
 

Notulen OD NHN vergadering Algemeen Bestuur 
Datum 12-10-2022 

Tijd 10:00 - 12:00 

Locatie Kantoor ODNHN - Cyaan 

Voorzitter M.C. Uitdehaag 

Toelichting Aan de leden van het algemeen bestuur en adviseurs, 

 

Bijgevoegd ontvangt u de complete stukken voor de vergadering van het 

algemeen bestuur OD NHN op 12 oktober. Bovenaan de agenda staat de 

benoeming van de (plv.) voorzitter en het dagelijks bestuur. 

 

met vriendelijke groet, 

Diana van der Kolk 
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Algemeen 

Aanwezig: Michiel Uitdehaag (voorzitter), Edward Stigter (Provincie Noord-Holland), 

John Hagens (Alkmaar), Ernest Briët (Bergen), Valentijn Brouwer (Castricum), Petra 

Bais (Den Helder), Marcel ten Have (Drechterland), Jan Franx (Enkhiuzen), Annette 

Groot (Dijk en Waard), Ronald Vennik (Heiloo), M. Versluis (Hollands Kroon), Arthur 

Helling (Hoorn), Rosalien van Dolder (Koggenland), Jeroen Broeders (Medemblik), 

Herman ter Veen (Opmeer), Hans Heddes (Schagen), Nico Slagter(Stede Broec), 

Rikus Kieft (Texel). 

 
M. Uitdehaag heet iedereen welkom, een voorstelrondje volgt. 
 

1.a 

 

Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken 

Ingekomen:  

- Mail provincie Noord-Holland over bijeenkomst Versterking VTH op 23 november 

2022 

E. Stigter: hoopt dat de bijeenkomst in alle agenda’s staat. Aanleiding is het rapport 

Van Aartsen rondom eigenaarschap en robuustheid bij OD’s. Dat herkennen wij, 

vandaar dat we graag op 23 november het gesprek aangaan rondom eigenaarschap.  

 

Mededelingen: 

- E. Stigter:  moet om half elf de vergadering verlaten. 

- V. Brouwer: moet om half elf de vergadering verlaten.  

 

2 Bestuurlijk (portefeuille Uitdehaag a.i.) 

2.a 

 

Voordragen en benoeming voorzitter OD NHN 

Nagezonden 10/10 

M. Uitdehaag: technisch gezien wordt de heer Kieft alleen AB-lid als ik tot voorzitter 

gekozen wordt. Er is maar 1 kandidaat per regio, maar indien gewenst kan er 

schriftelijk gestemd worden. 

Er zijn geen vragen, het AB stemt per acclamatie in met de benoeming van M. 

Uitdehaag als voorzitter. R. Kieft is hiermee AB-lid. 
 

2.b 

 

Samenstelling en benoeming nieuw dagelijks bestuur OD NHN 
Nagezonden 10/ 10 
M. Uitdehaag: het aantal stemmen in het DB overstijgt het totaalaantal van 49 (van 
100) niet.  Bij een komende aanpassing van de GR moeten we bespreken: kunnen we 

dit volhouden als er meer fusies komen?  
Kandidaten: A. Helling-West Friesland, R. Vennik – regio Alkmaar, M. Versluis-
Noordkop. 
 



 

Vragen: 
N. Slager: kunnen de kandidaten zich even voorstellen en hun DB-lidmaatschap 
motiveren? Kandidaten stellen zich voor en vertellen over hun persoonlijke motivatie.  
Het AB stemt per acclamatie in met benoeming van de drie kandidaten.  
 

2.c 

 

AB Besluit aanwijzing plv. Voorzitter DB vanuit DB 

Nagezonden 10/10 
Aanwijzing van een plv. voorzitter wordt eerst in het DB besproken, evenals de 
portefeuillehouders. 
Opmerkingen: 
• H. Heddes: J. Beemsterboer is niet meer beschikbaar.  
• A. Groot: graag bij een plaatsvervanger bij een AB-vergadering diens naam aan 

de achterzijde van het naambordje zetten. 
 

D. v.d. Kolk: graag tijdig afmelden en een plaatsvervanger doorgeven voor AB-
vergaderingen, formeel is dit overigens een college-besluit.  
 

3 Financieel (portefeuille Peters a.i.) 

3.a 

 

AB Besluit Controleprotocol 2022 

Alle besluiten bij punt 3 betreffen dezelfde documenten als die van 2021. 

Vragen / opmerkingen en antwoorden: 

• N. Slagter: er wordt een korte periode voor afschrijvingen gehanteerd.  
 Q. Foppe: we gebruiken ons materiaal zo lang ze bruikbaar zijn. 

• M. Versluis: alle besluiten zijn alleen geactualiseerd qua naamgeving?  
 C. v.d. Tempel: het betreft alleen toevoegingen, het heeft geen financiële 
 consequenties. 

• H. Heddes: er wordt niet duidelijk gemaakt wanneer de rechtmatigheid geregeld 
wordt, graag inzichtelijk maken.  

 C. v.d. Tempel: de interne controle wordt naar een hoger niveau geschroefd, 
 er loopt een traject betr. wijziging van rechtmatigheid en doelmatigheid, dit 
 is al door de Eerste Kamer, daarna wordt het Controleprotocol daarop 
 aangepast. De OD is er al klaar voor.  
 

Het AB stemt in met het Controleprotocol 2022.  
 

3.b 

 

AB Besluit Financiële Verordening 2022 

Het document wijkt inhoudelijk niet af van die van 2021.  

 

Het AB stemt in met de Verordening 2022. 

 
3.c 

 

AB Besluit Nota Reserves & Voorzieningen 

Het document wijkt inhoudelijk niet af van die van 2021.  

 

Het AB stemt in met de Nota Reserves & Voorzieningen. 

 

3.d 

 

AB Besluit Nota Waardering, Activering & Afschrijving 

Het document wijkt inhoudelijk niet af van die van 2021.  

 

Het AB stemt in met de Nota waardering, activering & afschrijving 2022. 
 

4 Juridisch (portefeuille L. Peters a.i.) 

4.a 

 

AB Memo Toezichtverslag Archiefbeheer 2022 

Vragen / opmerkingen en antwoorden: 

• H. Heddes: er zijn aandachtspunten,  krijgen wij te zien hoe de OD die gaat 

opvolgen? 

 Q. Foppe zal tijdens het volgende AB in december een proces van 

 opvolging van de aandachtspunten aangeven. 
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Personeel (portefeuille Helling a.i.) 

Q. Foppe: de OD heeft ook last van de arbeidsmarktkrapte, m.n. v.w.b. senior-

posities: concurrentie zit in het zzp-schap en adviesbureaus. We zetten steviger in op 

trainees en zij-instromers. Veel opleidingen op het gebied van Milieu zijn opgedroogd, 

dus het aanbod vanuit scholing blijft ook achter. Aanbeveling Van Aartsen: 

gezamenlijk als OD’s er beter op inzetten. Er is een initiatief in ontwikkeling. Het grote 

openstaande aantal vacatures op senior-posities leidt tot werkdruk. Dit, en de druk 

privé door de huidige inflatie en prijsstijgingen heeft hij intern bespreekbaar gemaakt. 

Vragen / opmerkingen en antwoorden: 
• H. Heddes: in de begroting staat nog geen inflatiecorrectie opgenomen.  

 M. Uitdehaag: de Regietafel en het ministerie van Financiën maken een brief 
 voor GR-en. Er is in Noord-Holland Noord één systeem voor alle GR’en.  
 C. van den Tempel: er is een wijzigingsbrief in wording. 

Q. Foppe: de grootste kostenpost betreft de salarissen, dus het effect van inflatie is 
beperkt. 
 

6 Diversen 

6.a 

 

AB Memo Evaluatie Omgevingsadviseurs 

M. Uitdehaag: de werkwijze wordt geïmplementeerd in de reguliere werkwijze, zonder 

extra middelen. 

Vragen / opmerkingen en antwoorden: 

• J. Hagens: u geeft een winstwaarschuwing, gaat dit memo gebruikt worden om 
meer adviseurs in dienst te nemen, want regio Almaar vindt deze memo daarvoor 
onvoldoende. 
 Q. Foppe: we merken dat adviseurs steeds meer bevraagd en gevraagd 
 worden, m.n. betr. visies. De vraag naar integrale advisering bij uw 
 ambtenaren wordt steeds groter. We proberen langzaam de functie van een 

 aantal  adviseurs te verbreden naar integrale advisering. De vraag zal gaan 
 exploderen, dat is mijn winstwaarschuwing. 

• R. Vennik: idem: goed onderbouwen, dit is nog te dun. 
• J. Hagens: deze evaluatie is te dun en biedt onvoldoende informatie om te 

besluiten tot een bredere adviesrol bij de huidige adviseurs, graag beter 
onderbouwen. 

• A. Helling: er komt heel veel af op de OD bij implementatie van de OW, dat is nu 

nog een black box, daar moeten we het over hebben. 
 

6.b 
 

AB Memo Evaluatie toename Woo-verzoeken 
Vragen / opmerkingen en antwoorden: 
• A. Groot: hoe zit het bij andere OD’s?  2 fte’s is fors.  
 Q. Foppe: het is vergelijkbaar. Wij hebben ook provinciale taken op het gebied 
 van natuur, daarvoor is in het verleden al capaciteit bijgezet.  

• H. Heddes: worden de termijnen voor beantwoording gehaald?  
 Q. Foppe: tot nu toe wel, maar het explodeert. Dit memo is een voorzet voor 
 de Kadernota 2024. 2023 regelen we intern, maar andere dingen kunnen 
 hierdoor op een lager pitje komen te staan. 

• A. Groot: is er achterstand in archivering, moet er gedigitaliseerd worden?  
 Q. Foppe: de grootste taak is het anonimiseren, dat moet handmatig en is erg 

 arbeidsintensief.  
• N. Slagter: is er over nagedacht om te kijken naar een andere 

financieringssystematiek bij dit punt? Een basisbedrag in de gemeentelijke 

bijdrage en per Woo-verzoek een rekening aan de betreffende gemeente of 
provincie sturen? Graag deze mogelijkheid bekijken, waar komen de Woo-
verzoeken vandaan en moeten we deze kosten wel delen met z’n allen? 

 M. Uitdehaag: in het rapport Van Aartsen staat ook een discussie betreffende 

 de financiering van de OD’s. We worden wellicht gebonden aan wat het Rijk 
 vindt. We zeggen toe dat we ernaar kijken met de disclaim van het 
 Rapport Van Aartsen. 
• P. Baïs: een andere financieringssystematiek voor dit product schept precedenten 

voor andere producten. Scherp op zijn.   
 M. Uitdehaag: outputfinanciering is in het verleden besproken, juist dat houdt 
 Van Aartsen tegen het licht, het komt er wellicht niet.  



 

6.c 
 

Verslag- concept AB OD NHN d.d. 13 juli 2022 en verslag definitief 9 maart 
2022 
Tekstueel: 
E. Stigter: een feitelijke fout bij punt 5, Personeel: ‘De provincie legt een 100% 
bijdrage uit eigen middelen bovenop de rijksbijdrage voor bodemtaken. Die eigen 
bijdrage van de provincie vervalt bij de overdracht.’: het antwoord op dit moment is 
dat er gesprekken gaande zijn tussen IenW, VNG en IPO over de bodemafspraken, 

waaronder de apparaatkosten. Overigens leggen we geen 100% bijdrage uit eigen 
middelen bovenop de financiering vanuit het Rijk (het is bijna 170% bovenop de 
rijksbijdrage:+ 1,2 mln. rijksfinanciering en + 2,2 mln. eigen bijdragen provincie). We 
hebben nog geen beslissing genomen over het wel/niet voortzetten van de extra 
bijdrage. 
 

Het verslag wordt met die wijziging vastgesteld. 
 

7 Praktijkvoorbeeld 
7.a 
 

Ons dagelijks werk gepresenteerd: ‘Omgevingsscan’  door 
omgevingsadviseurs M. de Hoop en E. Allard 

Een presentatie over de functie van omgevingsadviseur: een coördinerende en 
adviserende rol, de gerealiseerde scans en de scans die in ontwikkeling zijn. 

Vragen en antwoorden: 
• R. Vennik: wat is de extra laag bovenop wat we zien in bestemmingsplannen? 

Bijv. vervuilde grond; gemeenten moet hier al een beeld van hebben. 
 De OD beschikt over heel veel  relevante data die gemeenten niet hebben.  
• R. Vennik: is de scan statisch? 
 De scan is nu nog statisch, maar we steven naar interactief. 
• E. Briët: komen jullie ook met een advies n.a.v. deze tool? 

 Advies wordt inderdaad gegeven.  
• N. Slagter: een scan voorafgaand aan een plan, betekent dit geen 

bodemonderzoeken meer? Wat voegt dit toe?  
 Meer nauwkeurigheid. 
• J. Broeders: dit zit in een andere plek in het proces; als er nog geen planvorming 

plaatsvindt:kijken wat er speelt. Hij is geïnteresseerd in het dashboard, maar de 

verdieping, de koppelkansen, is veel werk.  
 Er zullen prioriteiten per locatie gemaakt moeten worden. 

• J. Broeders: kan de scan tegen betaling worden aangeboden aan ontwikkelaars?
 De OD werkt voor gemeenten, niet voor ontwikkelaars. 

 M. Uitdehaag: als wij vinden dat dat mogelijk moet zijn, moet de GR erop 
 aangepast worden en gemeenten het hiermee eens zijn. Vooralsnog is de scan 
 voor gemeenten.  

• H. ter Veen: hoe volledig is de scan?  
 Het beperkt zich tot de taakomgeving van de OD. Het is begrensd tot de data 
 die wij zelf in huis hebben.  

 Q. Foppe: dit is een kijkje in de toekomst. Als overheid gaan we participeren 
in burgerinitiatieven. De kans is dat de scan aangeboden wordt aan een 
ontwikkelaar. Deze scan is gebaseerd op een deel van de data die we hebben, 
we willen die data veel meer uitnutten, dat willen alle OD’s. De data kunnen 

over gegevens van bijv. CBS en het Kadaster gelegd worden, om een integrale 
dataset te verkrijgen. Dit is een begin van een ontwikkeling in planvorming 
die kan helpen.  

• J. Hagens: Alkmaar heeft veel al digitaal ihkv ‘Smart City’. Heeft de OD die 
gegevens? 

 Nee, die hebben we niet. Daar zitten ook geen OD-data in. 

 M. Uitdehaag: goed om de resultaten aan elkaar te laten zien. 
• J. Franx: gaan we het wiel zelf uitvinden of kijken we naar andere regio’s? Zie ook 

de Brabant-scan. Efficiënt samenwerken met andere regio’s.  
 M. Uitdehaag: pakken we op: elkaars scans en de andere regio’s aan de 
 vooravond van de OW. 

Dank aan Marianne en Erik voor de presentatie, we zien elkaar weer in december. 
 

8 Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  



M. Uitdehaag: dank voor uw komst. Om 12.00 uur is er een foto-moment van het 

nieuwe AB. 
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Sluiting 
M. Uitdehaag sluit af om 11.30 uur. 
 

 


