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Aanleiding 

Na de aanbesteding van het Nieuw Centraal Syteem is de verkozen partij Centric dit jaar gestart 
met de bouw van het Nieuw Centraal Systeem ter vervanging van Green Valley. Gedurende de 
bouw van het Nieuw Centraal Syteem is Noordbeek gevraagd om een doorlopende IT-audit uit te 

voeren op de implementatie van het Nieuw Centraal Systeem. Daarnaast wordt het Algemeen 
Bestuur iedere vergadering op de hoogte gesteld van de planning en voortgang van de bouw.   
 

Doel van de memo 

Het doel van deze Memo is het Algemeen Bestuur op de hoogte te stellen van de huidige stand van 

zaken omtrent de implementatie van het Nieuw Centraal Systeem. 

 
Inleiding Opdracht Noordbeek 
‘Voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is een stabiele en veilige ICT omgeving  
van belang om de medewerkers te ondersteunen bij de werkzaamheden. Hiertoe is het Programma  
I&A 2018-2021 geïnitieerd met een aantal fasen en projecten. Onderdeel van het Programma I&A 
is de keuze voor een Nieuw Centraal Systeem (NCS) en de implementatie daarvan in het jaar 

2021, met als doelstelling dit op 27 december 2021 in productie te nemen.’  
 
Besluit directie naar aanleiding van Rapportage Noordbeek van 30 november 2021 
Op 30 november 2021 heeft Noordbeek een nieuwe rapportage opgeleverd en deze is op 8 
december 2021 gedeeld en besproken met het Dagelijks Bestuur. Tijdens dit overleg is besloten 
om de leden van het Algemeen Bestuur middels een Memo te informeren over de huidige stand van 

zaken omtrent het Nieuw Centraal Systeem.  
Mede naar aanleiding van het rapport Noordbeek heeft de directeur van de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord besloten om per 1 januari 2022 niet ‘live’ te gaan met het Nieuw Centraal 
Systeem, en de bouwer van het systeem, Centric, in gebreke te stellen. Ondanks deze besluiten 

heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord nog steeds vertrouwen in een zo spoedig mogelijk, 
maar na 1 januari, mooi werkend systeem.    
Het bovenstaande besluit heeft de directie weloverwogen genomen, na oplopende zorg vanaf de 

zomerperiode en de rapportage van Noordbeek op 30 november. Het huidige, welbekende, 
systeem Green Valley blijft de komende maanden dan ook de basis van onze dienstverlening, 
waardoor de continuïteit van onze dienstverlening verzekerd is. Het Nieuw Centraal Systeem zal zo 
spoedig mogelijk in de komende maanden, maar uiterlijk 1 juli 2022, geïmplementeerd worden.  
 
Vervolg 
Tijdens de Bestuursvergadering van 9 maart 2022 wordt u bijgepraat over de actuele stand van 

zaken aangaande de implementatie van het Nieuw Centraal Systeem.  
 

Gevraagd 

U wordt gevraagd kennis te nemen van het door de directie genomen besluit. 


