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CONCEPTVERSLAG van het algemeen bestuur ODMH 
 

  

1. Opening en mededelingen 

De heer Van Vugt vervult in verband met de afwezigheid van de heer Van der Kamp deze 

vergadering de rol van voorzitter. Hij opent de digitale vergadering en heet de aanwezigen welkom en 

richt een bijzonder woord van welkom aan de heren Stolk en Kalkman. De heer Stolk is de opvolger 

van mevrouw Bom-Lemstra. De heer Kalkman is aanwezig om een toelichting te geven op het 

accountantsrapport. 

 

De voorzitter constateert dat het quorum is behaald. 

 

Mededelingen 

Vertrek van de heer Van der Kamp per 1 september 2021 

De voorzitter deelt mee dat de heer Van der Kamp per 1 september 2021 geen voorzitter meer is van 

de ODMH, omdat hij directeur wordt van de omgevingsdienst Haaglanden. 

 

Rapport commissie-Van Aartsen 

De voorzitter deelt mee dat het AB een reactie naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

heeft gestuurd naar aanleiding van het rapport van de commissie-Van Aartsen. Het Ministerie heeft 

hierop gereageerd. Het DB heeft besloten een aantal ambtenaren uit de verschillende gemeentes te 
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vragen in groepsverband na te denken over wat het rapport betekent voor de ODMH. De uitkomsten 

hiervan worden eerst in het DB besproken en vervolgens voorgelegd aan het AB. 

 

De heer Mutter licht de belangrijkste conclusies uit het rapport van de commissie-Van Aartsen toe. De 

commissie concludeert dat het stelsel van omgevingsdiensten niet goed functioneert en niet voldoet 

aan de oorspronkelijke doelstelling. Het stelsel wordt gekenmerkt door te veel vrijblijvendheid en 

fragmentatie. Het rapport bevat tien aanbevelingen (te vinden op pagina 44 van het rapport). De 

hoofdlijn van de reactie van het bestuur is dat het rapport goed is, maar dat een aantal conclusies en 

aanbevelingen niet op de ODMH van toepassing is. Daarnaast is adequate financiering nodig voor de 

taken die aan provincies en gemeenten worden opgelegd. De ODMH is voorstander van bemoeienis 

van het Rijk met de omgevingsdiensten, maar wel op een andere manier dan in het rapport is 

verwoord. 

 

De heer De Wit vraagt zich af wat de reactie van het Ministerie is, als alle omgevingsdiensten 

aangeven dat het rapport niet op hen van toepassing is. De voorzitter licht toe dat de ODMH qua 

robuustheid tot de top behoort, maar de kleinere omgevingsdiensten zullen waarschijnlijk ook kritische 

kanttekeningen bij het rapport plaatsen. Het demissionaire kabinet laat opvolging van het rapport over 

aan het nieuw te vormen kabinet. De heer Stolk geeft aan dat er wel al enkele debatten in de 

Tweede Kamer staan gepland waarin het rapport aan de orde komt. De Provincie Zuid-Holland werkt 

daarom aan een reactie en trekt hierin zoveel mogelijk samen op met de VNG. In hoofdlijnen luidt de 

reactie dat de Provincie openstaat voor kwaliteitsverbeteringen, maar van mening is dat het niet nodig 

is het gehele stelsel te veranderen. Een nieuw orgaan voor het toezicht op de omgevingsdiensten 

geeft het risico op meer bureaucratie en is tegenstrijdig met de gedachte van de gemeenschappelijke 

regeling. Indien de omgevingsdiensten meer taken krijgen, moet er ook meer financiering komen. 

 

De heer Van den Heuvel complimenteert het DB met de reactie die snel na verschijnen van het 

rapport is verzonden naar het Ministerie. In de reactie zijn de zorgen die in de AB-vergadering van 

maart 2021 zijn geuit, krachtig en duidelijk verwoord. De voorzitter merkt op dat het DB het belangrijk 

vindt de juiste signalen af te geven aan de diverse partijen. Het lijkt hem goed om in een volgende 

AB-vergadering op basis van een strategische notitie en eventueel verder onderzoek vanuit de 

Provincie te bekijken hoe de ODMH zich strategisch positioneert in dit traject. 

 

2. Benoeming DB-lid 

De heer Stolk wordt benoemd als DB-lid. 

 

De voorzitter wijst op de twee vacatures die ontstaan door het vertrek van de heer Van der Kamp. 

AB-leden die zijn geïnteresseerd in een functie in het DB, kunnen zich melden bij de heer Mutter en 

de vicevoorzitter. Het DB beraadt zich op de invulling van de voorzittersfunctie. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag AB-vergadering d.d. 18 maart 2021   

Het verslag wordt conform vastgesteld. 

 

5. Productenboek 2022 Omgevingswet 

De heer Mutter licht toe dat de productenboeken BWT en Milieu zijn samengevoegd als gevolg van 

de nieuwe Omgevingswet. Voor enkele producten zijn voorlopige kengetallen geformuleerd, omdat er 

rondom deze producten nog onzekerheden zijn. De kengetallen worden geëvalueerd, zodat binnen 

enkele jaren weer een gevalideerd productenboek beschikbaar is. 
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Het productenboek Omgevingswet 2022 wordt conform vastgesteld. 

 

De voorzitter merkt op dat tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet de oude productenboeken 

nog worden gebruikt. Het kan zijn dat nog een aanpassing van de begroting volgt, maar de ODMH 

zorgt zo veel als mogelijk de wijziging budgetneutraal vorm te geven. 

 

6. Jaarstukken ODMH 2020 

De heer Kalkman licht toe dat op 8 april 2021 een goedkeurende controleverklaring is verstrekt, zowel 

voor het aspect getrouwheid als voor het aspect rechtmatigheid. Bij de start van de controle werd een 

complete jaarrekening aangetroffen. Ook de onderliggende documenten zijn goed en tijdig 

aangeleverd, waardoor de accountant de controle goed heeft kunnen uitvoeren.  

 

In het accountantsverslag is te zien dat het vermogen van de ODMH stabiel is en varieert tussen de 

€ 2,5 miljoen en € 3,5 miljoen. Het resultaat over 2020 bedroeg € 152.000. Het voorstel is dit terug te 

betalen aan de deelnemende gemeenten. Het eigen vermogen blijft dan stabiel. In het rapport is een 

bevinding opgenomen ten aanzien van de onderhoudsvoorziening voor het Midden-Hollandhuis. In 

2020 is geconstateerd dat er onvoldoende onderbouwing was om deze voorziening in stand te 

houden. De voorziening is toen vrijgevallen in het resultaat van de ODMH. In 2020 is een nieuwe 

voorziening gevormd. De constatering is nu dat deze voorziening in 2021 verder dient te worden 

aangescherpt. In de voorziening wordt gekeken naar een periode van tien jaar. Dit brengt het risico 

met zich mee dat er onvoldoende middelen aanwezig zijn voor groot onderhoud net na deze periode. 

Dit risico is niet heel groot, maar het is zaak een goede periode te vinden waarop de voorziening wordt 

gebaseerd. De heer Douw beaamt dat het onderhoud een issue vormt. De ODMH wil de 

verduurzaming van het pand een plaats geven in de toekomstige verbouwing. Het proces hiervoor 

loopt, maar het kost tijd om het onderhoudsplan en het verduurzamingsplan in elkaar te schuiven. In 

de uitvoering van het onderhoud bleek de coronacrisis een beperkende factor. De ODMH blijft goed 

kijken naar de planvorming rondom het pand en blijft hierover in contact met de accountant. 

 

De heer Douw geeft aan dat de ODMH blij is met het oordeel van de accountant. Het resultaat 

weerspiegelt dat de bedrijfsactiviteiten ook in tijden van corona gewoon zijn doorgegaan. De 

planningssystematiek is in orde, omdat op het resultaat is uitgekomen dat gedurende het jaar werd 

verwacht. Ondanks de omstandigheden was 2020 financieel gezien een stabiel jaar. De heer De Wit 

complimenteert de ODMH met het behaalde financiële resultaat. 

 

De jaarstukken, inclusief de resultaatbestemming, worden conform vastgesteld. 

 

7. Eerste managementrapportage 2021 

De heer Douw licht toe dat de ODMH zowel wat betreft productie als wat betreft de financiën een 

regulier jaar nastreeft. De verwachting is dat er 100% productie wordt gedraaid en dat de uitkomst in 

de resultatenrekening stabiel is. In 2020 zijn extra buffers aangelegd voor corona, waardoor 

bijvoorbeeld een hoger ziekteverzuim kan worden opgevangen. 

 

De besluiten zoals weergegeven in hoofdstuk 9 van de eerste managementrapportage, worden 

conform vastgesteld. 
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8. Programmabegroting 2022 - 2025 

De voorzitter geeft aan dat de zienswijzen van de gemeenten en de Provincie en de reactie hierop 

van de ODMH aan de vergaderstukken zijn toegevoegd. De gemeente Waddinxveen vraagt aandacht 

voor het weerstandsvermogen. De gemeente Krimpenerwaard vraagt aandacht voor de voorbereiding 

op de invoering van de Omgevingswet. De gemeente Zuidplas vraagt aandacht voor een eventuele 

begrotingswijziging indien zich significante wijzigingen voordoen in de uitgangspunten, bijvoorbeeld in 

verband met de invoering van de Omgevingswet. 

 

De heer Douw licht toe dat de begroting sluitend is. In de begroting is een index van 1,34% verwerkt. 

Deze index is gebaseerd op de regionale afspraken inzake het toepassen van inflatiecorrecties. Als de 

feitelijke inflatie afwijkt, wordt dit in het volgende jaar gecompenseerd. De Omgevingswet wordt 

halverwege 2022 ingevoerd, waardoor de ODMH in de eerste helft van 2022 onder een ander regime 

opereert dan in de tweede helft van 2022. De ODMH probeert deze situatie binnen het bestaande 

budget op te lossen. De begroting bevat een aantal PM-posten, omdat voor bepaalde producten het 

aantal uur nog niet goed kan worden ingeschat. Ook hiervoor geldt dat de ODMH dit binnen het 

bestaande budget probeert op te lossen. De ODMH houdt de aandachtspunten die de gemeentes en 

de Provincie hebben aangegeven, goed in de gaten en agendeert deze frequent binnen de ODMH. 

 

De voorzitter merkt op dat in de gemeenteraad van Gouda debat heeft plaatsgevonden over de 

kwaliteit van de dienstverlening en stelt voor hieraan in de reactiebrief vanuit de ODMH aandacht te 

besteden. 

 

De programmabegroting 2022-2025 wordt conform vastgesteld. 

 

9. Actualiteiten (mondelinge toelichting) 

a. Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

De heer Mutter licht toe dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022, maar deze 

datum lijkt nog niet vast te staan en is mede afhankelijk van de oplevering van een werkend digitaal 

stelsel voor de Omgevingswet. De Wkb is gekoppeld aan de Omgevingswet en schuift hierdoor ook 

op. De ODMH heeft impactanalyses uitgevoerd en de conclusie is dat de ODMH de personele 

bezetting op de wetgeving kan laten aansluiten. Met gemeenten is onderzoek gedaan naar de impact 

van de Omgevingswet en de Wkb op de legesinkomsten. Hierover is al gerapporteerd. Over het 

stikstofdossier is op dit moment geen nieuws te melden. 

 

De voorzitter informeert naar het personeel en de dienstverlening. De heer Mutter geeft aan dat voor 

klanten met name de vergunningverlening belangrijk is. De ODMH levert nog steeds veel 

vergunningen. De bouwopgave zorgt voor personeelsproblemen en inhuur is op dit moment duur. De 

ODMH werkt aan optimalisatie van de formatie. Het personeel heeft in de coronatijd hard gewerkt en 

de eigen verantwoordelijkheid goed ingevuld. Op dit moment wordt er in groepen weer op kantoor 

gewerkt. Volgens planning is het vanaf september 2021 weer mogelijk om geheel op kantoor te 

werken, met inachtneming van de restricties die op dat moment gelden. Op kantoor werken is in de 

toekomst geen verplichting meer, maar een optie, tenzij er bijeenkomsten zijn waarbij fysieke 

aanwezigheid belangrijk is. Naar verwachting levert de omschakeling niet veel problemen op. 

 

10.  Rondvraag 

De heer Verbeek zou graag meer bestuurlijke informatie ontvangen over de mogelijke verontreiniging 

bij de Moordrechtboog. De heer Mutter zegt toe hiervoor te zorgen en vraagt of er ook behoefte is aan 

informatie over de mogelijke verontreiniging bij de Máximabrug in Alphen aan den Rijn. 

De heer Van Zuylen geeft aan dat het onderzoek hiernaar loopt. De uitkomsten worden binnenkort 

bekend. De heer Kortleven merkt op de informatie over de Moordrechtboog ook te willen ontvangen. 
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De heer Van Zuylen vraagt naar aanleiding van een overleg in een ander gremium naar de zienswijze 

van de ODMH op zonnepanelen op bedrijfsdaken. De heer Mutter vindt het in het algemeen een 

goede ontwikkeling om gebruik te maken van bestaande dakoppervlakten, omdat er maatschappelijk 

vrij veel weerstand is tegen windmolens en zonneweides. 

 

De heer De Wit geeft aan dat er vanuit de markt vraag is naar een nieuwe grondbank in Zuid-Holland, 

omdat er op dit moment te weinig capaciteit is. Hij vraagt of de ODMH dit capaciteitstekort herkent. 

De heer Kortleven geeft aan dat er in Waddinxveen een grondbank is. Deze veroorzaakt veel 

stankoverlast. Er is een principeverzoek ingediend om de capaciteit bijna te verdubbelen. 

De heer Mutter zegt toe na te zoeken of er een capaciteitstekort is aan op- en overslagruimte voor 

grond. Een nieuwe grondbank is gecompliceerd vanwege kwaliteitsnormen in Midden-Holland met 

betrekking tot grond. De grondbank in Waddinxveen composteert ook materiaal. Als een grondbank 

geen composteringsproces uitvoert, is de geuroverlast wellicht van een andere orde. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 28 oktober 2021. 

 

 

De secretaris, De voorzitter, 

 

 

A. Mutter T. van Vugt 

 


