’s heeft deelgenomen aan 
thematafels en kennissessies. Betrokken bij ontwerpend onderzoek 
landschappelijke inpassing van zon en wind in WF. In gesprek over 
concretisering van zoekgebieden. 

Toekomst: 
Bestendigen en uitbouwen. Drie onderdelen: 

1. Energiebesparingsakkoord PNH en 46 gemeenten NH. OD : acties; 
werkplan opgesteld. OD wil graag behulpzaam zijn, komen we in de 
komende maand met elkaar in gesprek. 

2. Energietransitie en asbest.  Laaghangend fruit: asbest er af en 

zonnepanelen erop. Opties worden bekeken. 
3. Energietransitie en Wet Natuurbescherming: isolatie van woningen, 

bescherming van soorten die van belang zijn, in stand houden van 

biodiversiteit. 
Vragen, opmerkingen AB: 

- A. van Langen: blij dat asbest opgepakt is, er liggen nog heel veel 
asbestdaken. Zij wil daar graag samen in optrekken en hoopt op een 
stimuleringsregeling vanuit PNH.  

- H. Heddes: Schagen heeft een aantal ondernemers met daken vol met 
zonnepanelen, maar ze kunnen niet leveren omdat Liander het niet kwijt 

kan. Ondernemers zijn daar behoorlijk verbolgen over. Hij adviseert  
goed te kijken hoe hiermee om te gaan.  
B. Harskamp: klopt, Liander kijkt ondertussen naar opties. 

De voorzitter bedankt beiden hartelijk dank voor de presentatie. 
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Rondvraag 

- A. Van Langen: wil graag bijgepraat worden over het stikstofdossier, en wil 
aandacht vragen voor tijdig aanleveren van de stukken.  

M. Uitdehaag: de OD moet zich houden aan de procedures zoals afgesproken 
op de Regietafel, hij adviseert om dit op de Regietafel bespreken. Eerder 
aanleveren mag, maar is vaak technisch moeilijk. 

-  H. Heddes: wordt de Financiële Klankbordgroep weer opgetuigd?  
 C. v.d. Tempel: heeft de leden gemaild, alleen PNH reageerde. Er is blijkbaar 
 geen interesse. 
 
 

10 
 

 Sluiting 
M. Uitdehaag: een hele fijne en Covid-vrije zomer toegewenst, hopelijk zien we 
elkaar op de volgende vergadering in september.  
Hij wenst een ieder een prettige dag en sluit de vergadering om 11.35 uur. 
 

 


