
 

Vastgestelde notulen OD NHN vergadering Algemeen 

Bestuur 
Datum 13-07-2022 

Tijd 10:00 - 12:00 

Locatie Cyaan, kantoor Dampten 2 

Voorzitter M.C. Uitdehaag 

Aanwezig Rikus Kieft (Texel), Hans Heddes (Schagen), Ronald Vennik (Heiloo), John 

Hagens (Alkmaar), Nils Langedijk (Dijk en Waard), Nico Slagter (Stede Broec), 

Robert Tesselaar (Opmeer), Jeroen Broeders (Medemblik), Rosalien den Dolder 

(Koggenland), Marcel ten Have (Drechterland), Jan Franx (Enkhuizen), Arthur 

Helling (Hoorn) 

Namens OD NHN: Quinten Foppe (directeur), Diana van der Kolk 

(directiesecretaris), Caroline van den Tempel (concerncontroller), Bianca de Moel 
(managementassistent).  

Afwezig    Vertegenwoordiging Den Helder, Hollands Kroon, Bergen, Castricum 

 

 

  

1 

 

Algemeen 

 

1.a 

 

Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige welkom bij de eerste 

vergadering van het nieuwe AB na de verkiezingen van maart 2022. 

 

Alle AB leden hebben een mail ontvangen van M. Uitdehaag met daarin een 

beschrijving van de GR in onze regio. Op basis van de financiële inbreng heeft iedere 

gemeente stemgewicht. Dat stemgewicht maakt dat er voldoende quorum moet zijn 

om als AB rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 

 

Quorum: 

De voorzitter constateert dat er in formele zin niet voldoende quorum is. 

De gedeputeerde van de provincie belt later in (provincie heeft 30% van het 

stemgewicht), in formele zin is hybride vergaderen geen optie volgens de wet. 

De voorzitter snapt het belang van een nieuw AB, maar kan niet alleen de 

verantwoordelijkheid dragen. Goed om volgend AB voltallig aanwezig te zijn en 

voorzitter hoopt dat de AB leden hem daarin willen ondersteunen. Voorzitter 

geeft AB leden mee voor vervanging te zorgen als ze de vergadering niet kunnen 

bijwonen en anders tijdig af bericht te geven. 

 

Gezamenlijk wordt besloten om de besluiten op agenda te behandelen en vast te 

stellen, met kanttekening dat AB leden die nu niet aanwezig zijn tot vrijdag 15 juli 

2022 de kans krijgen om schriftelijk te reageren. 

 

Nieuwe DB Leden: 

De drie regio's, te weten West-Friesland, Alkmaar en Noord kop moeten allemaal 

een DB lid kiezen. In deze GR mogen deze drie regio’s over niet meer dan 19 

stemmen beschikken, goed om alvast het gesprek hierover te voeren binnen de 

betreffende regio's. 

De rol van voorzitter moet ook opnieuw worden besloten, in tegenstelling tot andere 

GR-en heeft de voorzitter zowel in AB als DB geen stem. 

 

In AB vergadering van oktober kan e.e.a. besloten worden. 

 

Van Aartsen/IBP: 
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Vorig jaar is door commissie van Aartsen het bestaande stelsel van 

omgevingsdiensten onder de loep genomen. Daar zijn een 10 tal aanbevelingen 

uitgekomen. In reactie op deze aanbevelingen is in samenwerking tussen het 

ministerie van I&W, VNG, IPO en OD NL en een aantal andere partijen het 

interbestuurlijk programma versterking VTH stelsel (IBP) opgesteld. Dit programma 

is vorige week met begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 

 

De 10 aanbevelingen worden nu in 6 actielijnen vanuit IBP opgepakt, de eerste 

conclusies zouden al begin volgend jaar getrokken kunnen worden en daarmee ook 

de eerste besluitvorming. We weten nog niet wat dat voor ons betekent, maar in de 

komende maanden gaan we de gevolgen merken. 

 

De brief en het IBP wordt doorgestuurd naar de AB leden. 

 

Kennismakingsgesprek AB lid – directeur OD NHN: 

Quinten Foppe gaat bij de AB leden langs voor kennismakingsgesprek. 

 

Normfinanciering: 

De OD NHN is aan het verkennen of we van lumpsum financiering naar 

outputfinanciering zouden moeten gaan als OD. Wanneer het Rijk nu bepaalt om 

met normfinanciering uw OD te organiseren, dan moeten we beslissen of we 

doorgaan met dit traject. Een van de dingen waar we nu concreet tegen aanlopen is 

hoe gaan we verder met investeren van tijd, uren en geld in dit traject terwijl de 

beslissing van het Rijk inzake normfinanciering boven de markt hangt. 

 

Milieumaatregelen: 

Het Rijk vindt dat we meer moeten doen aan verduurzaming en toezicht op 

bedrijven als het gaat over het nemen van milieumaatregelen. Het lijkt erop dat de 

gemeente hiervoor een doeluitkering gaan krijgen, zodat u dit kunt laten uitvoeren 

door de OD. Dit zal in een overeenkomst geregeld moeten gaan worden.  

 

DB Ad interim: 

De ambitie is om in oktober (het eerstvolgende AB) het DB vast te stellen. De 

voorzitter vraagt de AB leden toe te staan om tot die tijd met de gemeente Hollands 

Kroon, Heiloo en Hoorn het DB ad interim te vormen. Het AB gaat hiermee akkoord. 

 

De DB ad interim leden zijn vooralsnog de heer A. Helling (Hoorn), de heer R. 

Vennik (Alkmaar) en mevrouw L. Peters (Hollands Kroon). 

 

1.a 

 

Voorstelronde bestuursleden 

Korte voorstelronde van aanwezige AB leden. 

 

1.b 

 

Ingekomen stukken: brief aan leden Algemeen Bestuur 

Rekenkamercommissie Den Helder 

Rekenkamercommissie Den Helder doet een onderzoek naar de VTH taken gemeente 

Den Helder. 

 

1.c 

 

Publicatie Staatscourant: inzet onbemande luchtvaartsystemen 

Om met drones te kunnen handhaven moeten piloten aangewezen worden. Formeel 

en juridisch heeft de OD NHN dit nu geregeld. 

 

1.d 

 

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, 

wordt tevens per mail verspreid 

De OD NHN hoopt dat u allen de kans ziet om aanwezig te zijn bij de 

netwerkbijeenkomst van 7 september a.s. 

 

2 Bestuurlijk (portefeuille Uitdehaag) 
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Financieel (portefeuille Groot) 

 
 

3.a 

 

AB Besluit Jaarrekening 2021 met bijlagen - NAZENDING REACTIE DB op 

Zienswijzen 1 juli 

Jaarrekening 2021 vastgesteld door het AB, met kanttekening dat de AB leden die 

nu niet aanwezig zijn tot vrijdag 15 juli 2022 de kans krijgen om schriftelijk te 

reageren. 

 

3.b 

 

AB Besluit Resultaatbestemming 2021, incl. resultaatverdeling - 

NAZENDING REACTIE DB op Zienswijzen 1 juli 

 
Vraag R. Vennik: 

Waarom het overgebleven resultaat niet in een bestemmingsreserve stoppen met 

het oog op implementatie omgevingswet? 

• Voorzitter: officieel zou portefeuillehouder financiën (Hollands Kroon) deze 

vraag beantwoorden. De OD NHN heeft eerder een reserve willen vormen, 

maar daar bleek geen meerderheid voor. 

• Arthur Helling: voor het vormen van een bestemmingsreserve kan een 

goede noodzaak zijn, tot 2,5% aanvullen in reserve en rest terug naar de 

gemeente. 

 

Goed om gesprek hierover te hebben met voltallig AB. 

 

o Resultaatbestemming 2021 vastgesteld door AB, met kanttekening dat de 

AB leden die nu niet aanwezig zijn tot vrijdag 15 juli 2022 de kans krijgen 

om schriftelijk te reageren. 

 

3.c 

 

AB Besluit Ontwerpbegroting 2023 met Ontwerpbegroting 2023 - 

NAZENDING REACTIE DB op Zienswijzen 1 juli 

 

Vraag N. Slagter:  

Het gevraagde extra geld voor de afhandeling van WOB verzoeken is niet 

gehonoreerd door het AB, als zinsnede staat in de begroting 'dat dit een tekort in 

het jaarresultaat oplevert'. Van de OD NHN verwacht ik dat zij een 

inspanningsverplichting hebben om dit extra geld te vinden binnen de eigen 

begroting. 

• Voorzitter: die inspanning mag u verwachten. Veel taken zijn één op één 

vastgelegd,  de vraag is welke ruimte er in de begroting zit om iets anders 

te laten. Tijdig in gesprek met gemeente om af te wegen welke taken we wel 

of niet te doen als er een WOB verzoek binnen komt. 

 

Vraag R. Vennik:  

Behoefte aan interactie met deelnemende gemeenten en OD NHN, waar staat de OD 

voor, welke financiële consequenties horen daarbij en hoe dit wordt teruggebracht 

naar de gemeenten. 

• Voorzitter: op de netwerkbijeenkomst van 7 september gaan we graag in 

gesprek hierover. Inspanningsverplichting en op tijd elkaar informeren om te 

voorkomen dat we elkaar achteraf verrassen en sowieso proberen om binnen 

de begroting te blijven. 

 
o Ontwerpbegroting 2023 vastgesteld door AB, met kanttekening dat de AB 

leden die nu niet aanwezig zijn tot vrijdag 15 juli 2022 de kans krijgen om 

schriftelijk te reageren. 
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3.d 

 

Zienswijzen op Jaarstukken 

 
• Zienswijze van provincie volgt later, na bespreking in provinciale staten. 

• J. Broeders: positieve zienswijze Medemblik is inmiddels ingestuurd (27 juli). 

 

4 

 

Juridisch (portefeuille Groot) 

Mevrouw Peters zal a.i. de heer Groot opvolgen. De voorzitter zorgt ervoor dat  

Mevrouw Peters hierover wordt geïnformeerd. 
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Personeel (portefeuille Bashara) 

De heer A. Helling vervangt de heer S. Bashara namens gemeente Hoorn als 

portefeuillehouder Personeel. 

 

DVO/mandaat: 

Quinten Foppe (OD NHN): 

In kader van implementatie omgevingswet wordt door OD NHN het DVO en mandaat 

aangepast. In samenwerking met aantal gemeente is een voorstel gemaakt die per 

mail toegezonden wordt naar de deelnemende gemeenten met het verzoek om deze 

te ondertekenen. 

 

De intentie van OD NHN is om alleen een update te maken naar de omgevingswet. 

De AB leden worden gewezen op de mogelijke overdracht van bodemtaken, waarbij 

het gezag overgaat van provincie naar gemeente.  

 
Op dit ogenblik zijn er gesprekken gaande zijn tussen IenW, VNG en IPO over de 
bodemafspraken, waaronder de apparaatkosten. De provincie legt bijna 170% 
bijdrage uit eigen middelen bovenop de financiering vanuit het Rijk (+ 1,2 mln. 
rijksfinanciering en + 2,2 mln. eigen bijdragen provincie). De provincie heeft nog geen 
beslissing genomen over het wel/niet voortzetten van deze extra bijdrage. 
 

 

Vanuit perspectief OD NHN betekent dit vooralsnog even niets, omdat de 

omgevingswet nog niet van kracht is en de begroting 2023 is vastgesteld. Voor 

gemeenten gaat dit mogelijk wel effect hebben en moeten we dat op een of andere 

manier in de DVO en mandaat afspreken. Daarom is er een addendum bij de 

stukken opgenomen. 

 

Vragen: 

Rosalien van Dolder: bovenstaande is te cryptisch. 

Voorzitter: de landelijke discussie houdt in dat wanneer de politiek de keuze maakt 

om bij overdracht de bodemtaken niet af te schalen en de provincie hun deel uit 

eigen middelen niet betaald, de gemeente maar de helft van de vergoeding ontvangt 

t.o.v. het werk wat er gedaan moet worden en ontstaat er een financieel gat. De OD 

NHN houdt in zijn personeelsbeleid m.b.t. eventuele overdracht bodemtaken al 

rekening. 

 

Nico Slagter: als we de nieuwe DVO ondertekenen, tekenen we dan automatisch 

voor een nieuwe klus, zonder te weten wat dat gaat kosten? 

Quinten Foppe: de poging die gedaan is om in de DVO aan te geven dat de 

gemeente bevoegd gezag wordt, maar dat de middelen door provincie of rijk worden 

aangevuld. De DVO zal door u als gemeente, maar ook door de provincie moeten 

worden ondertekend. Met het vaststellen van de begroting van 2023 en daarmee de 

deelnemersbijdrage inclusief die van de provincie is 2023 financieel gezien geen 

discussie. 

 

Voorzitter; in vorig AB is gevraagd of de OD NHN richting Den Haag iets kan 

ondernemen. In formele zin zijn wij uitvoeringsorganisatie voor u als gemeente, als 
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de OD NHN een brief namens de gemeenten stuurt, moet deze wel gedekt zijn. 

 

Afspraken AB: 

- Voorzitter maakt een concept brief en stuurt deze per mail naar AB leden; 

- AB leden controleren deze brief op bestuurlijk niveau; 

- Quinten Foppe informeert bij de andere OD's naar hun eventuele acties. 
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Diversen 

 

6.a 

 

Concept- verslag AB OD NHN met besluitenlijst d.d. 9 maart 2022 

Geen opmerkingen, het AB gaat akkoord. 

 

6.b 

 

Verslag definitief AB OD NHN d.d. 8 december 2021 

Geen opmerkingen, het AB gaat akkoord. 
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Praktijkvoorbeeld 

E. Stigter (provincie NHN) sluit om 11.00 uur digitaal aan in AB vergadering. 

De voorzitter geeft E. Stigter een korte update over de besproken onderwerpen in 

AB vergadering. 

 

7.a 

 

Ons dagelijks werk gepresenteerd: Externe Veiligheid door Louis Jansen 

Presentatie gehouden door Louis Jansen, adviseur externe veiligheid OD NHN. 

 

Vragen: 

Jeroen Broeders: de gemeente is bevoegd gezag, de processen die geregeld moeten 

worden welke tijdslijn hoort hier wettelijk bij? 

Louis Janssen: register moet er zijn als omgevingswet van kracht wordt, er is een 

overgangstermijn van een jaar om het register helemaal gevuld te krijgen. 

REV is voor 95% gevuld en voor de overige 5% hebben we een jaar de tijd. Bij 

toepassing aanpassingsgebieden hebben gemeente tot 2029 de tijd om beleid te 

maken. 

 

Afgesproken wordt om de presentatie rond te sturen naar AB leden. 
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Rondvraag 

- 

 

9 

 

Sluiting 

11.41 uur 

 

 


