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 Algemeen 

Aanwezig: M.C. Uitdehaag (voorzitter), S. Bashara (Hoorn) tot 11.00 uur, C. 

Braak (Alkmaar), R. van Dolder (Koggenland), 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), P. Slettenhaar (Castricum), E. 

Stigter (provincie Noord-Holland), R. Tesselaar (Opmeer), M. Wouters (Den 

Helder), en namens de OD NHN: R. van Doorn (directeur), D. van der Kolk (dir. 

secretaris), C. van den Tempel (concerncontroller), en presentatoren B. Schoorl, 
M. Blondelle, H. van Engelen, en B. Groothuis. 

 

Afwezig: K. Valkering (gem. Bergen). 
 

1.a 

 

 Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken 

M. Uitdehaag opent de vergadering en heet iedereen welkom. De aanwezigheid 
worden gecheckt middels afroepen. 

De agenda: de presentatie Stikstof (vorige keer doorgeschoven) wordt als 

eerste gehouden. De agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen: 

M. Uitdehaag  verwelkomt na de presentatie Q. Foppe, opvolger van R. van 

Doorn. R. van Doorn gaat m.i.v. 15 april met pensioen, dit is zijn laatste AB-

vergadering. R. van Doorn neemt op locatie van de OD een bos bloemen in 

ontvangst. R. van Doorn: dank! Hij bedankt het AB voor de ontzettend plezierige 

samenwerking de afgelopen vier jaar, waarin erg veel is opgebouwd. Als AB-

leden heeft u bijgedragen aan deze opbouw.  Q. Foppe gaat hiermee verder. 

Afgelopen week is een rapport verschenen over de waarde van 

omgevingsdiensten, hij verzoekt het AB dit rapport door te nemen en van 

toepassing te verklaren op de regio NHN. Hij wenst AB-leden veel plezier tijdens 

de zittingsperiode komend jaar. M. Uitdehaag geeft het woord aan Q. Foppe die 

zich kort voorstelt en zijn achtergrond schetst. Hij heeft veel zin om het stokje 

over te nemen en kennis te maken. Hij ziet in de OD NHN een mooie organisatie 

met veel potentie. Hij maakt graag per gemeente kennis met een ieder en kijkt 

uit naar de samenwerking. 

 
Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken. 
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 Bestuurlijk (portefeuille Uitdehaag) 

 

2.a 

 

 AB Besluit Stemverhouding 2021 

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

- Ter besluitvorming. 
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3.a 

 

 AB Besluit uurtarief 2021 OD NHN 2021 

De voorzitter geeft het woord aan: 

A. Jongenelen: we kunnen instemmen, maar het tarief Milieutaken van € 97,15 

zit aan de bovenkant van de markt, we hebben hoge kwalitatieve verwachtingen 
met dit tarief. 

De voorzitter brengt het besluit in stemming: 

Het besluit wordt unaniem aanvaard, met de opmerking dat gem. Bergen 

niet aanwezig is. 

Dhr. S. Bashara verlaat de vergadering. 

 

3.b.1 

 

 DB Besluit Gemotiveerde Reactie op de Zienswijzen Kadernota 2022 

Toelichting: het DB constateert feitelijk drie soorten reacties. Verschillende 

deelnemers is akkoord met de voorgestelde kadernota. Een ander deel echter is 

(zeer) kritisch of afwijzend op zowel het voorstel voor de trainees, de data-

analisten als de omgevingsadviseur. Enkele gemeenten geven aan nadere 
onderbouwing te willen, alvorens met de begroting in te stemmen. 

Het DB heeft deze situatie uitgebreid besproken. 

 

3.b.2 

 

 Zienswijzen gemeenten en Provincie Noord-Holland Kadernota 2022 

- de individuele Zienswijzen, of voorlopers daarvan van de gemeentes: Alkmaar, 

Bergen, Castricum, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands 

Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede 

Broec, de gezamenlijke Zienswijze van de gemeenten Texel, Den Helder, 

Hollands Kroon, Schagen en de provincie Noord-Holland. 

- Daarnaast bijgevoegd de toegezonden bijlage Pact 7.1. Ambitie en 
Uitvoeringsprogramma Westfriesland. 

 

3.b.3 

 

 Kadernota ODNHN 2022 

M. Uitdehaag stelt voor alle agendapunten 3b, Kadernota en Zienswijzen in één 

keer te behandelen. Hij geeft het woord aan: 

- A. Groot: in onze zienswijze stond het verzoek om het weerstandsvermogen 

 op te nemen, graag dit meenemen in toekomstige kadernota's zodat we dit 

 niet  jaarlijks hoeven te vragen. M. Uitdehaag: regionaal is afgesproken dat 

 deze  niet in een kadernota wordt opgenomen, dit verzoek hoort thuis in 

 de Regietafel, maar we kunnen hieraan tegemoetkomen indien gewenst. 

- H. Heddes: blij dat de zienswijzen hebben geresulteerd in wijziging van de 

 Kadernota. Onze zienswijze is samen met Texel en Den Helder ingediend, 

 maar hij ziet in de reactie alleen Schagen en Hollands Kroon genoemd. 

 Tekstueel: wat is het verschil tussen een 'negatief advies' en een 'niet positief 

 advies'? Deze termen worden door elkaar gebezigd. M. Uitdehaag: gaat ervan 

 uit dat hiermee hetzelfde bedoeld wordt. V.w.b. missen van gemeentes: deze 

 gemeentes hadden moeten worden opgenomen in de reactie, maar het geldt 

 voor alle vier de gemeentes. 

- E. Heutink: wij hebben een positieve zienswijze afgegeven v.w.b. indexatie. 

Voor de overige is een negatieve zienswijze ingediend, welke zijn 

gehonoreerd. Dank daarvoor. Vragen/opmerkingen van gem. Enkhuizen: 1. 

We hebben een zienswijze afgegeven die uitgaat van de financiële 

draagkracht, niet vanwege  onvoldoende onderbouwing. 2: GR-en staan in 

contact met  landelijke overheden en zijn ook daarin speler v.w.b. verdeling 

van gelden. Gemeente Enkhuizen doet opnieuw een oproep aan de OD om die 

rol ook te pakken. 3: Gemeente Enkhuizen heeft een motie aangenomen met 

opnieuw oproepen tot bezuinigen, de trap-op trap af-methodiek.  

 Th. Groot: het DB heeft veel verschillen in de regio geconstateerd; een aantal 

gemeentes vindt dat de financiën door moeten gaan, een aantal wil nadere 

onderbouwing, en een aantal wil financiering vanuit de begroting. Dat is de 
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reden van de keuze van het DB om individuele gesprekken met gemeentes te 

voeren over diens behoefte, waarna mogelijk een begrotingswijziging. Een 

politiek besluit. E. Heutink: begrip voor de keuze, maar zij ziet de 

argumentatie over de onveranderde negatieve financiële positie niet terug in 

de beantwoording. Th. Groot: dat is dit voorstel: i.p.v. in stemming te 

brengen willen we de financiële posities van gemeentes meenemen. V.w.b. 

uw oproep om trap-of-trap-af mee te gaan in de bezuinigingen van 

gemeentes: de begroting van de OD bestaat voor 75% uit personeelskosten. 

Minder geld voor de OD heeft consequenties: minder werkzaamheden en 

mogelijk ontslagen. Gemeentes hebben meer keuzes qua bezuiniging. 

Daarom het voorstel voor inventariseren van behoeftes. M. Uitdehaag: we 

moeten klaar staan voor de OW, ook een uitdaging. E. Heutink: de opmerking 

over keuzes maken qua bezuinigen getuigt van niet serieus nemen, zij is niet 

content met dit antwoord. M. Uitdehaag: excuus als dit zo overkomt, maar de 

OD heeft weinig mogelijkheden en ruimte voor bezuiniging.  

- A. van Langen: steun voor het betoog van mw. Heutink, voor de operatie OW 

krijgen we als gemeentes geen extra geld, dit moeten we wel inboeken. Het 

bedrag van de OD komt er nog eens bij. Graag een oplossing vinden in extra 

taken, of zoals genoemd in de presentatie over stikstof: een oplossing zoals 

in Heerhugowaard, graag creatief kijken naar hoe de kosten omlaag brengen, 

een goed gesprek hierover voeren. A. van Langen: dit kan de provincie ook 

doen. M. Uitdehaag zegt toe in het DB te bespreken dat de OD aandacht kan 

vragen bij het rijk voor de financiële zorg bij gemeentes. Los daarvan: de 

politieke ruimte in wet- en regelgeving is nog niet duidelijk, wat er bij de OD 

belegd moet worden, dat maakt het lastig wat extra taken gaan worden. 

- E. Stigter: maakt onderdeel uit van een provinciale delegatie die met de 

minister praat over de OW. Er loopt een onderzoek naar de transitiekosten 

van de OW. We zien de problemen bij de gemeentes. Hij kan heel goed leven 

met de reactie van de DB inzake de Kadernota. Jammer dat het traineeship 

wegvalt; we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid inzake de 

ontwikkeling van de OD. Het traineeship had een mooi middel kunnen zijn. 

Hij hoopt dat we ons verantwoordelijk blijven voelen voor de noodzakelijke 

ontwikkeling en verjonging, ook vanwege de OW. 

- B. Nootebos: heel veel gemeentes geven in hun zienswijze aan dat de 

 urgentie onvoldoende is aangetoond, terwijl het over geld lijkt te gaan 

 i.p.v.  over de inhoud. V.w.b. de inhoud: de urgentie van de trainees betwist 

 hij niet. In de destijds gehouden presentatie over de trainees kon iedereen er 

 in meegaan. Hij stelt voor om op projectbasis naar het probleem te kijken; 

 duurdere oudere medewerkers vervangen door jongeren levert salariswinst 

 op. V.w.b. de omgevingsadviseurs: de OD is niet te benijden; een Kadernota 

 aanbieden terwijl iedereen worstelt met de OW en het nog niet duidelijk is 

 hoe taken in te richten. Hij stelt voor de gesprekken met gemeentes over 

 behoefte aan de OD te starten, in deze fase is het lastig inschatten hoe het 

 op 02.01.2022 gaat lopen. Het voorstel van het DB heeft onze goedkeuring. 

- R. Tesselaar: dank voor de DB-reactie t.a.v. de formatie-uitbreiding. Opmeer 

 is bereid om in gesprek te gaan over de insteek van extra formatie. Opmeer 

 had ook nog een zienswijze willen indienen t.a.v. bezuinigen, dit is door 

 omstandigheden niet gelukt. Hij roept op om toch ook naar bezuinigingen te 

 kijken. M. Uitdehaag: het is nooit verkeerd om naar efficiency te kijken, daar 

 is echter niet zoveel winst te behalen zoals Th. Groot al zei. Th. Groot:  minder 

 mensen betekent: welke taken kan de OD niet meer verrichten? We zijn allen 

 eigenaar van de OD en  hechten aan adviezen van de OD. Hij memoreert dat 

 de OD de afgelopen jaren al 5% heeft bezuinigd, niet goed om daarnaar terug 

 te gaan. 

 De voorzitter brengt de Kadernota en het voorstel van het DB in stemming. 

 Gem. Hoorn en Bergen zijn daarbij niet aanwezig.  M.u.v. P. 

 Sletttenhaar zijn aanwezigen voor, met de kanttekeningen van: 
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- E. Heutink: kritisch kijken naar uitgaven en kosten besparen. 

- R. van Dolder: idem als E. Heutink. 

- A. van Langen: idem als mw. E. Heutink. Zij vraagt of over  dit onderwerp 

  wel gestemd moet worden. M. Uitdehaag: mocht dit onjuist zijn, dan hoort u 

 daarvan. 

- R. Tesselaar: dezelfde kanttekening als mw. Heutink. 

- C. Braak: dezelfde kanttekening als mw. Heutink. Hij vraagt zich ook af of dit 

 de juiste manier is en geeft een voorkeur aan  ter informatie aannemen i.p.v. 

 stemmen. M. Uitdehaag: zoals gezegd komt hij hier z.s.m. op terug. Excuus 

 hiervoor, maar het is voor het DB belangrijk om uw mening te horen. 

- P. Slettehaar: tegen, ook i.v.m. de onduidelijkheid ter vergadering. 

- P. van Diepen: idem als dhr. Braak. 

- A. Jongenelen: voor, maar dit zou ter kennisgeving zijn, hij sluit aan bij vorige 

 sprekers. 

- E. Stigtert: z.i. moet er ingestemd worden met het DB-besluit. Hij roept op 

 om in gesprek te blijven over traineeship. 

De voorzitter concludeert: het AB stemt vóór de Kadernota en de reactie 

van het DB. De vraag is of over de DB-reactie gestemd had moeten worden, 

daar komt hij op terug. Is dit niet het geval, dan is deze ter kennisgeving. A. 

Jongenelen verzoekt om als wordt besloten tot ter kennisname, de stemming 

uit de notulen te verwijderen. M. Uitdehaag: de stemming betreft ook de 

Kadernota. 
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 Juridisch (portefeuille Groot) 

 

4.a 

 

 AB Memo Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 

- Ter informatie. 

Het AB neemt de memo ter kennisname aan. 
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 Personeel (portefeuille Bashara) 

Besproken bij Mededelingen: het afscheid van R. van Doorn en zijn opvolging. 
H. Heddes:  is er al communicatie uitgegaan over de nieuwe directeur?  

M. Uitdehaag: zeker, er is geen embargo. 
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 Omgevingswet (portefeuille Jongenelen) 

A. Jongenelen: de boodschap van de aanwezigen is duidelijk: samen met de 

provincie proberen gelden te verkrijgen. M. Uitdehaag stelt voor als DB ook 
een brief aan het rijk te sturen. 

  

7 

 

 Diversen 

 

7.a 

 

 Verslag AB OD NHN d.d. 9 december 2020 

- Ter vaststelling: notulen, besluiten- en actielijst AB 9 december 2020. 

Tekstueel: pag. 2, citaat H. Heddes: 'alleen de niet-basistaken terugnemen' 

i.p.v. 'basistaken'. Het verslag wordt met die wijziging unaniem vastgesteld. 

 

7.b 

 

 AB Memo naar aanleiding van de gehouden regionale 
raadsbijeenkomsten 

- Ter informatie. 

Het AB neemt de documenten ter kennisname aan. 

 

7.c 

 

 Voortgangrapportage Programma I&A 

- Ter kennisname. 
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De voorzitter geeft het woord aan: 
- A. Groot: m.b.t. de planning graag duiding geven aan de afwijkingen.  

 M. Uitdehaag: daar komt het DB graag op terug, maar we lopen redelijk in 

 de pas. A. Groot: graag iets meer details op een later tijdstip. 

 

7.d 

 

 Voortgangsrapportage strategische projecten 

- Ter informatie. 

Het AB neemt de voortgangsrapportage ter kennisname aan. 
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 Praktijkvoorbeeld 

 

8.a 

 

 Ons dagelijks werk gepresenteerd: Stikstof 

Presentatoren B. Schoorl, M. Blondelle, H. van Engelen, B. Groothuis geven 

inzage in de rollen, de positie van de OD NHN, de kaders, en gebiedsgebonden 

aanpak bij kleine projecten. V.w.b. deze gebiedsgebonden aanpak: gemeentes 

kunnen met een goede onderbouwing kleine projecten zonder berekening laten 

uitvoeren. Vb: gem. Heerhugowaard heeft middels een  algeheel onderzoek 

geconstateerd dat er in de gehele gemeente geen significante uitstoot 

plaatsvindt op Natura2000-gebieden. Zodoende kan de gemeente 

initiatiefnemers meteen toestemming geven om te gaan (ver)bouwen. Dit 

scheelt veel tijd en kosten. 

Sheets en de notitie met acties worden bijgesloten. 

Vragen, opmerkingen AB: 

- A. Groot: verwijst naar het geschetste werkwijze van Heerhugowaard. Het 

 ziet ernaar uit dat deze praktische methode standhoudt. Wanneer gaan we 

 iets merken van de versnelling? M. Uitdehaag: inderdaad een mooi voorbeeld 

 van samenwerking! Hij geeft het woord aan B. van Schoorl/B. Grotenhuis: in 

 de loop van het voorjaar komt daar iets over naar buiten. Voorkomen van 

 'PAS 2.0' is het uitgangspunt.  

- M. Uitdehaag: mooi dat stappen zijn gezet t.b.v. duidelijkheid voor 

 initiatiefnemers. Hopelijk wordt de doorlooptijd van de vergunningen 

 versneld. 

- A. van Langen: enige tijd geleden heeft zij contact met de OD gehad over 

 het systeem van Heerhugowaard, hopelijk is de OD daarmee bezig, de 

 behoefte is groot, de stikstofwaarden zijn bij ons onder de norm maar het 

 duurt lang. H. van Engelen: is in nauw contact met een van de ambtenaren, 

 berekeningen liggen vrijwel klaar. B. Schoorl: voor kleinere projecten kijken 

 we naar een herberekening van alle aanvragen, als die binnen 5km 

 op 0,00 komt, kan de vergunning doorgaan. Binnenkort zijn er 

 mogelijkheden.  

- P. Slettenhaar: sluit aan bij mw. Van Langen: duidelijkheid is belangrijk. 

 V.w.b. verdeling van de vrije stikstofruimte die vrijkomt door verlaging van 

 de max. snelheid: hij geeft aan geen proces te hebben gezien, graag 
 transparantie bestuurlijk. 

- C. Braak: sluit aan bij sprekers, oplossingen zijn verder weg dan de 

 presentatie doet vermoeden. Richting OD: graag duidelijker hierover 

 communiceren. M. Uitdehaag: doet een dringend verzoek aan OD en 

 gemeentes om te communiceren over oplossingsrichtingen. Hij zegt namens 

 het DB toe om helder te communiceren. Goed om te horen over de acties die 

 uitstaan. Hartelijk dank voor de presentatie. 
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 Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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 Sluiting 
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M. Uitdehaag: de volgende AB-vergadering vindt plaats op 7 juli, fysiek of 

digitaal, en in aanwezigheid van de nieuwe directeur. De komende tijd zullen R. 

van Doorn en Q. Foppe met u in gesprek gaan n.a.v. de Kadernota en de 

financiële uitdagingen. Hij hoopt daar gezamenlijk op een goede manier uit te 

komen zodat de OW op de juiste manier ingevoerd kan worden. Daarnaast zal 

het OD spreken met de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk en zullen 

we  01.01.22 de gemeente Dijk en Waard in ons midden hebben. Hij wenst een 

ieder een prettige dag en sluit de vergadering om 11.40 uur. 
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 De volgende vergadering vindt plaats op 7 juli 2021 

 

 


