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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 9 november 2021
Onderwerp: Zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst IJmond

Kenmerk: 805610/1728880

Bijlagen:
1. Begrotingswijziging 2022

1.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) heeft op 6 oktober 2021
ingestemd met de begrotingswijziging 2022. Wij ontvingen het verzoek dit document door te
zenden aan uw Staten voor eventuele zienswijzen.
Provinciale Staten hebben in de gemeenschappelijke regeling ODIJ een kaderstellende en
controlerende rol. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen Provinciale Staten een zienswijze
kenbaar maken aan het DB van de ODIJ. Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen en artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling ODIJ worden de gemeenteraden en
Provinciale Staten van de deelnemende gemeenten en provincie in de gelegenheid gesteld om hun
zienswijze kenbaar te maken over de begrotingswijziging 2022 van de ODIJ.
De ontvangen zienswijzen worden in het DB besproken en van een reactie voorzien. Het DB biedt
de (eventueel gewijzigde) stukken vervolgens ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de
ODIJ aan.
Begrotingswijziging 2022
Uit de u op 18 mei 2021 toegezonden ontwerpbegroting 2022 bleek een bijdrage van de Provincie
Noord-Holland aan de ODIJ ten bedrage van € 112.889 voor de VTH-plustaken. De bijdrage voor de
bodemtoezichttaken was vervallen vanwege de verwachte wijzigingen in de Omgevingswet. Door
het uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli 2022 wordt alsnog een bedrag ad € 474.524 bij de
provincie in rekening gebracht voor de bodemtoezichttaken, onder gelijktijdige verlaging van de
gemeentelijke bijdragen.
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2. Zienswijze op de begrotingswijziging 2022
Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen zijn bij de begrotingswijziging 2022 stellen wij u voor
om de ODIJ te berichten dat er geen zienswijze wordt ingediend.

3.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 69-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 9 november 2021;

besluiten:
1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de begrotingswijziging 2022
van de Omgevingsdienst IJmond in te dienen.

Haarlem, 13 december 2021

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

wnd. statengriffier,
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