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1 Inleiding 
 

Voor u ligt de Kadernota 2017 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). In deze nota 

schetsen wij de ontwikkelingen die vanaf 2017 van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de 

werkzaamheden van de ODMH en het aanbod van producten naar de zes aangesloten gemeenten en 

de provincie Zuid-Holland. 

 

De Kadernota geeft de vakinhoudelijke uitgangspunten. De Kadernota biedt samen met de financiële 

kaders en het productenboekinput voor de jaarprogramma’s 2017. De jaarprogramma’s stellen we in 

het derde kwartaal van 2016 op en bespreken we met de individuele deelnemers. De financiële 

contouren (programmabegroting) voor de jaarprogramma’s bespreken we in april 2016 met de 

aangesloten partijen. De ontwikkelingen zoals beschreven in de kadernota passen binnen de nog op 

te stellen en bestuurlijk vast te stellen Programmabegroting.  

 

De gemeentelijke financiële kaders zijn vormgegeven in de regionale kaderbrief die (in adviesvorm) 

wordt vastgesteld op het niveau van de regio Hollands Midden (de zgn. ‘Strijkbrief’). Daarnaast 

worden ook door de PZH financiële kaders vastgesteld, die uitgangspunt vormen bij de constructie 

van de Programmabegroting. Het (eventueel) toevoegen van financiële informatie aan de kadernota 

zal betrokken worden bij de voorbereiding van de kadernota 2018. 

 

De financiële consequenties voor de optionele taken verschillen per deelnemer en zijn afhankelijk van 

de individuele afspraken.  

 

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. De 

inventarisatie van de ontwikkelingen heeft intern plaatsgevonden bij de ODMH en is ook voorgelegd 

aan onze deelnemers. 

 

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

Holland. Hoofdstuk 3 beschrijft de wettelijke kaders die invloed gaan hebben op de werkzaamheden 

van de ODMH. Hoofdstuk 4 beschrijft de bestuurlijke kaders. Hoofdstuk 5 beschrijft de beleidsmatige 

kaders, waarna hoofdstuk 6 een aantal uitvoeringskaders vermeldt. 
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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 milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een 

deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. 

 

De taken omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en 

woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. Daarnaast voeren 

wij taken uit t.a.v. bodem, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, archeologie, ecologie en 

milieueducatie. We houden ook toezicht op de kwaliteit en veiligheid van officiële zwemwaterlocaties 

voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland.   

 

Bij de ODMH werken per 1 januari 2016 ruim 200 medewerkers. De omgevingsdienst heeft vier 

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

woningtoezicht (BWT) voert de bouwtaken uit voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 

Zuidplas, Waddinxveen en de Provincie Zuid-Holland.  

 

De ODMH kenmerkt zich door een sterke bedrijfsvoering, het leveren van gedegen kwaliteit (ISO 

gecertificeerd) en veel kennis en ervaring met taken in de leefomgeving. Daarnaast vindt de 

omgevingsdienst de afspraken die gemaakt worden met de deelnemers erg belangrijk. Afspraak is  

afspraak, en hier houden wij ons als opdrachtnemer ook aan.  
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3 Wettelijke kaders 
 

3.1 Omgevingswet 

De Omgevingswet zal op 1 juli 2018 in werking treden.  

 

Bij de vernieuwing van het omgevingsrecht wordt uitnodigingsplanologie centraal gesteld, in 

tegenstelling tot de huidige toelatingsplanologie. De overheid schept met de nieuwe wet kaders en 

geeft richting aan ontwikkelingen. Tegelijk wordt er ruimte geboden aan bedrijven, inwoners en 

maatschappelijke partijen voor ontwikkeling, creativiteit en innovatie. Vertrouwen vormt hierbij een 

centraal en verbindend thema. 

 

De Omgevingswet bundelt tientallen (delen van) wetten, besluiten en regelingen op het gebied van 

ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water tot één Omgevingswet. De uitwerking van de wet 

zal plaatsvinden in vier AMvB’s en een aantal ministeriële regelingen. Dit totale stelsel moet leiden tot 

een totale herziening van het Omgevingsrecht. 

 

Kerninstrumenten 

De basis van de Omgevingswet wordt gevormd door zes kerninstrumenten: 

1. De omgevingsvisie. Een samenhangend strategisch plan voor de fysieke leefomgeving. 

Verplicht voor rijk, provincies en gemeenten. 

2. Een programma (Rijk/provincies). Een pakket beleidsvoornemens en maatregelen om 

omgevingswaarden of doelen in de leefomgeving te bereiken. Andere bestuursorganen 

kunnen worden betrokken. 

3. Het omgevingsplan (gemeenten), de waterschapsverordening (waterschappen) en de 

omgevingsverordening (provincies). Bevatten alle algemene regels en vergunningplichten 

van de decentrale overheden voor het gehele grondgebied. 

4. Algemene Rijksregels, bestaande uit vier AMvB’s: 

 het Omgevingsbesluit: algemene en procedurele bepalingen; 

 het Besluit kwaliteit leefomgeving: inhoudelijke normen voor het handelen van 

bestuursorganen; 

 het Besluit activiteiten leefomgeving: algemene regels voor milieubelastende 

activiteiten en lozingsactiviteiten (i.p.v. het activiteitenbesluit); 

 het Besluit bouwwerken leefomgeving: algemene regels aan bouwwerk 

gerelateerde activiteiten (i.p.v. het bouwbesluit). 

5. De omgevingsvergunning. Eén aanvraag, één loket voor het totaal aan activiteiten. 

6. Het projectbesluit. Een algemene regeling voor snellere/betere besluitvorming over projecten 

met een publiek belang (bijv. aanleg weg, natuurgebied, windmolenpark). 

 

Digitaal stelsel 

Om de Omgevingswet goed tot uitvoer te brengen wordt landelijk een samenhangend, vraaggestuurd 

digitaal stelsel (voorheen ‘Laan van de leefomgeving’) ontwikkeld. Het streefbeeld is dat alle reeds 

aanwezige, goede informatie over de leefomgeving eenvoudig en in beginsel kosteloos wordt verstrekt 

aan initiatiefnemers, belanghebbenden en het bevoegd gezag. Iedere gebruiker heeft op deze manier 

dezelfde informatie ter beschikking, die is opgenomen in zogenaamde informatiehuizen.  

Naar verwachting zal de ODMH bronhouder voor een aantal informatiehuizen van het digitaal stelsel 

worden. In 2017 zal hier meer duidelijkheid over zijn. 
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Planning 

De invoeringswet en aanvullingswetten op de beleidsterreinen van bodem, geluid, natuur en 

grondeigendom zullen in 2017 in de Tweede Kamer worden behandeld. 

 

Het beleidsterrein bodem zal een integraal onderdeel worden van het nieuwe stelsel van het 

omgevingsrecht, maar is dermate beleidsrijk dat het een apart traject kent. De bodemregels in de 

Omgevingswet zullen fundamenteel anders zijn dan de huidige bodemwetgeving. Bijvoorbeeld het 

verdwijnen van beschikkingen en verschuiving van bevoegd gezag van provincie naar gemeenten. In 

2017 zal duidelijk zijn wat er precies gaat veranderen en zal het belangrijk zijn om alvast te anticiperen 

op de wijzigingen.  

Ook de wijziging van de Wet geluidhinder (Swung 2) kent een eigen wetgevingstraject, maar zal 

uiteindelijk worden opgenomen in de Omgevingswet. Er komt een monitoringssysteem voor 

wegverkeerslawaai, waarbij de verkeersintensiteiten van 2017 als uitgangspunt worden gehanteerd. 

Daarnaast zal, door wijziging van de Wet, bij elk te nemen verkeersbesluit geluid betrokken moeten 

worden. Tevens worden voor industrielawaai de bestaande geluidszones omgezet naar een nieuw 

systeem van zonebeheer. 

 

Rol ODMH 

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

hierbij aan scholing op regionaal niveau van betrokkenen bij de omgevingswet en regionale 

afstemming van het implementatietraject. 

Behalve een faciliterende rol zal de ODMH een rol krijgen bij de ontwikkeling van omgevingsvisies, 

gemeentelijke omgevingsplannen en de provinciale omgevingsverordening. De ODMH brengt de 

aanwezige inhoudelijke kennis in op het gebied van milieu en BWT in en van het gebied om ook in de 

toekomst een goede uitvoerende rol vorm te geven.  

 

3.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

De ministerraad heeft op 18 mei 2015 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen’. Omdat de financiële consequenties, zowel voor de markt (initiatiefnemers en bouwers) als 

het bevoegd gezag, nog niet voldoende was uitgewerkt, heeft de behandeling in de Tweede Kamer 

vertraging opgelopen. De invoering van de wet wordt nu op 1 januari 2017 verwacht, maar gezien de 

ontwikkelingen kan dit nog veranderen. 

 

Doel van de wet is om opdrachtgevers een sterkere positie te geven bij eenvoudige nieuwbouw en 

seriematige verbouw. De aannemer blijft na oplevering aansprakelijk voor zichtbare en verborgen 

gebreken. Marktpartijen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking en zorgen dat het 

bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. Verwacht wordt dat de controle op de bouwkwaliteit zo 

sneller en goedkoper wordt. De privatisering heeft betrekking op aspecten uit het Bouwbesluit. 

Aspecten die samenhangen met ruimtelijke ordening, welstand en omgevingsveiligheid worden niet 

geprivatiseerd en blijven dus onder de bevoegdheid van de overheid vallen. 

 

In 2017 zal het in de eerste fase gaan om bouwwerken met een laag risico die seriematig worden 

uitgevoerd zoals woningen, kleine woongebouwen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Na drie jaar 

vindt een evaluatie plaats en zullen ook bouwwerken met een middelgroot risico (zoals bibliotheken, 

gemeentehuizen en woongebouwen tot 70 meter hoog) onder de nieuwe wet vallen. Daarna volgen 

bouwwerken met een hoog risico (bijvoorbeeld metrostations, stadions, ziekenhuizen en 

woongebouwen van boven de 70 meter). 
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De wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt tevens opgenomen in de toekomstige Omgevingswet. 

 

Gezien de impact van de privatisering op de uitvoerende taken van de ODMH, volgt de dienst de 

privatisering van taken nauwgezet. In overleg met gemeenten en provincie worden voorstellen gedaan 

hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. De uiteindelijke impact zal mede afhangen van de keuzes 

die landelijk gemaakt worden naar aanleiding van de evaluatie, drie jaar na de inwerkingtreding van 

de wet. 

 

In oktober 2014 is het ‘Onderzoek alternatieven voor financiering omgevingsvergunningen en toezicht, 

activiteit bouwen’ aan de Eerste Kamer aangeboden. De minister zou vervolgens met een voorstel 

voor een nieuwe legesstructuur komen, rekening houdend met de gevolgen van de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen.  

 

De ODMH zal in het Productenboek BWT 2017 aangeven wat de gevolgen van de privatisering zijn 

voor de kengetallen voor de verschillende producten. De gemeenten kunnen deze gewijzigde 

kengetallen gebruiken als basis voor de aanpassing van de legesverordening. 
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4 Bestuurlijke kaders 
 

4.1 Energietransitie in Midden-Holland 

De uitvoering van het nationale Energieakkoord is inmiddels in volle gang. Het uiteindelijke doel is een 

breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Op alle bestuurlijke lagen is 

een intensivering te zien van de aanpak van energietransitie, zo ook in onze regio. Provincie en 

gemeenten geven blijk van de urgentie en stellen krachtige ambities. Uitvoeringsprogramma’s zijn in 

werking getreden en resultaten worden geboekt. 

 

De transitie naar een duurzame energievoorziening is een opgave die meerdere decennia zal vergen. 

Na de evaluatie van het Energieakkoord in 2016 zal blijken of Nederland op de goede weg is en of 

aanvullende maatregelen nodig zijn. Naar verwachting zal verdere intensivering nodig zijn in 2017, 

mede gezien de verhoging van de Europese ambities tijdens de klimaattop in Parijs. Zo nodig zal het 

Rijk dit wettelijk gaan afdwingen. 

 

De ODMH zal de deelnemers bij hun energietransitiedoelen ondersteunen. Door een regionale insteek 

is de ondersteuning voor elke deelnemer relevant en efficiënt in uitvoering. Tevens slaan we de brug 

tussen lokale en provinciale doelstellingen. 

 

Een belangrijk issue zal de ruimtelijke inpassing van de energietransitie worden. Opwekking van 

duurzame energie vraagt om ruimte. Het landschap zal daardoor veranderen. Denk bijvoorbeeld aan 

zonneweiden en windturbines. Ook de ondergrondse ruimtelijke ordening zal van groter belang 

worden in verband met de opwekking uit en opslag van energie in de bodem. 

 

Met name voor de ruimtelijke inpassing kan een regionale aanpak meerwaarde opleveren. De ODMH 

kan vanuit haar ruimtelijke kennis van de regio, zowel boven- als ondergronds, ook bij de 

energietransitie een bijdrage leveren aan een goede ruimtelijke ordening. 
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5 Beleidsmatige kaders 
 

5.1 Structuurvisie Ondergrond 

In 2016 zal door het Rijk de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) zijn vastgesteld. Hierin wil het Rijk 

de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten op elkaar afstemmen. STRONG gaat met name over 

activiteiten van nationaal belang en/of waarvoor het Rijk de verantwoordelijkheid heeft voor de 

vergunningverlening. Voorbeelden zijn de winning van schaliegas, ondergrondse opslag van stoffen 

en grondwaterwinning. Dit zal ook gemeenten en provincie raken en het ligt voor de hand dat de 

deelnemers in 2017 zelf ook aan de slag gaan met ordening van de ondergrondse ruimte over 

activiteiten waarvoor zij bevoegd zijn. Voor gemeenten is dit geen verplichting. 

 

De ODMH kan gemeenten en provincie daarbij ondersteunen zoals ze ook heeft gedaan met het 

opstellen van een notitie Schaliegas en diverse Handreikingen Ondergrond (Zuidplas en Bodegraven-

Reeuwijk). Ook kan de ODMH, vooruitlopend op de verplichte omgevingsvisie, de deelnemers 

begeleiden in het proces dat kan leiden tot een visie op de ondergrond. 
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6 Uitvoeringskaders 
 

6.1 Digitalisering 

Zowel landelijk (Digitaal 2017) als lokaal (VNG Digitale Agenda 2020) zijn stevige ambities 

geformuleerd m.b.t. digitale dienstverlening en het gebruik van landelijke voorzieningen. Bij de ODMH 

loopt op moment van schrijven een implementatie van de landelijke voorzieningen ‘Berichtenbox’ en 

‘Lopende zaken’. Ook maakt de ODMH al gebruik van de relevante basisregistraties. Gebruik van de 

landelijke voorziening van de Basisregistratie Personen (BRP) is voorzien begin 2016. Desondanks 

zal ook op de ODMH het nodige af gaan komen: voorzieningen zullen intensiever gebruikt gaan 

worden en burgers en bedrijven zullen in toenemende mate uit gaan van digitale communicatie. 

 

In het kader van de Omgevingswet wordt een nieuwe versie van het Omgevingsloket Online (OLO) 

ontwikkeld (‘OLO3’) die het huidige OLO en de Activiteiten Internetmodule (AIM) combineert. Het 

nieuwe OLO maakt deel uit van het digitaal stelsel omgevingswet dat gemeenten, provincie en de 

ODMH verplicht moeten gebruiken. Ook zal ODMH naar verwachting bronhouder zijn van één of 

meerdere informatiehuizen die de bron moeten gaan vormen van de informatie die nodig is voor een 

goede uitvoering van de wet. De informatie in de informatiehuizen zal “beschikbaar, bruikbaar en 

(juridisch) bestendig ” moeten zijn. Dit zal mogelijk betekenen dat informatie kwalitatief verbeterd zal 

moeten worden. 

 

Naar verwachting wordt het per 1 januari 2018 verplicht om via de Decentrale Regelgeving en 

Officiële Publicaties - ‘DROP’ (combinatie van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële 

Publicaties en de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving) de formele bekendmakingen te gaan 

verzorgen die vervolgens ontsloten worden via o.a. officiëlebekendmakingen.nl. Aangezien de ODMH, 

in samenwerking met haar opdrachtgevers, in 2016 al over gaat tot formele digitale bekendmaking, zal 

de impact van het digitaal bekendmaken voor de ODMH in 2017/2018 beperkt zijn. 

 

Indien het per 1 januari 2018 ook verplicht wordt om digitaal ter inzage te gaan leggen (hier wordt nu 

landelijk over gesproken) zal dit impact hebben op de ODMH: Het ligt in dit geval namelijk voor de 

hand om de ter inzage te leggen documenten vanuit de bron, zijnde de ODMH, te gaan leveren aan 

‘DROP’. Privacy aspecten en bijvoorbeeld de noodzaak tot witten zullen dan nadrukkelijk aan de orde 

moeten komen. 

 

Zoals in paragraaf 3.1 is vermeld, zal de ODMH naar verwachting bronhouder voor een aantal 

informatiehuizen van het digitaal stelsel worden. 

 

6.2 Asbestverwijdering 

In maart 2015 maakte staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend dat per  

1 januari 2024 een algemeen verbod geldt voor asbesthoudend materiaal dat wordt toegepast als 

dakbedekking. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen vanaf 2024 geen 

asbestdaken meer hebben. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de 

buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Mogelijk komt daar nog een verbod op gevelbeplating bij. 

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen, zoals 

asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. 

 

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. 

Handhaving op het verbod kan pas vanaf 1 januari 2024, tenzij de daken nu al ernstig verweerd zijn.  
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De ODMH kan in 2017 een inventarisatie uitvoeren om te bepalen om hoeveel daken het gaat. 

Tevens zal voorlichtingsmateriaal beschikbaar worden gesteld. 

 

6.3 Convenant Bodem en Ondergrond 

Op 17 maart 2015 is door het Rijk, IPO, VNG en Unie van waterschappen het Convenant Bodem en 

Ondergrond 2016-2020 vastgesteld. Daarin zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de te behalen 

doelen voor de periode tot 2020. De afspraken gaan over onder meer aanpak van spoedlocaties, 

diffuse bodemverontreiniging, duurzaam gebruik van de ondergrond (3D-ordening), nazorg en 

informatiebeheer. De provincie Zuid-Holland heeft dit uitgewerkt in een werkprogramma Bodem en 

Ondergrond. De ODMH zal in 2017 uitvoering geven aan dit werkprogramma.  

 

6.4 EU richtlijn omgevingslawaai 

In 2012 hebben de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Alphen aan den Rijn voor het eerst 

geluidskaarten opgesteld, gevolgd door een actieplan Geluid in 2013. Dit is gedaan in het kader van 

de EU richtlijn omgevingslawaai. De kaarten en het actieplan zijn in te zien via de website van de 

gemeente. Dit is een 5-jaarlijks terugkerende verplichting. Hieruit volgt dat uiterlijk 30 juni 2017 

geluidsbelastingkaarten en uiterlijk 18 juli 2018 een, zo nodig geactualiseerd, actieplan opgesteld 

moet worden. De geluidsbelastingkaarten geven inzicht in de huidige geluidsniveaus van weg, rail en 

industrie in de gemeente. In het actieplan kan de gemeente haar ambitie uitspreken ten aanzien van 

deze geluidssituatie voor de aankomende jaren. 

De eerste keer stelde het Rijk gelden beschikbaar, dat is nu niet meer het geval. Benodigde uren 

worden in principe begroot in het jaarprogramma. 

 

 
 
 

 


