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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben gefnformeerd, mocht u evenwel vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen de bovengenoemde behandelaar, op telefoonnummer 0180-330300.

Wij willen u allereerst bedanken voor de door u verrichte werkzaamheden voor en namens de 
gemeente Zuidplas in 2020, zeker gezien het feit dat de Corona-crisis veel creativiteit van uw 
organisatie heeft gevergd, zoals eerder ook door bestuurder Jan Verbeek in het AB van de ODMH is 
gemeld. Ook ditjaar en de komende jaren vertrouwen wij erop samen met u de uitdagingen op het 
gebied van BWT en Milieu voortvarend te blijven oppakken.

afdeling
Beleid, Samenleving en Bestuursadvies

Daarnaast hebben wij nog wel het volgende verzoek. Wij verzoeken u hierbij om later ditjaar met een 
begrotingswijziging te komen voor de programmabegroting 2022-2025 indien er zich in de loop van dit 
jaar significante wijzigingen voordoen in de uitgangspunten voor de huidige programmabegroting 2022- 
2025. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

het ter beschikking stellen van extra fondsen vanuit provincie of rijk in verband met de invoering 
van de omgevingswet, de wet kwaliteitsborging of het overhevelen van de bodemtaken van 
provincie naar gemeente;
na het eventueel uitstellen van de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging; 
andere significante wijzigingen die zich in de loop van dit jaar voordoen.

Omgevingsdienst Midden-Holland
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 45
2800 AA GOUDA

telefoon
0180-330300

Op 10 april 2021 deed u ons de concept programmabegroting 2022-2025 en de jaarstukken 2020 
toekomen.
Wij constateren dat wij de stukken voiledig en tijdig van u hebben mogen ontvangen, waarvoor dank. 
Wij hebben de stukken behandeld in de vergadering van 9 juni 2021 en hebben besloten geen 
zienswijze in te dienen omdat wij van mening zijn dat de begroting een regie weergave is van de 
verwachte kosten en opbrengsten in de jaren 2022 t/m 2025.
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Met vriendelijke groet,
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