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1 Inleiding 
 

In de voor u liggende Uitgangspuntennotitie beschrijven wij de ontwikkelingen die vanaf 2018 mogelijk 

van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Midden-

Holland. Tevens kunnen de ontwikkelingen aanleiding geven tot aanpassing van het aanbod van 

producten naar onze opdrachtgevers. De onderwerpen die zijn opgenomen in deze 

uitgangspuntennotitie zijn in een gezamenlijk overleg van beide adviescommissies en de ODMH 

geïnventariseerd. 

 

De geformuleerde vakinhoudelijke uitgangspunten zijn één van de bestanddelen om de 

jaarprogramma’s 2018 vorm te geven. Deze jaarprogramma’s stellen we in het derde kwartaal 2017 

op en bespreken we met de individuele deelnemers.   

 

De ontwikkelingen, zoals in deze uitgangspuntennotitie zijn terug te vinden, laten zien dat de ODMH 

van een min of meer traditionele uitvoeringsdienst voor de VTH en expertisetaken transformeert naar 

een dienstverlenend kennisinstituut voor de fysieke leefomgeving. Deze ontwikkeling past dan ook 

volledig in het gedachtegoed van de toekomstige Omgevingswet. 

 

1.1 Leeswijzer 

De ontwikkelingen zijn geschreven vanuit de optiek van de gemeenten en de provincie. Welke 

ontwikkelingen in het fysieke domein komen op onze opdrachtgevers af, waar moeten zij op inspelen 

en wat betekenen deze ontwikkelingen voor de uitvoering van de taken van de ODMH.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal algemene zaken ten aanzien van de Omgevingsdienst Midden-

Holland. Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkelingen rondom de implementatie van de toekomstige 

Omgevingswet. Hoofdstuk 4 gaat in op de duurzaamheidsthema’s, waaronder de regionale 

Energiestrategie. Hoofdstuk 5 beschrijft digitale ontwikkelingen die, los van de Omgevingswet, ook 

gaan plaatsvinden. Als laatste worden in Hoofdstuk 6 nog een aantal overige thema’s weergegeven. 
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2 Algemeen 
 

2.1 Omgevingsdienst Midden-Holland 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde 

leefomgeving. Dit doen wij door de uitvoering van de milieutaken voor de hele regio en de provincie 

Zuid-Holland en de bouw- en woningtoezichttaken voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 

Zuidplas, Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland.  

 

De taken omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels en bouwregels. 

Daarnaast adviseert de ODMH en voert zij ook taken uit t.a.v. duurzaamheid, bodem, externe 

veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, archeologie, ecologie en milieueducatie. De dienst houdt ook 

toezicht op de kwaliteit en veiligheid van officiële zwemwaterlocaties voor het gehele grondgebied van 

de provincie Zuid-Holland en voert tevens voor de gehele provincie taken betreffende slootdempingen 

uit.  

 

Bij de ODMH werken per 1 januari 2018 ruim 200 medewerkers. De Omgevingsdienst heeft vier 

afdelingen: Bedrijven, Expertise, Bouw- en woningtoezicht en Bedrijfsvoering.  

 

In de jaarrapportages zal in toenemende mate aandacht zijn voor outcome resultaten. Op welke 

manier draagt de ODMH bij aan het bereiken van de doelen die, bijvoorbeeld in de 

collegeprogramma’s, door gemeenten en provincie zijn gesteld ten aanzien van de fysieke 

leefomgeving? 

 

2.2 Cultuurverandering 

De ODMH kenmerkt zich door de sterke bedrijfsvoering, daar zijn wij trots op. We zijn betrouwbaar, 

afspraak is afspraak, en hebben samenwerken met de deelnemende partijen hoog in het vaandel 

staan. De ODMH is van én voor zijn deelnemende partijen. Naast een sterke bedrijfsvoering vinden 

we de kwaliteit van het werk minstens zo belangrijk. We werken volgens het ISO 9001 systeem en 

voeren verschillende bottom up verbeterprojecten uit bijvoorbeeld bij handhaving en 

vergunningverlening.  

In 2016 is een meerjarenvisie opgesteld waaruit  het jaarthema 2017 is geformuleerd: ODMH 
duurzaam klantgericht. 

 

Dit staat aan de ene kant voor de inhoud. Bijdragen aan een duurzame samenleving. Als trekker van 

de Regionale Energiestrategie Midden-Holland ondersteunt de ODMH de gemeenten bij de 

energietransitie. De ODMH brengt partijen bijeen om de transitie verder te helpen en zorgt voor 

kennisverspreiding in de regio. In hoofdstuk 4 gaan we hier verder op in.  

 

De andere betekenis is langdurig klantgericht. De veranderende maatschappij vraagt een andere rol 

van de overheid. Die overheid staat ten dienste van de maatschappij. Onze klanten zijn onze 

deelnemers en ook inwoners en ondernemers. We adviseren en passen een oplossingsgerichte 

aanpak toe in het domein van de fysieke leefomgeving. Daarnaast hebben wij onze regulerende taak 

conform de huidige wet-  en regelgeving.  Klantgerichtheid is ook: duidelijkheid, kwaliteit leveren en 

afspraak is afspraak, ook bij een opgelegde naleef-afspraak. 
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Uitgangspunt is, dat medewerkers in 2018 alvast in ‘de geest van de Omgevingswet’ hun taken 

uitoefenen, waarbij de huidige wet- en regelgeving nog wel de grondslag is voor de uitvoering van de 

taken. De resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken geven input om onze dienstverlening te 

blijven verbeteren.  

Daarnaast beweegt de ODMH mee met de huidige tijdgeest, zijnde een faciliterende overheid. In 2017 

is een cultuurtraject gestart dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De focus ligt op het trainen van 

medewerkers in de omslag van ‘nee, tenzij…’ naar ‘ja, mits….’ en het vergroten van politieke 

sensitiviteit.  

 

Het bestuur voelt zich mede verantwoordelijk voor deze doorontwikkeling van de Omgevingsdienst. 
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3 Implementatie Omgevingswet 

 
3.1 Omgevingswet 

De Omgevingswet zal naar de huidige verwachting 1 juli  2019 in werking treden. Met de 

Omgevingswet wil de wetgever een andere omgang met de fysieke leefomgeving mogelijk maken: 

handelen vanuit kwaliteit in plaats van handelen vanuit regelgeving. Naast wetgeving is daarvoor ook 

een cultuuromslag nodig bij initiatiefnemers, bestuurders en ambtenaren. Vertrouwen, en integraal 

denken en doen, vormen hierbij centrale thema’s. 

 

De Omgevingswet bundelt tientallen wetten op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur tot één 

wettelijk stelsel. De huidige instrumenten uit deze wetten worden gebundeld tot zes kerninstrumenten:  

 

6 Kerninstrumenten 

Beleid Omgevingsvisie 

Programma’s 

Algemene regels AMvB’s (Rijk) 

Omgevingsplan (gemeente) / Omgevingsverordening (provincie) 

Concrete besluiten Omgevingsvergunning 

Projectbesluit (Rijk, provincie) 

 

Op lokaal niveau zal het omgevingsplan een centrale rol gaan spelen bij de ontwikkeling en het 

beheer van de fysieke leefomgeving: 

 Doorwerking eigen beleid, en regels Rijk en provincie 

 Kader voor concrete activiteiten (zowel vergunningplichtig als vergunningvrij) 

 

De onderliggende AMvB’s zullen in 2018 zijn vastgesteld, de aanvullingswetten geluid, bodem en 

natuur zullen verder in ontwikkeling zijn. Daarmee ontstaat meer duidelijkheid wat er van gemeenten 

en provincie verwacht wordt. 

 

Participatie, zowel van burgers, bedrijven als maatschappelijke groeperingen, zal een grotere rol 

krijgen bij de Omgevingswet. Voor het opstellen van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen is 

participatie vereist en ook bij (grotere) projecten zal participatie een verplicht onderdeel van het proces 

zijn. Dit vraagt van alle betrokkenen, zowel overheid (gemeenten, provincie, ODMH) als private 

partijen, een verandering in werkwijze en houding. 

 

Aangezien de Omgevingswet uitgaat van integraliteit, zal ook het proces van vergunningverlening en 

advisering integraal worden vormgegeven. Hierbij zullen naast gemeenten, provincie en ODMH, ook 

de Veiligheidsregio, GGD en waterschappen betrokken worden. Dit zal ook gaan gelden voor toezicht 

en handhaving, waarbij de toezichthoudende rol van de overheden, door een groter aantal meldingen, 

waarschijnlijk groter zal gaan worden. 
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3.2 Digitaal Stelsel Omgevingswet 

Landelijk wordt gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Uitgaande van de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2019 zal 2018 naar verwachting in het teken staan 

van het testen van en aansluiten op de opgeleverde bouwstenen binnen het DSO. Tevens zal in 2018 

de aansluiting in gang gezet worden met de opvolgers van het huidige Omgevingsloket Online (OLO), 

Activiteiten Internetmodule (AIM) en Ruimtelijke Plannen. Gekeken zal moeten worden welke impact 

de nieuwe voorzieningen hebben op de informatievoorziening van de ODMH zelf maar ook in 

samenhang met samenwerking met haar ketenpartners (gemeenten, provincie, waterschappen, 

veiligheidsregio, etc.). 

 

Naar verwachting is daarnaast in 2018 duidelijker hoe de informatiehuizen, welke gaan voorzien in 

beschikbare, bruikbare en bestendige informatie, binnen het DSO gepositioneerd worden en voor 

welke informatiehuizen de ODMH, naast een rol als raadpleger, ook een rol als bronhouder en 

daarmee leverancier van data krijgt. Naar gelang de geplande productiegang van de verschillende 

informatiehuizen zal de impact per informatiehuis bepaald moeten worden. Dit kan pas goed als 

duidelijk is welke informatie aan de informatiehuizen zal moeten worden aangeleverd en met welke 

actualiteit en kwaliteit. 

 

3.3 Rol ODMH 

De ODMH wil een faciliterende rol spelen bij de implementatie van de Omgevingswet. Te denken valt 

aan regionale afstemming van het implementatietraject. Aan de opdrachtgevers levert de ODMH in 

2018 (net als in 2017) input aan de eerste omgevingsvisies en omgevingsplannen, en aan de 

provinciale omgevingsverordening. Uit deze pilots worden lessen geleerd voor de verdere 

implementatie van de Omgevingswet. 

 

Intern worden de voorbereidingen getroffen om de dienst Omgevingswetproof te maken. Daarbij is 

nadrukkelijk aandacht voor ketensamenwerking, zowel intern als met de gemeenten en provincie, 

maar ook voor praktische zaken waaronder aanpassing van werkprocessen, systemen, 

productenboeken en scholing. Ook zullen bij de implementatie van de Omgevingswet het 

verkeersmodel, basis voor verschillende geluidsberekeningen, en de geluidzoneringsmodellen moeten 

worden aangepast. 

 

3.4 Cultuuromslag 

Behalve bovenstaande praktische zaken die moeten worden geregeld bij de implementatie van de 

Omgevingswet, vraagt de Omgevingswet ook om een andere rol van ambtenaren. Ook bij burgers en 

bedrijven ontstaan nieuwe ideeën en wil men meedenken en meebeslissen over de mogelijke 

inrichting van hun gebied. Van medewerkers van gemeenten, provincie én ODMH wordt een meer 

serviceverlenende en adviserende rol verwacht, waarbij gewerkt zal worden in een oplossingsgerichte 

aanpak. Het belang van in- en extern samenwerken wordt groter, net zoals de interactie met bedrijven 

en burgers. 

 

Vooruitlopend op deze ontwikkelingen, is de ODMH, in opmaat naar 2018, in 2016 alvast begonnen 

de klantgerichtheid van de medewerkers nog verder te verbeteren, zoals vermeld in paragraaf 2.2.  
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4 Duurzaamheid 
 

4.1 Energietransitie 

Sinds de afspraken van het nationaal energieakkoord 2013 en de aanscherping van de mondiale 

ambities in Parijs eind 2015 wordt hard gewerkt aan de energietransitie. Het uiteindelijke doel is een 

breed gedragen, economisch robuuste en toekomstbestendige energievoorziening.  Uit de 

Energieagenda van het Rijk van eind 2016 is gebleken dat de uitgevoerde én tot dan toe geplande 

acties niet afdoende zijn om de ambities waar te maken. De noodzakelijke opschaling en versnelling 

zal nog jaren nodig zijn en daarom tevens de werkzaamheden in 2018 beïnvloeden. Ter verbetering 

formuleert het Rijk enerzijds waar nodig en mogelijk, verplichtende instrumenten. Anderzijds zullen 

stimulerende instrumenten worden ingezet zoals subsidies, communicatie en het wegnemen van 

knelpunten. Denk bij dit laatste aan het aanpassen van de Gaswet, zodat ruimte ontstaat voor het 

toepassen van andere technieken voor warmtevoorziening en daarmee voor mogelijkheden voor 

lokale sturing. De Energieagenda bepaalt namelijk tevens dat de regie met name op decentraal 

niveau moet liggen. De gemeente stelt het type besparingsmogelijkheden en duurzame alternatieven 

alsmede het tempo waarin de transitie lokaal het best vorm kan krijgen vast in het omgevingsplan dat 

daarmee ook fungeert als lokaal energie- en warmteplan. Daarmee wordt mede de basis-keuze 

gemaakt voor de infrastructuur. 

 

In Midden Holland hebben de gemeenten en de provincie vergaande ambities. De pilot voor de 

regionale Energiestrategie die tot najaar 2017 loopt, zal een toekomstscenario opleveren dat door 

overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties is opgesteld en dus gedragen. Via de daaruit 

voortkomende uitvoeringsplanning voor korte (2018-2020) en middellange (2020-2030) termijn 

verbinden de partijen  zich aan concrete acties.  De ODMH zal voor gemeenten en provincie de 

regierol voor uitvoerende werkzaamheden op zich nemen en gemeenten en provincie ondersteunen.  

 

4.1.1 Ruimtelijke consequenties energietransitie 

Een belangrijk onderdeel van scenario en uitvoeringsplan uit de pilotperiode is de ruimtelijke invulling: 

waar moeten welke soorten duurzame energieopwekking komen? Wat betekent het voor de energie-

infrastructuren en welke ruimtelijke impact heeft dat? Dat daarbij gemeentegrens-overschrijdend moet 

worden gekeken is evident. Ook andere aspecten die van belang zijn voor ons landschap, zoals water 

of ecologie, komen daarbij aan de orde. 

 

Gemeenten zijn hierbij de belangrijkste schakel. Energie kost ruimte, niet alleen om zon- en 

windenergie te "oogsten", maar ook onder het maaiveld. Bodemenergie en geothermie zullen in 2050 

een onmisbare bron zijn voor de verwarming van gebouwen. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande 

figuur. 
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Bovenstaande heeft een enorme impact op het ondergronds ruimtegebruik, nog los van andere 

functies in de ondergrond zoals drinkwaterwinning en grondwateronttrekkingen voor de industrie en 

glastuinbouw. Het wordt noodzakelijk dat gemeenten/provincie tijdig driedimensionaal gaan ordenen 

en bestemmen. Een visie op de ondergrond is daarbij onontbeerlijk. Hiermee staan ze sterker bij 

ontwikkelingen en initiatieven die invloed hebben op de ondergrond. In plaats van reactief handelen 

kan de gemeente/provincie dan sturen en heeft zij vooraf al nagedacht over de wenselijkheid van 

ingrepen in de bodem en ondergrond. Een dergelijke visie kan dus sturend en toetsend zijn,  in relatie 

tot duurzaamheidsambities en maatschappelijke opgaven.  

 

Bij de vertaling in 2018 van scenario en uitvoeringsplan van de regionale Energiestrategie naar 

ruimtelijk planvorming en uitvoering, zal de ODMH met haar regionale kennis en expertise van allerlei 

aspecten van boven- en ondergrondse systemen, alsmede haar netwerk van zowel publieke als 

private partijen een bijdrage leveren voor een goede ruimtelijke ordening in de geest van de nieuwe 

Omgevingswet. 

 

4.1.2 Aardgasloze wijken 

Een onderdeel van de energietransitie is een warmtevoorziening gebaseerd op andere technieken 

dan fossiele energie. In de Energieagenda van Minister Kamp (7 december 2016) is aangekondigd dat 

aardgas op den duur alleen nog als reservebrandstof voor verwarming mag worden ingezet als er echt 

geen andere mogelijkheden zijn. Nieuwe gebieden moeten  niet meer met aardgas als standaard 

warmtebron worden ontwikkeld.  

 

Daarnaast ligt vooral in de bestaande gebouwde omgeving een grote opgave. Wanneer de transitie 

naar een duurzame warmtevoorziening op slimme momenten wordt ingezet, voorkomt dit onnodige 

kosten. De levenscyclus van de gebouwde omgeving en van de energienetten is lang, zodat al vroeg 

aansluiting moet worden gezocht bij een verhuizing, grootschalige renovatie van gebouwen en 

vervanging van het gasnet of andere publieke infrastructuur (riool, wegen). Lokaal zijn mogelijkheden 
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voor  energiebesparingsmaatregelen (isolatie) en de nabijheid van duurzame alternatieven voor de 

resterende warmtevraag, zoals restwarmte, van belang. Naast lokale invulling is een goed, lokaal en 

regionaal afgestemd proces noodzakelijk met een heldere communicatie over de beoogde 

veranderingen en de mogelijkheden voor de verschillende partijen om zelf te handelen. 

Ondernemende burgers, al dan niet verenigd in energiecoöperaties, kunnen een belangrijke rol 

spelen.  

 

De regie voor dit proces ligt bij de gemeenten en provincie. Vroegtijdige keuzes met betrekking tot 

bijvoorbeeld basisinfrastructuur geven duidelijkheid aan netbeheerders en andere gebruikers over 

welke investeringen verantwoord zijn. Zulke keuzes kunnen worden vastgelegd in consistente 

energie- en warmteplannen, aangehaakt bij de omgevingsplannen.  

 

Zowel bij de formulering van, de keuzes voor en de communicatie over deze plannen, de 

transitiepaden en –maatregelen zal de ODMH de gemeenten en provincie adviseren en ondersteunen 

bij deze transitie. Doordat de ODMH het programmamanagement leverde in de regionale 

energiestrategie-pilot uit 2016 / 2017, kan zij in 2018 makkelijk voortbouwen op de inhoudelijke 

resultaten en het netwerk van stakeholders in relatie tot de warmtevraag. 

 

4.2 Klimaatadaptatie 

Droge voeten en voldoende zoet water zijn in Nederland niet vanzelfsprekend. De verwachte 

gevolgen van klimaatverandering zijn ingrijpend. We moeten ons voorbereiden op overstromingen, 

extreme neerslag, droogte, hitte en zoetwatertekort. De oplossingen liggen voor een deel in ruimtelijke 

adaptatie, voor een deel in bewustzijn en gedragsaspecten bij de bevolking en vooral ook in 

samenwerking met maatschappelijke partijen. De landelijke aanpak loopt via Weten, Willen en 

Werken (www.ruimtelijkeadaptatie.nl).  Voor de regio betekent dat ten eerste het in kaart brengen van 

de effecten van klimaatverandering en van economische, sociale en ecologische gevolgen.  

 

Door haar ervaring met het toepassen van reken- en analysetools en geografische 

informatiesystemen kan de ODMH voor de regio Midden-Holland deze effecten in beeld brengen. Op 

basis van de hieruit voortkomende informatie kunnen ambities en doelen worden geformuleerd voor 

vermijden en beperken van schade of voor pakken van kansen: mogelijkheden om kosten te besparen 

of zelfs geld te verdienen of de leefomgeving te verbeteren.  

 

Vanaf 2018 kan de noodzakelijke bewustwording over de risico’s en handelingsperspectieven met 

betrekking tot klimaatverandering als thema in de duurzaamheidsvoorlichting en –educatie van de 

ODMH worden ingebed. 

 

4.3 Klimaatneutraal bouwen overheidsgebouwen 

De Europese Richtlijn van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen is vertaald in 

een Nationaal Plan om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen vanaf 2020. In het Nationaal 

Plan staat wat onder een bijna-energieneutraal gebouw (BENG) verstaan wordt en welke tussentijdse 

streefcijfers gehanteerd worden. Zo geldt sinds 1 januari 2015 al een aanscherping van de 

energieprestatie-eisen voor nieuwbouw van woningen en voor utiliteitsgebouwen. Een verdere 

aanscherping van de eisen voor nieuwbouw van overheidsgebouwen gaat vanaf eind 2018 in. Voor 

alle andere gebouwen is de ingangsdatum 31 december 2020. 

 

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
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Bij Kamerbrief van 29 november 2016 heeft minister Blok bovendien bekend gemaakt dat 

kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Kantoren met een 

slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden als kantoorgebouw. In de eerste helft 

van 2017 wordt het Bouwbesluit hiervoor aangepast. 

 

De ODMH heeft verschillende teams die zich, naast het stimuleren van energiebesparing en   

-preventie bij bedrijven, de komende jaren ook op overheidsgebouwen en kantoren zullen richten. 

Naar verwachting gaan de werkzaamheden op dit thema de komende jaren verder toenemen. 

  

4.4 Circulaire economie 

Zowel het rijk, de provincie Zuid-Holland als de regiogemeenten van Midden Holland willen toe naar 

een circulaire economie in 2050. Uiterlijk in 2030 moet samen met de maatschappelijke partners het 

gebruik van primaire grondstoffen zijn gehalveerd. De transitieagenda die daartoe midden 2017 door 

het Rijk met maatschappelijke partijen wordt gesloten en de opschaling van het programma “Van Afval 

Naar Grondstof”
1
 zal vanaf 2018 een vergrote inzet op dit domein van de regionale overheden vragen. 

 

In de regio wordt al gewerkt aan verbeterde afvalscheiding bij inwoners en wordt met verschillende 

relevante koploperpartijen en het programma ‘Groene Hart Werkt’ samengewerkt aan hoogwaardige 

inzet van restgrondstoffen. Echter, voor een werkelijk circulaire economie zal de overheid op drie 

onderdelen een inspanning moeten verrichten: 

 Cultuuromslag:  zowel bij de overheid zelf, inwoners als bedrijfsleven is een 

cultuurverandering nodig om maximale waardevermeerdering van afval naar grondstoffen en 

producten te bewerkstelligen; 

 In kaart brengen: een compleet beeld van de soorten grondstoffen en halfproducten, de 

hoeveelheden daarvan, de plekken waar zij worden gebruikt en vandaan komen, en de 

relevante ondernemers en andere gebruikers, is onontbeerlijk om optimale  

uitwisselingsmogelijkheden te kunnen vaststellen. Omdat bedrijven en dus materiaalstromen 

zich niet storen aan gemeentegrenzen verdient het aanbeveling een dergelijk overzicht op 

regionaal niveau vast te stellen; 

 Fysieke inrichting: het grondgebied van Midden Holland moet zodanig zijn ingericht dat 

circulaire processen zo goed mogelijk kunnen  plaatsvinden en binnen zo kort mogelijke 

afstanden. 

 

In 2018 is de gewenste richting en aanpak vanuit het rijk nader vastgesteld en kan de ODMH de 

gemeenten en provincie helpen vast te stellen welke focus in het proces moet worden aangebracht en 

welke aanpak prioriteit verdient. 

 
  

                                                      
1
 Om duurzaam (her)gebruik te stimuleren, werkt het rijk samen met andere overheden, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties aan het programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG). Het gezamenlijke doel is 
om meer duurzame producten op de markt te brengen, bewuster te consumeren én meer en beter te recyclen. 
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5 Digitalisering – Informatisering 
 

5.1 Elektronisch verkeer 

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is het initiatief genomen om een 

aantal wetten te veranderen (Algemene wet bestuursrecht en Bekendmakingswet) en nieuwe 

wetgeving (Wet Generieke Digitale Infrastructuur) op te stellen, zodat burgers en ondernemers zaken 

die zij met de overheid doen, voortaan digitaal kunnen afhandelen.  

 

De volgende veranderingen worden mogelijk per 2018 wettelijk verankerd: 

 Burgers en bedrijven kunnen berichten altijd elektronisch naar een bestuursorgaan verzenden 

(recht op elektronisch zakendoen met de overheid); 

 De Rechtbank en Raad van State gaan het procederen digitaliseren: professionele partijen (zoals 

bestuursorganen) dienen hun stukken digitaal aan te leveren, via e-Herkenning; 

 Kennisgevingen en bekendmakingen van aanvragen, meldingen en besluiten worden 

gepubliceerd in de Staatscourant, het provinciaal blad of het gemeenteblad (afhankelijk van het 

onderwerp en het bevoegde gezag) op officielebekendmakingen.nl via de Gemeenschappelijke 

Voorziening Officiële Publicaties (GVOP);  

 Overheden dienen aan te sluiten op en te werken met een aantal digitale voorzieningen zoals 

MijnOverheid.nl met de Berichtenbox voor burgers, Ondernemersplein, de Berichtenbox voor 

bedrijven en DigiD of het eID Stelsel (digitaal identificatiemiddel). 

 

De Rijksoverheid heeft een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Het doel is dat dienstverlening van 

de overheid gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. Daarnaast moet de digitale dienstverlening veilig 

zijn. Informatieveiligheid dient blijvende aandacht te krijgen in de processen. 

 

Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor de werkwijze en processen van de ODMH. De ODMH 

heeft, vooruitlopend op de wetgeving, al een aantal veranderingen in gang gezet om in 2018 

bovenstaande zaken te kunnen realiseren. 

 

5.2 Wet open overheid 

Een andere wet die gevolgen heeft voor overheden is de Wet open overheid (Woo), de opvolger van 

de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Van de overheid wordt nog meer actieve openbaarmaking 

en transparantie verwacht dan bij de huidige Wob. Op dit moment is de Woo ter behandeling 

aangeboden aan de Eerste Kamer. 

 

De Woo vormt onder andere de grondslag voor het instellen van een informatieregister. In dit register, 

dat via internet toegankelijk moet zijn, dienen ten minste de ter behandeling ontvangen en de na 

behandeling verzonden documenten te zijn opgenomen. In verband met de impact die de invoering 

van het register heeft op overheidsorganisaties, hoeft dit pas binnen 5 jaar na inwerking van de Woo 

te zijn geïmplementeerd. 

 

Het uitgangspunt is dat beschikbare informatie in principe openbaar wordt gemaakt (bij voorkeur 

digitaal) en kan worden hergebruikt. Voor de ODMH betekent dit onder andere dat alle beschikkingen 

(vergunningen) openbaar zullen worden gemaakt (digitaal). Persoonlijke beleidsopvattingen mogen 

geheim blijven; dat zijn ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van 

intern beraad.  
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Ook bij ambtshalve (actieve) openbaarmaking is in sommige gevallen besluitvorming nodig (wanneer 

de verwachting bestaat dat een derde bezwaar heeft tegen openbaarmaking). Tegen deze besluiten 

kunnen vervolgens rechtsmiddelen worden aangewend (bezwaar en beroep mogelijk). Mogelijk wordt 

door de vereiste actievere openbaarmaking een groter beslag op het ambtelijk apparaat gelegd. 

 

Een eerste impactanalyse naar de gevolgen voor het Rijk is uitgevoerd, een tweede impactanalyse 

naar de gevolgen van de Woo voor provincies en gemeenten gaat uitgevoerd worden. Uitkomsten van 

deze impactanalyses kunnen mogelijk tot aanpassingen leiden van de Woo en voor de implementatie 

van deze wet bij de gemeenten, provincie en ODMH. 

 

5.3 Privacybescherming 

Een onderwerp dat in het kader van de twee bovenstaande ontwikkelingen (digitalisering en actievere 

openbaarmaking / informatisering) zeker aandacht behoeft, is de bescherming van persoonsgegevens 

(zorgen voor zorgvuldige omgang met deze gegevens). De eisen uit de Wet bescherming 

persoonsgegevens dienen in acht te worden genomen.  

 

Persoonsgegevens mogen niet zonder toestemming of wettelijke basis openbaar worden gemaakt. In 

dit kader is ook de eerder genoemde informatieveiligheid relevant. De ODMH dient, net als elke 

organisatie, passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Datalekken dienen (zoveel mogelijk) 

voorkomen te worden. Wanneer datalekken zich desondanks toch voordoen, dienen ze te worden 

gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens (toezichthouder). 

 

Ook de Europese regelgeving op dit punt is van belang: de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels vastgesteld. Als gevolg hiervan dient een 

overheidsorganisatie onder andere een register bij te houden van de verwerkingsactiviteiten en dient 

een Privacyfunctionaris te worden benoemd. Deze verordening moet in 2018 worden 

geïmplementeerd. 

 

De wetgeving stelt de volgende eisen aan informatie: digitaal, openbaar, herbruikbaar (en 

uitwisselbaar met ketenpartners). De privacywetgeving dwingt tot verdergaande bescherming van 

privacygevoelige informatie. Voor alle overheidsorganisaties, dus ook voor de ODMH, heeft dit 

gevolgen voor de werkprocessen.  

 

Via standaardisering van de werkprocessen en handige ICT-tools wordt deze wetgeving bij de ODMH 

geïmplementeerd. 

 

5.4 Ontsluiting milieu-informatie 

Passend binnen de strategische doelen van de ODMH, innovatief, digitaal en transparant en 

aansluitend bij de doelstellingen van de Omgevingswet, wil de ODMH beschikbare milieu-informatie 

ontsluiten. Tevens wordt hiermee de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeterd. Gestart is 

met de ontsluiting van bodemkwaliteitsgegevens, maar deze ontsluiting wordt de komende jaren 

verder vormgegeven rondom overige, binnen de dienst beschikbare, milieu-informatie. Tevens 

sorteert de ODMH hiermee voor op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). 
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6 Overig 
 

6.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden, waardoor de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet zijn vervallen. Tevens heeft er 

een decentralisatie van bevoegdheden plaatsgevonden naar provincie en gemeenten. 

 

Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten taken op het gebied van toetsen, toezicht en handhaving op 

grond van de Wet natuurbescherming verkregen. Het gaat daarbij om het controleren van Wabo-

vergunningaanvragen op volledigheid. Als er sprake is van gevolgen voor de natuur dient in het kader 

van de Wabo-vergunningaanvraag een natuuronderzoek door de initiatiefnemer plaats te vinden, 

waarbij het aan de gemeente is om te beoordelen of er wel/niet een natuuronderzoek noodzakelijk is. 

Indien uit natuuronderzoek blijkt dat er gevolgen zijn voor de beschermde natuur, dan moet de 

provincie toestemming verlening. De gemeente vraagt dan een ‘verklaring van geen bedenkingen’ aan 

de provincie. Als deze vvgb wordt verleend, wordt deze onderdeel van de Wabo-vergunning, waarmee 

ook de taken op het gebied van toezicht en handhaving bij de gemeente komen te liggen. 

 

In 2018 gaat de ODMH bovenstaande werkwijze verder implementeren in haar werkprocessen, op de 

wijze zoals deze in 2017 met de gemeenten en provincie wordt afgesproken. Uiteindelijk zal de Wet 

natuurbescherming onderdeel gaan uitmaken van de toekomstige Omgevingswet. 
 

6.2 Vervolg asbestinventarisatie 

Waarschijnlijk zal vanaf 2024 de aanwezigheid van asbestdaken in Nederland verboden zijn. Dit 

verbod geldt voor asbesthoudende dakbedekking die in contact staat met de buitenlucht, zoals 

golfplaten en dakleien.  

 

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbesthoudende daken. Het is zinvol 

om als overheid in een vroeg stadium te starten met het informeren van de eigenaren en het 

aandringen op sanering. Voorkomen moet worden dat de eigenaren eind 2023 ineens geconfronteerd 

worden met het aanstaande verbod.  

 

Het bevoegd gezag kan, op grond van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012, van eigenaren eisen 

dat zij asbesthoudende daken saneren als asbestdaken aantoonbaar een gevaar opleveren voor de 

volksgezondheid of de veiligheid, bijvoorbeeld omdat de daken in slechte staat zijn en/of sterk 

verweerd zijn. Een tijdige inventarisatie kan inzichtelijk maken welke daken nu al zodanig verweerd 

zijn dat sanering ruim vóór 2024 afgedwongen moet worden. 

 

In de jaren 2018 – 2023 zullen de eigenaren van niet-ernstig verweerde daken gevraagd worden om 

een planning te overleggen zodat de kans op een tijdige aanpak vergroot wordt. Ook gaat de ODMH 

toezicht houden op de saneringen die in de periode 2018 – 2023 worden uitgevoerd. 
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6.3 Diffuse loodverontreiniging 

Het is bekend dat oude binnensteden, dorpskernen, lint- en dijkbebouwingen als gevolg van jarenlang 

gebruik en ophogingen diffuus verontreinigd zijn geraakt met zware metalen, waaronder lood. In 2016 

is een RIVM-rapport verschenen waaruit blijkt dat ook bij geringere blootstelling mogelijk effecten zijn 

op de gezondheid. De GGD adviseert dan ook om de blootstelling aan met lood verontreinigde 

bodems te voorkomen en dat door het geven van gebruiksadviezen veel blootstelling kan worden 

voorkomen.  

 

Eind 2016 is een landelijke werkgroep opgericht, welke medio 2017 met aanbevelingen zal komen. 

Hieruit zal een aanpak naar voren komen die naar verwachting anders is dan onder de Wet 

bodembescherming en meer aansluit bij het regime van de Omgevingswet.  

 

We wachten de uitkomsten van het onderzoek af en zullen aan de hand daarvan bezien of er nadere 

maatregelen nodig zijn. 
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7 Bijlage 
 

In onderstaand overzicht worden de gemeentelijke beleidsdocumenten weergegeven die in regionaal 

verband zijn opgesteld en behandeld in het DB/AB van de ODMH.  

Vaststelling van de documenten heeft veelal plaatsgevonden in het college van B&W en/of 

gemeenteraad.  

 

 

Bodem  Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer   2017 – 2021 

  (inclusief bijbehorende Bodemkwaliteitskaart) 

Bodem  Nota bodemkwaliteit bij bouwen 2013    vigerend 

Bodem  Beleidsregel voor bodemonderzoek bij bedrijven  vigerend 

 

Geluid  Beleidsregel Hogere Waarden Wet geluidhinder   vigerend 

 

VTH  Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving  2015 - 2018 

  (gemeentelijke milieutaken) 

VTH  Regionaal handhavingsbeleid     2015 - 2018  

  (bouw- en woningtoezicht) 

VTH  Nota vergunningverlening     2017 - 2020 

  (bouw- en woningtoezicht) 

 

Geur  Verordening Geurhinder en veehouderij    vigerend 

  (Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard) 

 

 


