OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED
PrestatieGericht Financieren
Op 15 maart 2019 heeft het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de
validatie van de systematiek van PrestatieGericht Financieren (PGF) akkoord bevonden en
afgerond. Met afronding van dit traject is een belangrijke stap gezet in een toekomstbestendige,
transparante en stabiele wijze van financiering van de werkzaamheden van ODNZKG. De
verwachting is dat met deze wijze van financieren grote uitschieters in de bijdrage aan ODNZKG
verleden tijd zijn, behoudens nieuwe ambities en wettelijke verplichtingen en ontwikkelingen.
Ontwikkelingen wet- en regelgeving
ODNZKG is druk doende met de voorbereiding op de aanstaande Omgevingswet door onder meer
de opleiding van medewerkers en deelname aan pilots. In de dienstverlening naar burgers en
bedrijven worden de dienstverleningsconcepten gebruikt zoals onder de Omgevingswet
ontwikkeld. Daarnaast wordt een praktijkproef uitgevoerd met de koppeling van de eigen
systemen van de OD aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het landelijk systeem waar straks alle
data met betrekking tot de fysieke leefomgeving in om gaat. Dit laatste past in het steeds meer
informatiegestuurd/datagedreven werken door ODNZKG.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen hangt nog steeds boven de markt en kan grote impact
hebben op de uitvoering van ODNZKG. Dit beeld moet in 2019 duidelijk gaan worden, zodat
hierop geanticipeerd kan worden richting 2021, het verwachte jaar van inwerkingtreding van het
wetsvoorstel.
Zichtbaarheid en communicatie
Met het oog op de toenemende informatiebehoefte over en aandacht vanuit de media en inwoners
voor de dossiers die bij ODNZKG spelen zet de dienst de komende tijd in op een betere
zichtbaarheid en communicatie richting de omgeving. Dit moet eraan bijdragen dat informatie
sneller, simpeler en doeltreffender bij die doelgroep terecht komt die behoefte heeft aan
informatie, uiteraard met inachtneming van de wettelijke waarborgen daaromtrent.
Arbeidsmarkt
Landelijk speelt voor de omgevingsdiensten het probleem van krapte op de arbeidsmarkt,
specifiek met betrekking tot vakspecialisten op de diverse milieuthema’s (lucht, geluid, externe
veiligheid). ODNZKG probeert op diverse manieren toch voldoende en voldoende gekwalificeerd
personeel aan te trekken door uitgekiende wervingscampagnes en interne opleiding van
medewerkers via bijvoorbeeld technische traineeships.
OD NZKG+
Eind 2018 en begin 2019 is in opdracht van de besturen van de provincie Noord-Holland, de
Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, door een externe partij,
verkend wat het vervolg van het Bestuurlijk Akkoord uit 2012 kan zijn. Op basis van deze
verkenning wordt door de drie opdrachtgevers gezamenlijk een vervolgopdracht uitgewerkt voor
beide OD-directeuren om een stevige toekomstbestendige stap te zetten in het werken als één
overheid rondom de natte as van het Noordzeekanaalgebied.

