Algemene ontwikkelingen bij de omgevingsdiensten
Bodemtaken onder de Warme Overdracht
Alle omgevingsdiensten werken in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland (PNH)
aan de Warme Overdracht van de bodemtaken onder de Omgevingswet. De screening van het
bodeminformatiesysteem (BIS) van alle omgevingsdiensten is recent afgerond. Hiermee kan een
goede inschatting gemaakt worden van de locaties die overgaan naar de gemeenten en welke in
het kader van het overgangsrecht onder het bevoegd gezag van de provincie blijven.
Pandemie
In 2020 is Nederland getroffen door het Coronavirus. Op het moment van opstellen van de
begroting 2022 is de pandemie nog in volle gang. Dit lijkt vooralsnog niet van invloed op de
(financiële) prestaties van de omgevingsdiensten, maar hoe langer de beperkende maatregelen
aanhouden, hoe moeilijker het wordt om het volledige uitvoeringsprogramma uit te voeren. Het
risico bestaat dat de omgevingsdiensten later in 2021 en mogelijk nog in 2022 extra inhuur moet
inzetten om mogelijke achterstanden in te lopen. Op dit moment ondervinden vooral toezicht en
handhavingstaken hinder van de coronamaatregelen. De omgevingsdiensten hebben wel meer
administratieve controles uitgevoerd en ook tijdens de lockdown periodes zijn de fysieke
controles uitgevoerd daar waar sprake was van een onomkeerbare situatie of ernstige
gevaarzetting. De omgevingsdiensten informeren de deelnemers periodiek over de invloed van de
pandemie op de uitvoering van de taken.
Ontwikkeling arbeidsmarkt
De omgevingsdiensten geven aan dat het voor de specialistische functies zeer lastig is personeel
te werven. Ook het behoud van huidig personeel vraagt met deze krapte op de arbeidsmarkt om
meer aandacht en inzet dan voorheen.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Het Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2020-2022 heeft de volle aandacht. In het
Uitvoeringsprogramma staat hoe de OD NZKG concrete invulling geeft aan de ambities uit het
Programma Tata Steel 2020-2050. Naast het aanscherpen van vergunningen, het versnellen van
processen, de intensivering van toezicht en handhaving is de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid
voor de inwoners van de IJmond verder vergroot door de opening van een fysiek loket in Wijk aan
Zee.

