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Voorstel zienswijze raad
Een positieve zienswijze uit te brengen.

1. Visie en ontwikkeling
Op basis van de coalitieakkoorden zijn de drie belangrijke, beleidsmatige thema’s voor de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna: OD NHN) in 2021:
1. Verduurzaming
2. Energietransitie
3. Omgevingswet

2. Actualisering financieel perspectief
a. Autonome ontwikkelingen
- Inhoudelijk
Er zijn de volgende autonome ontwikkelingen:
1. Omgevingswet: op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Uitvoering vindt bij alle
betrokkenen overeenkomstig plaats. Er is dan sprake van intensieve samenwerking tussen
deelnemers, OD NHN, VR NHN en GGD rond de Omgevingswet. Die samenwerking wordt in 2021
verder inhoudelijk vormgegeven.
2. Outputfinanciering: met betrekking tot de toekomstige financieringsvorm wordt met ingang
van 1 januari 2021 gestart met het werken volgens het principe van outputfinanciering. Er
wordt nog niet daadwerkelijk afgerekend op basis van werkelijke afname, maar wij monitoren
vanaf dan wat de gevolgen voor alle eigenaren en de organisatie zijn als dat wel het geval is.
3. Overdracht bodemtaken: met de komst van de Omgevingswet vindt een verschuiving plaats van
bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken (van provincie naar gemeenten). Bij de overdracht
van deze taken en de daarbij behorende middelen van provincie naar gemeenten is nog
onduidelijk of deze taak ook bij de OD NHN wordt belegd en wat de financiële gevolgen hiervan
zijn.
4. Programma I&A (Informatisering & Automatisering, voorheen bekend als Masterplan ICT): het
programma I&A is conform afspraak in uitvoering tot 2022. Periodiek rapporteren wij over de
voortgang van het programma aan onze deelnemers.
- Financieel
Voor de overdracht van de bodemtaken geldt dat hier momenteel nog afstemming tussen Rijk,
provincies en gemeenten plaats vindt, waardoor dit vooralsnog als p.m.-post is opgenomen.
Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen
- Inhoudelijk
Op het gebied van nieuw beleid zijn er geen ontwikkelingen. Wat betreft de gewenste
ontwikkelingen benoemt de OD NHN de implementatie van de Omgevingswet als doorontwikkeling
van bestaand beleid. De OD NHN kan met de deskundigheid en informatie waarover we vanuit de

uitvoeringspraktijk beschikken een advies en/of beleidsondersteunende rol vervullen bij het
opstellen van omgevingsvisies en –plannen. Daarnaast kunnen we een rol vervullen bij de monitoring
van omgevingswaarden. Hiermee wordt het inzicht in de omgevingskwaliteit vergroot en het
handelingsperspectief voor het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving bevorderd. Om
deze positie te behouden, houdt de OD NHN rekening met regelmatige wijzigingen in de
toetsingskaders. Dat betekent ook dat we de regelmatige processen en bedrijfsvoering moeten
aanpassen, inclusief ondersteunende systemen, ICT en de daar bijbehorende training en opleiding.
- Financieel
Voor nieuw beleid en gewenste ontwikkelingen zijn er geen kosten opgenomen in het
meerjarenperspectief.

3. Uitgangspunten
In de kadernota 2021 is de Omgevingsdienst NHN conform de uitgangspunten die gelden voor
gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (FUGR) loonindexatie verwerkt van 2,6% en
het prijsindexatie van 1,7%.

4. Financiële consequenties
a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage voor 2021 van de gemeente Medemblik stijgt van € 1.266.628,- naar
€ 1.296.596,-. De stijging van € 29.968,- wordt alleen veroorzaakt door indexatie. Het indexatie
percentage bedraagt 2,33%, een gewogen gemiddelde van het loon- en prijsindexatie percentage.

b. Kengetallen
-

Rentepercentage: Omgevingsdienst NHN rekent geen interne rente (0%)
Percentage overhead is 39,9%
Flexibele schil/Inhuur: Naast het eigen personeel is er geen flexibele schil
Het weerstandvermogen mag maximaal 2,5% van de lasten bedragen

