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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 

Het Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH) en de provincie Zuid-Hol-

land hebben tijdens de vorming van regionale uitvoeringsdiensten een intentieverklaring geslo-

ten. Een van de gemaakte afspraken is in 2014 een evaluatie van de Omgevingsdienst Midden-

Holland (ODMH) uit te voeren. 

 

De ODMH is per 1 juli 2012 gestart en komt voort uit het ISMH. De ODMH heeft zich ten doel ge-

steld om een bijdrage te leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving door 

(wettelijke) taken op het gebied van milieu en bouw- en woningtoezicht uit te voeren.  

 

De ODMH voert deze taken in opdracht uit voor de provincie Zuid-Holland en gemeenten in de 

regio Midden-Holland. Het gaat concreet om de volgende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, 

Gouda, Krimpenerwaard1, Waddinxveen, Zuidplas en het voormalige deel van Boskoop dat sinds 

1 januari 2014 deel uitmaakt van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 

De taken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieure-

gels, bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbe-

leid. Daarnaast worden taken uitgevoerd op het gebied van bodem, externe veiligheid, geluid- 

en luchtkwaliteit, archeologie, ecologie en milieueducatie. Er zijn ook een paar bijzondere ta-

ken van de provincie Zuid Holland bij de ODMH belegd. Zo wordt toezicht op de kwaliteit en 

veiligheid van officiële zwemwaterlocaties voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-

Holland gehouden. Daarnaast behandelt de ODMH voor de hele provincie Zuid-Holland de ver-

gunningaanvragen voor slootdempingen. 

 

Het doel van de evaluatie is te onderzoeken of de ODMH voldoende robuust en toekomstbe-

stendig is. Aan de ene kant om te bezien of de kwaliteit van de dienstverlening, de producten 

en de organisatie zich voldoende hebben ontwikkeld. Aan de andere kant om te beoordelen of 

het nodig (of wenselijk) is om te komen tot opschaling tot één dienst in de veiligheidsregio.  

 

Achterliggende gedachte van de intentieovereenkomst is dat het destijds niet opportuun werd 

geacht om de twee bestaande milieudiensten in de veiligheidsregio Hollands Midden, de ODMH 

en de ODWH samen te voegen. Voor de vorming van twee omgevingsdiensten heeft de Staatsse-

cretaris, in afwijking van het landelijke beleid, toestemming gegeven. Conform de intentiever-

klaring vindt een besluit over een eventuele opschaling in februari 2015 plaats. 
  

                                              
1 De gemeente Krimpenerwaard is sinds 1 januari 2015 een samenvoeging van de gemeenten Neder-
lek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. 
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1.2. Leeswijzer 

Het rapport is naast de inleiding opgebouwd uit 6 hoofdstukken: 

 

 In hoofdstuk 2 is de vraagstelling en de onderzoeksopzet beschreven, inclusief een verant-

woording van het uitgevoerde onderzoek. 

 Hoofdstuk 3 bevat een korte beschrijving van de achtergronden bij de vorming van omge-

vingsdiensten in het algemeen en de ODMH in het bijzonder. 

 In hoofdstuk 4 wordt de huidige situatie van de ODMH in kaart gebracht. 

 In hoofdstuk 5 worden toekomstige ontwikkelingen verkend die relevant zijn voor de toe-

komst van de ODMH 

 Hoofdstuk 6 bevat een globale verkenning van de gevolgen van mogelijke opschaling van 

twee naar één dienst in de veiligheidsregio Hollands-Midden. 

 Hoofdstuk 7 bevat conclusies en enkele aanbevelingen. 
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2. Vraagstelling en verantwoording 
2.1. Vraagstelling 

Doel van de evaluatie is te onderzoeken of de ODMH op dit moment robuust en toekomstbe-

stendig is. In dat licht luidt de hoofdvraag als volgt: 

 

“Is de Omgevingsdienst Midden-Holland nu en in de nabije toekomst voldoende robuust 

voor de uitvoering van de door de deelnemers opgedragen taken?” 

 

Op basis van de hoofdvraag en de doelstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd ten 

aanzien van de huidige situatie: 

 

1. Hoe is de samenwerking met de partners in de veiligheidsregio? 

2. Hoe is de klanttevredenheid van de deelnemers (gemeenten en provincie)? 

3. Is de huidige wijze van governance naar tevredenheid van de deelnemers, of dient deze 

aangepast te worden? 

4. Hoe is de kwaliteit van de dienstverlening? 

 

Ten aanzien van de vraag of de ODMH in de nabije toekomst voldoende robuust is zijn de vol-

gende deelvragen geformuleerd: 

 

1. Is de huidige dienst voldoende robuust ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen? 

2. Welke voor- en nadelen zijn er bij opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio? 

3. Welke kosteneffecten zijn er bij opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio mogelijk 

te verwachten? 

4. Welke gevolgen heeft opschaling voor de kwaliteit van de dienstverlening? 

5. Wat betekent opschaling voor de aansturing van de ODMH? 

 

Beantwoording van deze deelvragen en daarmee de hoofdvraag heeft centraal gestaan bij uit-

voering van het onderzoek. 

 

Voor de evaluatie is de huidige situatie van de ODMH in kaart gebracht. Er is als het ware een 

foto van de bestaande situatie gemaakt. Omdat de aanvangssituatie niet bij de start is vastge-

legd, is het ook niet mogelijk om deze met de huidige situatie te vergelijken. Sinds de start 

van de ODMH heeft de organisatie vanzelfsprekend ook een ontwikkeling doorgemaakt. Deels 

komt deze ontwikkeling ook in de evaluatie naar voren. 

2.2. Onderzoeksopzet en verantwoording 

Het onderzoek is uitgevoerd in drie stappen. Na de start van het onderzoek is de aanpak en het 

onderzoekskader besproken met de directeur van de ODMH en vervolgens vastgesteld in het Da-

gelijks Bestuur van de ODMH. Het vastgestelde onderzoekskader is als bijlage 1 bijgevoegd. 
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In de tweede stap is onderzoek gedaan naar de huidige situatie. Dit heeft plaatsgevonden door 

documenten te bestuderen en 23 interviews te voeren. Een lijst met geïnterviewde personen is 

als bijlage 2 bijgevoegd bij dit rapport. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van gespreks-

leidraden. Van de gesprekken zijn voor intern gebruik van de onderzoekers puntsgewijze ver-

slagen gemaakt. De verslagen zijn ter verificatie voorgelegd aan de gesprekspartners. De ver-

zamelde informatie is geanalyseerd aan de hand van het onderzoekskader en op basis daarvan 

is beoordeeld in hoeverre de ODMH robuust is.  

 

Vervolgens is in de derde stap van het onderzoek een bijeenkomst met de  directeur en de con-

troller van de ODMH georganiseerd. In deze bijeenkomst is in gezamenlijkheid vooruitgekeken 

of de ODMH toekomstbesteding is. Dit is gebeurd aan de hand van de volgende vragen: 

 

 Welke ontwikkelingen staan de ODMH de komende jaren te wachten? 

 Is de ODMH voldoende robuust ten aanzien van deze toekomstige ontwikkelingen? 

 Zo niet, is opschaling van de ODMH een oplossing om deze ontwikkelingen aan te kunnen? 

 Indien opschaling een oplossing is: waarom en waarvoor is opschaling met andere partijen 

nodig en wie zijn dan de natuurlijke partners? 

 Leidt opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio tot de juiste schaal om de ontwikke-

lingen aan te kunnen?  

 Welke voor- en nadelen zijn er bij opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio? 

 Welke kosteneffecten zijn er bij opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio mogelijk 

te verwachten? 

 Welke gevolgen heeft opschaling voor de kwaliteit van de dienstverlening?  

 Wat betekent opschaling voor de aansturing (governance) van de ODMH?  

 

Belangrijke input voor deze bijeenkomst is geweest de beschrijving en beoordeling van de hui-

dige situatie. 
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3. Achtergronden 
3.1. Vorming van omgevingsdiensten 

Aanleiding voor vorming omgevingsdiensten 

Overheidsinstanties hebben de laatste 20 jaar veel geïnvesteerd in de verbetering van de kwa-

liteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van omgevings-

recht. Ondanks deze inspanningen constateerde de commissie Mans in 2008 in het rapport “De 

tijd is rijp” dat de kwaliteit van toezicht en handhaving nog veel te wensen overliet. De com-

missie constateerde dat er op het terrein van het omgevingsrecht sprake was van structurele 

en deels institutionele knelpunten die een effectieve en efficiënte handhaving in de weg ston-

den. Volgens de commissie werd het centrale probleem gevormd door fragmentatie in combi-

natie met vrijblijvendheid. Deze combinatie vormde een barrière voor het organiseren van vol-

doende kritische massa voor de vereiste menskracht en deskundigheid en voor het aanpakken 

van de (boven)regionale handhavingsproblemen op een (boven)regionale schaal. Ketenhandha-

ving kwam onvoldoende van de grond. Tot slot stelde de commissie vast dat de handhaving in 

de hoogste segmenten van de handhavingspiramide – waar sprake is van calculerend gedrag of 

criminele organisatie – niet of nauwelijks van de grond was gekomen. 

 

Na het uitbrengen van het rapport van de commissie Mans groeide het besef dat een verbete-

ring van het VTH-stelsel urgent was. De brand bij Chemie-Pack speelde daarbij een grote rol. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) trekt uit zijn onderzoek naar de brand bij dit bedrijf 

de conclusies dat maatregelen nodig waren. De OvV zag bundeling van deskundigheden en dis-

ciplines in een beperkt aantal krachtige, doortastend en onafhankelijk optredende omgevings-

diensten als belangrijke aspecten van de inrichting van het toezicht op risicovolle bedrijven. 

 

Package deal over modernisering VTH-stelsel 

Mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie Mans hebben het Rijk, het IPO en de 

VNG al in juni 2009 in de zogenaamde package deal afspraken gemaakt over de modernisering 

van het VTH-stelsel. De gemaakte afspraken gaan over: 

 

 het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken en van de informatie-

uitwisseling bij de handhaving in de bestuurlijke kolom en in de strafrechtelijke kolom, 

 het vereenvoudigen van de bevoegdheidsverdeling tussen de overheden door verdere de-

centralisatie, en 

 het verminderen van de bestuurlijke drukte door versobering van het interbestuurlijk toe-

zicht. 

 

Verbetering kwaliteit uitvoering en informatie-uitwisseling 

De gemaakte afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering hielden in de 

introductie van kwaliteitseisen en de vorming van een landsdekkend stelsel van omgevingsdien-

sten. Kwaliteitscriteria voor de uitvoering van VTH-taken en bevoegdheden door de betrokken 

bestuursorganen vormen het eerste fundament van het beoogde nieuwe VTH-stelsel. 
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Het tweede fundament was de afspraak dat de meer complexe taken die specifieke deskundig-

heid of specifieke toezichtexpertise vergen en taken die zich richten op activiteiten met een 

bovenlokale expertise of onderdeel vormen van een keten – het zo genoemde “basistakenpak-

ket”- door een regionale omgevingsdienst uitgevoerd gaan worden. Daarbij was het leidende 

principe dat de werkgebieden van de omgevingsdiensten territoriaal congruent zouden zijn met 

die van de (politie- en) veiligheidsregio’s. Afwijking daarvan was mogelijk, mits gemotiveerd 

en met instemming van het Rijk. Hierbij is afgesproken dat het Rijk de voor de motivering van 

de afwijking naar voren gebrachte belangen af zal wegen tegen het belang van een goede af-

stemmingsmogelijkheid met het Openbaar Ministerie (zie hierna) en de regionale en interregio-

nale milieuteams van de politie. In de praktijk komt voor dat één omgevingsdienst meer dan 

één veiligheidsregio bestrijkt – zoals de omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek – of 

dat binnen één veiligheidsregio twee omgevingsdiensten functioneren – zoals in veiligheidsregio 

Hollands-Midden (zie ook volgende paragraaf).2 

 

De gemaakte afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering bij het be-

voegde gezag en in de strafrechtelijke kolom hielden in het verbeteren van de informatiehuis-

houding en de informatie-uitwisseling en afstemming tussen bestuur, Openbaar Ministerie (OM) 

en politie. De vorming van een landsdekkend stelsel van omgevingsdiensten werd door betrok-

ken partijen gezien als belangrijke randvoorwaarde om de nagestreefde verbeteringen te kun-

nen voldoen. Deze diensten moeten beschikken over voldoende buitengewone opsporingsamb-

tenaren. 

 

Tot nu toe behaalde resultaten 

De afgelopen jaren hebben de betrokken partijen gewerkt aan het uitvoeren van de gemaakte 

afspraken. De vorming van een landsdekkend stelsel van omgevingsdiensten is afgerond. Zes 

van deze diensten zijn zogenaamde BRZO3-omgevingsdiensten met specifieke deskundigheid 

voor VTH-taken van alle BRZO-bedrijven in Nederland. Er zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld en 

bestuurlijk vastgesteld. Er is een systeem voor uitwisseling van informatie tussen toezichthou-

ders ontwikkeld (Inspectieview Milieu). En ten slotte is er een overlegstructuur opgezet om de 

samenwerking tussen diverse partijen te bevorderen. Parallel aan deze ontwikkelingen is – en 

wordt nog steeds – gewerkt aan versterking van de kwaliteit van de strafrechtelijke milieu-

handhaving door het OM en de politie en aan de verbetering van de samenwerking en informa-

tie-uitwisseling met het bevoegd gezag vanuit de strafrechtelijke kolom. 
  

                                              
2 In het huidige wetsvoorstel voor verbetering, toezicht en handhaving is hierover opgenomen dat het functio-
neren van twee omgevingsdiensten binnen één veiligheidsregio een uitzondering is en blijft. Het is de bedoe-
ling nieuwe uitzonderingen niet toe te staan. Volgens de regering blijft het einddoel congruentie tussen de 
werkgebieden van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Zie voor meer informatie: TK 2013-2014, 33 872. 
3 Besluit risico’s en zware ongevallen (BRZO). 
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3.2. Vorming van de ODMH 

Totstandkomingsgeschiedenis ODMH 

Op het moment van sluiten van de package deal beschikte de regio Midden-Holland over een 

functionerende milieudienst, namelijk Milieudienst Midden-Holland. Deze milieudienst maakte 

onderdeel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH). 

Mede naar aanleiding van het besluit van de provincie Zuid-Holland haar uitvoerende milieu-

taken onder te brengen bij regionale uitvoeringsdiensten, hebben het ISMH en de provincie op 

1 juli 2010 een intentieverklaring ondertekend om voor 1 januari 2012 te komen tot een geza-

menlijke omgevingsdienst, de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).  

 

Voorafgaand aan deze intentieverklaring zijn eind 2008 nog de mogelijkheden verkend om van 

de twee toenmalige intergemeentelijke milieudiensten4 in de veiligheidsregio Hollands Midden 

één regionale uitvoeringsdienst te maken en deze uit te breiden met de provinciale taken. Be-

stuurlijk is destijds echter de conclusie getrokken dat samenvoeging van beide milieudiensten 

niet opportuun was. Daar kwam bij dat beide diensten met de toevoeging van de provinciale 

diensten voldoende robuust werden geacht. Dit betekende dat binnen het werkgebied van de 

veiligheidsregio Hollands-Midden twee omgevingsdiensten werden gevormd: de ODMH en de 

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Hierover heeft de provincie de minister van het toen-

malige VROM geïnformeerd. 

 

In maart 2012 is de ODMH juridisch tot stand gekomen in de vorm van een gemeenschappelijke 

regeling. De ODMH kende aanvankelijk twee deelnemers: het ISMH en de provincie. In oktober 

2012 trad het ISMH uit en traden de tien gemeenten uit de regio Midden-Holland (die samen 

ook het ISMH vormen) individueel toe tot de ODMH. 

 

Per 1 juli 2012 ontstond de ODMH ook in bedrijfseconomische zin door boedelscheiding van de 

ISMH en de Milieudienst Midden-Holland en vervolgens de overgang van de Milieudienst Midden-

Holland naar de ODMH. De ODMH kreeg er bovendien de taken en het personeel bij van de pro-

vincie Zuid-Holland. Daarmee werden taken en personeel van de ODMH gevormd door het ta-

kenpakket en personeel van de toenmalige Milieudienst en het takenpakket en personeel van 

de provincie dat destijds belast was met provinciale milieutaken in de regio Midden-Holland. 

 

Intentieverklaring “Evaluatie Omgevingsdienst Midden-Holland” 

Voor onderhavig onderzoek is nog van belang dat het ISMH en de provincie op 8 juli 2011 een 

intentieverklaring “Evaluatie Omgevingsdienst Midden-Holland” hebben gesloten. In deze ver-

klaring spraken beide partijen de intentie uit om uiterlijk 2014 een evaluatie van de ODMH ge-

reed te hebben. Elementen van deze evaluatie zouden in ieder geval moeten zijn: 

 

i. De samenwerking met de partners in de veiligheidsregio 

ii. De klanttevredenheid van de deelnemers 

iii. De kwaliteit van de dienstverlening 

iv. De kostenbesparingsmogelijkheden bij opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio. 

 

                                              
4 Te weten: Milieudienst Midden-Holland en Milieudienst West-Holland. 
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Verder is opgenomen dat besluitvorming over de evaluatie en de opschaling naar één omge-

vingsdienst in de veiligheidsregio uiterlijk februari 2015 plaats vindt door het bestuur van de 

ODMH in overleg met de ODWH (tenzij van onderop of hogerhand eerder een koersverandering 

plaatsvindt).  

 

Met de oplevering van deze evaluatie, en de vaststelling daarvan in het AB, heeft de ODMH vol-

daan aan de afspraken uit de intentieverklaring van 8 juli 2011.  

 
Uitbreiding takkenpakket ODMH 

Vanaf de start voert de ODMH taken op het terrein van Bouw- en Woningtoezicht (BWT) uit 

voor gemeenten. In eerste instantie konden gemeenten uit een pool van medewerkers van de 

ODMH BWT expertise inhuren. Bij gemeenten bestond vervolgens de behoefte om de uitvoerig 

van deze taken op te dragen aan een samenwerkingsverband, zodat de kwaliteit van de uitvoe-

ring beter kon worden geborgd. ODMH is daarover in gesprek gegaan met de verschillende ge-

meenten. 
 

Vanaf 1 januari 2013 is door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de uitvoering van de BWT ta-

ken opgedragen aan de ODMH. Later hebben ook de gemeenten Gouda, Zuidplas en Waddinx-

veen de uitvoering van hun BWT taken aan de ODMH opgedragen. 
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4. Huidige situatie 
4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een feitelijke beschrijving gegeven van de huidige stand van zaken van 

de ODMH als organisatie. Deze beschrijving is vormgegeven langs de vier deelaspecten die cen-

traal staan bij het onderzoek naar de huidige situatie:  

 

 Samenwerking partners (paragraaf 4.3),  

 Klanttevredenheid deelnemers (paragraaf 4.4),  

 Governance (paragraaf 4.5) en  

 Kwaliteit van dienstverlening (paragraaf 4.6). 

 

De conclusies ten aanzien van de robuustheid van de ODMH zijn opgenomen in paragraaf 7.1. 

 

In paragraaf 4.2 wordt begonnen met een korte, algemene beschrijving van de organisatie van 

de ODMH en de toekomstvisie voor de periode 2012 – 2016.  

4.2. Organisatie 

4.2.1. Inrichting governance 

De ODMH is een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke rege-

lingen (Wgr). Het bestuur van de ODMH bestaat uit het algemeen bestuur (AB), het dagelijks 

bestuur (DB) en de voorzitter: 

 

 Het AB bestaat uit één lid per deelnemende gemeente en twee leden namens de provincie.  

 Het DB bestaat uit ten hoogste zes leden. Een van de aan te wijzen leden dient lid te zijn 

van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie.  

 De voorzitter wordt uit het midden van het AB aangewezen. 

 

Het aantal stemmen van een lid van het algemeen bestuur staat in relatie tot het ingebrachte 

budget van de deelnemer die hij vertegenwoordigt. Voor elke € 250.000 ingebracht budget van 

de laatstelijk vastgestelde begroting voor milieu en Bouw- en Woningtoezicht ontstaat voor de 

betreffende deelnemer één (1) stem. 

 

Op grond van artikelen 15 en 16 van de gemeenschappelijke regeling kan het AB adviescommis-

sies resp. bestuurscommissies instellen. In de vergadering van 13 december 2012 heeft het AB 

besloten tot de instelling van twee ambtelijke adviescommissies: 

 

 De adviescommissie Inhoud, en 

 De adviescommissie Financiën. 
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Uit het “Besluit instellen adviescommissies Omgevingsdienst Midden-Holland” valt af te leiden 

dat een van de overwegingen voor instelling is het belang de gemeenten en de provincie te be-

trekken bij de taakuitvoering van de ODMH. De vergaderingen van deze commissies vinden on-

der voorzitterschap van de ODMH periodiek plaats voorafgaand aan de vergaderingen van het 

AB. Uit het eerdergenoemde besluit volgt dat de twee adviescommissie de directeur van de 

ODMH over inhoudelijke resp. financiële aangelegenheden van de ODMH adviseren. Aan de ad-

viescommissies worden geen bevoegdheden overgedragen. 

 

4.2.2. Organisatie-inrichting 

Het organogram van de ODMH is als volgt: 

 

 
 

 

De ODMH heeft een directeur (1fte) en een staf (4,5 fte)5 en bestaat uit vier afdelingen. De af-

deling Bedrijven (42,44 fte) voert namens de deelnemers bedrijf gerelateerde toezichts- en 

handhavingstaken uit. Daarnaast voert deze afdeling voor de gehele provincie taken uit in het 

kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemaangelegenheden (Whvbz). 

Ook slootdempingen behoren tot het taakveld welke voor de gehele provincie worden uitge-

voerd. 

 

De afdeling Expertise (40,28fte) voert alle milieutaken uit, inclusief in- en externe advisering. 

Ook voert deze afdeling werkzaamheden uit die gericht zijn op het realiseren van een duur-

zame leefomgeving in Midden-Holland door advisering op milieuaspecten in ruimtelijke plannen 

en inzet via natuur- en milieueducatie. Daarnaast worden de juridische werkzaamheden binnen 

deze afdeling uitgevoerd. 

 

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (49,78 fte) voert voor de vier gemeenten en de provincie 

Bouw- en Woningtoezichttaken uit. Het betreft o.a. de toetsing en beoordeling aanvragen en 

meldingen, vergunningverlening, toezicht en handhaving, bezwaar- en beroepszaken, klachtaf-

handeling, bouwbeheer in kader van rampenbestrijding. De samenstelling van het pakket van 

werkzaamheden verschilt per gemeente. 

 

 

                                              
5 Formatie gebaseerd op van ODMH ontvangen overzicht per 1 december 2014. 

Directeur

Expertise Bedrijven
Bouw- en 

woningtoezicht
Bedrijfsvoering

Staf
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De afdeling Bedrijfsvoering (35,01 fte) levert diensten aan de overige afdelingen van de ODMH 

en ondersteunt daarmee de uitvoering van de taken van de ODMH. Daarnaast worden door deze 

afdeling werkzaamheden verricht voor derden, namelijk de Regionale Dienst Openbare Gezond-

heidszorg Hollands-Midden (RDOG), het Streekarchief en de ISMH. Ongeveer 11 fte voert de 

werkzaamheden voor derden uit. 

 

In totaal heeft de ODMH daarmee 173,01 fte. 

 

4.2.3. Toekomstvisie 2012 – 2016 

In de toekomstvisie van december 2012 voor de periode 2012 – 2016 wordt de missie van de 

ODMH als volgt beschreven: 

 

 De ODMH is een toonaangevende organisatie die bijdraagt aan een veilige, duurzame en ge-

zonde leefomgeving. 

 De ODMH voert daartoe (wettelijke) taken uit op het gebied van milieu en bouw- en wo-

ningtoezicht in opdracht van de gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland. 

 De dienst is van én voor zijn deelnemende partijen en is de rechterhand van de deelnemers 

bij de ontwikkeling van beleid. 

 

De ODMH beschrijft zijn visie als volgt: 

 

 De ODMH ontwikkelt zich tot een gebiedsautoriteit in het Groene Hart met een hoogwaar-

dige, innovatieve en betaalbare dienstverlening. 

 De ODMH werkt samen op relevante beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en 

water om zo een optimale omgevingskwaliteit te realiseren. 

 De medewerkers van de ODMH zijn deskundig, klantgericht, betrouwbaar en werken doel-

gericht. 

 

Als belangrijkste thema’s ziet de ODMH voor de periode 2012 - 2016: 

 

 Uitbreiding taken (BWT voor zoveel mogelijk gemeenten in de regio, intensieve samenwer-

king partners in veiligheidsregio en intensievere samenwerking met ODWH). 

 Inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot de Groene Hart regio. 

 Grip op kwaliteit (borging huidige kwaliteit, digitaal werken, brede betrokkenheid bij kwa-

liteit). 

 Bezuinigingen. 

 Relatie gemeenten en provincie (duidelijk uitvoeringskader, maatwerk dienstverlening). 

 Positionering (stakeholders kennen en onderschrijven missie/visie van ODMH, aantrekke-

lijke werkgever). 

 Huisvesting (alle medewerkers ODMH in één gebouw). 
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4.3. Samenwerking met partners 

Voor de evaluatie hebben wij op basis van documenten en gesprekken met respondenten geke-

ken naar de samenwerking tussen de ODMH en haar partners. Conform de package deal is spe-

cifiek gekeken naar het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en de informatie 

uitwisseling met partners. Dit laatste is specifiek op de handhaving in de bestuurlijke kolom en 

in de strafrechtelijke kolom gericht. 

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de samenwerking van de ODMH met respectievelijk 

het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio Hollands-Midden,  de andere omgevingsdiensten in 

de provincie Zuid-Holland, de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden en 

de betrokken waterschappen. 
 

4.3.1. Openbaar Ministerie (OM) 

Het OM heeft samen met de VNG en het IPO een landelijke handhavingsstrategie ontwikkeld. 

De ODMH is hierin geen partij geweest maar uitvoerder. Deze landelijke strategie vormt voor 

het OM en de omgevingsdiensten de basis voor het toekomstige handelen in de bestuurlijke en 

strafrechtelijke kolom. 

 

Over de informatie-uitwisseling bij handhaving in de bestuurlijke en in de strafrechtelijke ko-

lom zijn door ODMH en OM geen verdere individuele afspraken (bijvoorbeeld in de vorm van 

een convenant) gemaakt. De ODMH en het OM hebben geen periodiek overleg.  

 

De directeur van de ODMH ontmoet vertegenwoordigers van het OM eens in de drie maanden 

tijdens het portefeuilleoverleg met de gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland. Indien re-

levant voor ODMH wordt daar over de provinciale bedrijven afstemming gezocht. Informeel kan 

daar ook over de gemeentelijke bedrijven worden gesproken.  

 

De BOA’s worden functioneel middels instructies vanuit het OM aangestuurd. Waar nodig is er 

contact tussen het OM en de ODMH. In het gebied van de ODMH lijken relatief weinig zaken te 

spelen die leiden tot een proces verbaal, en daarmee betrokkenheid van het OM vragen. Er zijn 

de afgelopen jaren tien zaken bij het Handhavingsteam Rotterdam aangedragen. 
 

4.3.2. Veiligheidsregio Hollands-Midden 

Leidend principe voor de minister van I&M is dat de werkgebieden van de omgevingsdiensten 

congruent zijn met de indeling van de veiligheidsregio’s. Met het bestaan van de ODMH en de 

ODWH binnen het werkgebied is dat voor de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) niet het 

geval. Uit de gesprekken – onder meer met de VRHM en de ODWH – blijkt dat dit in de praktijk 

nauwelijks tot problemen leidt. 

 

De VRHM geeft aan alleen bij de informatievoorziening te merken dat zij met twee omgevings-

diensten te maken heeft. De VRHM, de ODMH en de ODWH hebben ieder nog eigen systemen 

die nog niet goed genoeg op elkaar aangesloten zijn. Het helpt daarbij niet dat de voor de 

VRHM relevante systemen van de ODMH en de ODWH niet hetzelfde zijn.  
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De ODMH heeft aangegeven dat de VRHM, de ODMH en de ODWH conform afspraken uit het 

(hierna te bespreken) convenant recent zijn gestart met afstemming van de relevante sys-

temen voor informatievoorziening. 

 

De VRHM heeft met de ODMH en de ODWH één convenant ondertekend, het Convenant Omge-

vingsdiensten – VRHM van 22 oktober 2012. In dit convenant zijn de samenwerkingsafspraken 

tussen VRHM, ODMH en ODWH vastgelegd. Uitgangspunt van deze afspraken is dat partijen van-

uit een gezamenlijke visie de samenwerking op drie gebieden proberen te optimaliseren: 

 

 Risicobeheersing, 

 Rampenbestrijding, en 

 Crisisbeheersing. 

 

Voor elk van deze gebieden bevat het convenant concrete afspraken. Naast het convenant zijn 

op strategisch, tactisch en operationeel niveau afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vol-

gens de gesprekspartners ook nagekomen. Er is voorzien in een cyclus waarin de verschillende 

partijen elkaar op verschillende niveaus van de organisatie ontmoeten. De lijnen tussen de 

VRHM en de ODMH worden in het algemeen als “kort” ervaren en de mensen uit de operatie 

weten elkaar te vinden. 

 

Uit de gesprekken blijkt dat de drie bij het convenant betrokken partijen tevreden zijn over de 

samenwerking.  
 

4.3.3. Omgevingsdiensten in provincie Zuid Holland 

Voor het inrichten van toezicht op de risicovolle bedrijven was de oorspronkelijke gedachte dat 

een bundeling van deskundigheid en disciplines in een beperkt aantal omgevingsdiensten zou 

leiden tot krachtige, doortastend en onafhankelijk optredende omgevingsdiensten.  

 

Door de directeuren van de vijf omgevingsdiensten is een toekomstvisie op de samenwerking 

binnen provincie Zuid- Holland besproken en vastgesteld. In deze notitie is verkend op welke 

taken er door de omgevingsdiensten kan en op onderdelen moet worden samengewerkt om te 

kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Het betreft de volgende onderdelen waarop samen-

werking is of wordt gezocht: 

 

 Toezicht en vergunningverlening: 

o Industrie: DCMR en OZHZ hebben de meeste bedrijven in deze categorie. Op deze taak 

wordt door ODMH met de DCMR al samengewerkt.  

o Agrarisch: de ODMH en de ODWH hebben de meeste bedrijven in deze categorie. 

o Glastuinbouw: de ODMH, de ODHW en de Omgevingsdienst Haaglanden hebben de 

meeste bedrijven in deze categorie. 

 Indirecte lozingen: Kleine taak uit de package deal waarop door de diensten wordt samen-

gewerkt. 

 Ketentoezicht en administratief toezicht: Recentelijk is een pilot voor het ketentoezicht 

gestart.  

 Milieuvluchten: Kosten beperken door werkzaamheden af te stemmen 
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 Coördinatie grondstromen: ODMH en OZHZ hebben een grondstromenmakelaar. Op dit on-

derdeel wordt door de diensten samengewerkt. 

 Asbest: vanuit Bouw en milieu worden deze taken nu gezamenlijk opgepakt. De omgevings-

dienst Zuid-Holland-Zuid is hier trekker van.  

 

Verder wordt er door de ODMH met andere omgevingsdiensten samengewerkt op: 

 

 BRZO: De DCMR voert in mandaat de BRZO taken uit voor de gemeenten in Hollands Mid-

den. De daadwerkelijk uitvoering vindt plaats bij de ODMH in ondermandaat van de DCMR. 

 Producten-dienstencatalogus: door de diensten is het initiatief genomen om te komen tot 

één producten-dienstencatalogus voor de gehele provincie. Het betreft zowel de gemeen-

telijke als de provinciale taken.  

 Benchmarking: door de diensten is ook hier het initiatief genomen om een benchmark op te 

zetten. 

 

De ODMH werkt verder ook samen met andere omgevingsdiensten buiten de provincie, en parti-

cipeert ook in landelijke organisaties zoals Omgevingsdiensten.nl.  

 

4.3.4. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden 

De ODMH heeft in november 2013 een convenant met de Regionale Dienst Openbare Gezond-

heidszorg Hollands-Midden (RDOG HM) gesloten. De ODWH is ook partij bij dit convenant. Dit 

convenant is een van de eerste in zijn soort in Nederland. Het is nog niet gebruikelijk dat om-

gevingsdiensten en diensten als de RDOG HM samen convenanten sluiten. Als doel van het con-

venant wordt in artikel 2 genoemd: 

 

“Het convenant heeft als doel om zowel bij betrokken partijen intern als extern richting 

gemeenten, provincie en andere ketenpartners duidelijk te maken dat de partijen sa-

menwerken, en op welke vlakken dat is. Gezamenlijke advisering is uiteindelijk sneller 

en levert kwalitatief betere adviezen die van dezelfde informatie en uitgangspunten 

vertrekken, waardoor de gemeenten (of provincie) makkelijker, beter en breder gedra-

gen besluiten kan nemen.” 

 

Het convenant bevat concrete afspraken over de reguliere samenwerking en advisering, de sa-

menwerking in acute fases en een bijlage met werkafspraken en een actieplan waarin inhoude-

lijke uitwerking aan het convenant wordt gegeven. 
 

Uit de gesprekken blijkt dat de samenwerking tussen de RDOG HM en de ODMH door beide par-

tijen als positief wordt ervaren. Dit wordt mede verklaard door het feit dat (vertegenwoordi-

gers van) beide organisaties elkaar goed kennen, omdat ze in het verleden onderdeel waren 

van het ISMH. Dat betekent dat beide organisaties elkaar ook op de werkvloer goed weten te 

vinden. Uiteraard kan de samenwerking op bepaalde vlakken beter, bijvoorbeeld in de fase van 

planvorming. Maar over het algemeen wordt de samenwerking als constructief ervaren. 

 



     

18 

Evaluatie ODMH 

4.3.5. Waterschappen 

De ODMH heeft geen samenwerkingsafspraken gemaakt met de waterschappen die binnen haar 

werkgebied vallen (het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogheemraadschap van Rijnland). Er wordt 

wel samengewerkt met waterschappen, maar deze samenwerking is nog niet geformaliseerd. 

 

In het kader van dit onderzoek is gesproken met een vertegenwoordiger van HHSK en met me-

dewerkers van de ODMH. Uit deze gesprekken blijkt dat beide partijen tevreden zijn over hun 

samenwerking. Op medewerkersniveau is er veel contact tussen beide organisaties. Op het ni-

veau van het management is dit overleg met ad hoc en daardoor onregelmatig.  

 

Beide organisaties hebben behoefte aan meer overleg en zien dit als speerpunt voor 2015. Doel 

is om naast op operationeel niveau ook op strategisch en tactisch niveau contact te hebben. 

Dat is met name van belang op het terrein van toezicht, waar beide partijen veel toegevoegde 

waarde zien voor verdere samenwerking. 

4.4. Klanttevredenheid van deelnemers 

Uit de gesprekken met de leden van het AB en/of DB blijkt dat de deelnemers over het alge-

meen tevreden tot zeer tevreden zijn over de dienstverlening van de ODMH. Grote waardering 

hebben  de meeste deelnemers voor de “nabijheid” van de organisatie: de ODMH wordt door 

de meeste deelnemers ervaren als een bij de deelnemers betrokken dienst. De ODMH is volgens 

de gesprekspartners geen instituut geworden met een eigen belang. Eerder is het zo dat de 

ODMH wordt ervaren als een “eigen” dienst waarvan de ambtenaren toevallig op afstand zit-

ten. Verder wordt de bestuurlijke sensitiviteit van het management van de ODMH zeer gewaar-

deerd.  

 

Uit tien (10) accountgesprekken die medewerkers van de ODMH in juni – juli 2014 met ambte-

naren van de deelnemers hebben gevoerd, komt het volgende beeld over klanttevredenheid 

naar voren: 

 

 Op de vraag hoe hoog de algemene tevredenheid is over de ODMH geven negen deelnemers 

aan dat hun tevredenheid “hoog” is. Eén deelnemer geeft “neutraal” aan. 

 Op de vraag hoe tevreden de deelnemers zijn over kwaliteit van de producten en dienstver-

lening van de ODMH geven zeven deelnemers aan “tevreden” te zijn; twee “heel tevreden” 

en één “ontevreden”. 

 Op de vraag hoe de deelnemers de deskundigheid van de medewerkers van de ODMH in-

schatten, geven acht deelnemers “hoog” aan, één “zeer hoog” en één “neutraal”. 

 Over de tijdigheid van de dienstverlening geven zes deelnemers aan dat deze “meestal op 

tijd” is en drie dat deze “altijd op tijd is”. Eén deelnemer kan dat niet beoordelen. 

 Op de vraag hoe de algemene tevredenheid over de ODMH is, geven negen deelnemers aan 

dat deze “hoog” is; één deelnemer is neutraal. 
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Uit de gesprekken blijkt dat het management van de ODMH de gemeenteraden en provinciale 

staten (op verzoek) op hoofdlijnen extra informeert. Verder blijkt dat de geïnterviewde leden 

van het AB tevreden zijn over de informatie en de wijze waarop de ODMH deze informatie pre-

senteert. In een aantal gesprekken wordt wel aandacht gevraagd voor de afstemming in tijd 

van de P&C cyclus (zie verder paragraaf 5.4.2) op de gemeentelijke P&C cyclus. Deze aanslui-

ting kan nog worden verbeterd volgens de betreffende gesprekspartners. Volgens de ODMH zijn 

hierop reeds aanpassingen gedaan.  

 

Uit de verslagen blijkt dat er binnen het AB nadrukkelijk aandacht is voor het informeren van 

de raden resp. de staten, bijvoorbeeld in de vergadering van 11 oktober 2012. Ook wordt de 

ODMH gecomplimenteerd over de presentatie die vertegenwoordigers van de ODMH hebben ge-

geven aan de raden (bijv. vergadering van 27 juni 2013). 

 

In de hiervoor al aangehaalde accountgesprekken, wordt ook een vraag gesteld ver de informa-

tievoorziening door de ODMH. Zeven deelnemers van de tien deelnemers geven op de vraag aan 

dat de informatievoorziening “voldoende” is, één “optimaal”, één “neutraal” en één “niet op 

maat”. 

 

Het voorgaande resulteert in het gemiddelde “algemene rapportcijfer” van een zevenenhalf 

(7,5) van de deelnemers over de ODMH.6 

4.5. Governance 

4.5.1. Rollen binnen ODMH 

Algemeen 

Binnen de governance van de ODMH spelen (terecht) diverse belangen van diverse partijen een 

rol. Onderstaande figuur laat dat zien: 

 

 

                                              
6 Vijf deelnemers geven een acht, twee een zevenenhalf, twee een zeven en één een zes. 
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Om te komen tot een (werkbare) balans tussen deze belangen is het wenselijk deze te “koppe-

len” aan de verschillende rollen van de bij de ODMH betrokken partijen: 

 

 Eigenaar: de deelnemers zijn eigenaar van de ODMH en uit dien hoofde verantwoordelijk 

voor het waarborgen van de instandhouding van de ODMH. 

 Opdrachtgever: de deelnemers zijn ook opdrachtgever van de ODMH en uit dien hoofde ver-

antwoordelijk voor het geven van een opdracht aan de ODMH voor het leveren van diensten 

en producten. 

 Opdrachtnemer: het DB van de ODMH is opdrachtnemer en uit dien hoofde verantwoorde-

lijk voor uitvoering voor de opdracht van de deelnemers door de gevraagde diensten en 

producten te leveren. 

 

Onderstaande figuur vat het voorgaande nog eens samen: 

 

 
Opzet, bestaan en werking governance ODMH 

Gelet op het bedrijfsplan is het de opzet geweest om de deelnemers opdrachtgever, het DB op-

drachtnemer en het AB de eigenaarsvergadering te laten worden. Uit de tekst van de gemeen-

schappelijke regeling en uit de gesprekken blijkt dat deze organen er zijn en dat duidelijk is 

wat de rollen van de organen zouden moeten zijn. Vervolgens is het de vraag of de governance 

van de ODMH ook in de praktijk werkt zoals bedoeld. In het kader van deze evaluatie wordt 

deze vraag beantwoord aan de hand van twee vragen uit het onderzoekskader: 

 

 Brengen de deelnemers hun belangen in het AB in, zodat in dat orgaan de belangen van de 

opdrachtgevers (deelnemers) en de opdrachtnemer (ODMH) kunnen worden afgewogen? 

 Functioneert de scheiding tussen de drie rollen in de praktijk waardoor sprake is van checks 

& balances? 
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Om deze twee vragen te kunnen beantwoorden zijn de verslagen van het AB bestudeerd. Daar-

naast zijn deze vragen in de gesprekken met de leden van het AB en/of DB aan de orde geko-

men, alsmede in het gesprek met de directeur van de ODMH. 

 

Uit de gesprekken blijkt dat de gesprekspartners tevreden zijn over het functioneren van het 

AB. Er is sprake van een constructieve sfeer en de opkomst is in het algemeen hoog. Besluitvor-

ming binnen het AB vindt altijd plaats met unanimiteit. Dit wordt bevestigd door de directeur 

van de ODMH. De verslagen van het AB bevestigen het beeld van de gesprekspartners. De op-

komst is in het algemeen goed te noemen. Daarbij wordt geconstateerd dat de provincie zich in 

het AB meestal (zes van de tien vergaderingen) laat vertegenwoordigen door één gedepu-

teerde, terwijl zij volgens de tekst van de gemeenschappelijke regeling twee leden heeft in 

het AB. 

 

In de accountgesprekken die in paragraaf 4.4 zijn aangehaald, is ook de vraag aan de orde ge-

weest of de governance bij de ODMH goed geregeld is. Vier van de gesproken ambtelijke verte-

genwoordigers hebben daarover geen oordeel, twee zijn van oordeel dat de governance goed 

geregeld is, twee staan daar “neutraal” tegenover en twee zijn van oordeel dat de governance 

“matig” is, zonder overigens te expliciteren wat de reden is voor hun oordeel. 

 

Volgens de bestuurlijke gesprekspartners is een belangrijke reden voor het goed functioneren 

van het AB het bestaan van de inhoudelijke en de financiële (ambtelijke) adviescommissie. In 

deze adviescommissies worden de in het AB te bespreken stukken voorbereid. Deze voorberei-

ding gebeurt op zodanige wijze dat de stukken volgens de meeste gesprekspartners hamerstuk-

ken zijn in het AB. De waardering voor de ambtelijke voorbereiding is expliciet aan de orde ge-

komen in de vergadering van het AB van 27 juni 2013: 

 

“(…) zegt dat het aannemen van de adviezen en notities mede te maken heeft met de 

uitstekende voorbereiding, die veel vertrouwen geeft in de werkwijze van de ODMH. Hij 

geeft daarvoor zijn complimenten. (…)” 

 

En: 

 

“(…) complimenteert de organisatie met de ambtelijke voorbereiding. Zijn ervaring met 

vijf diensten is veelal dat de ambtelijke voorbereiding niet scherp genoeg is, of dat men 

er niet helemaal uit komt. Dan komt de problematiek altijd weer bij het bestuur te-

recht. Dat is hier niet het geval. Dat is een compliment waard.” 
 

Uit het interne Evaluatierapport adviescommissies ODMH van 10 september 2014 blijkt dat de 

deelnemers tevreden zijn over het functioneren van de adviescommissies. Daarbij is door ver-

schillende deelnemers aangegeven dat de instelling van de adviescommissies bijdraagt aan het 

gevoel dat de ODMH dicht bij de deelnemers staat. Verder bevestigt het rapport dat de verga-

deringen van het AB en het DB door voorbereiding in de adviescommissies “relatief makkelijk” 

zijn. 
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Hoewel de grondige voorbereiding van de vergaderingen zeer wordt gewaardeerd, geven en-

kele gesprekspartners aan dat het risico bestaat dat de vergaderingen van het AB daardoor op 

termijn hun relevantie verliezen. Dat zou tot een lagere opkomst kunnen leiden; vooralsnog 

lijkt daar nog geen sprake van te zijn. 

 

Als andere reden voor het goed functioneren van het AB wordt de ambtelijke organisatie van 

de ODMH genoemd. Volgens gesprekspartners zijn de betrokken ambtenaren en het manage-

ment van de ODMH dermate politiek-bestuurlijk sensitief dat potentiële bestuurlijke issues op-

gelost zijn voordat deze in het AB worden besproken.  

 

Een aantal gesprekspartners geeft aan dat de onderwerpen van de vergaderingen van het AB 

meer en meer financieel van aard lijken te worden. Volgens deze gesprekspartners gaat dat ten 

koste van de inhoudelijke kant die volgens hen ook aan de vergaderingen van het AB zou moe-

ten zitten. Uit de verslagen van het AB blijkt dat er zeker inhoudelijke onderwerpen in de ver-

gaderingen van het AB aan de orde komen – zoals vaststelling van het productenboek, de vast-

stelling van diverse nota’s, de stand van zaken t.a.v. Alphen aan den Rijn en de ontwikkelingen 

rondom BWT. Toch ontstaat op basis van de verslagen een beeld dat financiële onderwerpen 

veelvuldig en uitgebreid worden besproken in het AB. 

 

Over het functioneren van het DB zijn de gesprekspartners in het algemeen ook tevreden. 

Daarbij geven sommige gesprekspartners wel aan dat zij eigenlijk geen goed beeld hebben van 

hetgeen in het DB wordt besproken. Verslagen van vergadering van het DB worden niet open-

baar gemaakt, ook niet voor de leden van het AB, tenzij het DB daartoe zou besluiten. 

 

Een aantal gesprekspartners geeft aan dat in vergaderingen van het AB de rollen van eigenaar 

en opdrachtgever door elkaar heen lopen, vooral bij discussies over prijs en kwaliteit van 

dienstverlening door de ODMH. Dit beeld lijkt enigszins genuanceerd te worden door verslagen 

van het AB, waaruit in ieder geval twee voorbeelden te halen zijn waarin juist expliciet de rol-

lenscheiding duidelijk wordt: 

 

 In de vergadering van het AB van 20 juni 2012 stemt een lid van het AB in met de begro-

ting, omdat hij als lid van het AB van de ODMH heeft geconstateerd dat de begroting cor-

rect is. Dit terwijl zijn gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend die er op neer komt 

dat de raad niet met de begroting van de ODMH kan instemmen. 

 Verschillende malen wordt door verschillende leden van het AB aandacht gevraagd voor de 

afweging tussen de kosten en de kwaliteit van dienstverlening, bijvoorbeeld in het kader 

van de (zelf opgelegde) taakstelling van 15%. Expliciet wordt daarbij gediscussieerd over de 

wens dat deze taakstelling niet ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening door 

de ODMH. 

 

De vraag of de governance van de ODMH in de praktijk over voldoende checks & balances bezit, 

kunnen de meeste gesprekspartners bevestigen noch ontkennen. Vooral omdat het in de prak-

tijk aan (bestuurlijke) incidenten heeft ontbroken. Gesprekspartners geven aan dat de gover-

nance van de ODMH op dit vlak eigenlijk nog niet is getoetst. 
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Tot slot. Het AB is zich bewust van de veranderingen die de ODMH doormaakt, nu er voor meer 

gemeenten de BWT taken worden uitgevoerd. Een aantal gesprekspartners heeft in dat kader 

expliciet aandacht gevraagd voor de omstandigheid dat veel van de leden van het AB in hun 

colleges portefeuillehouder “Milieu” zijn. Zij vragen zich daarbij af of – ook mede gelet op het 

(financiële) belang van de BWT-portefeuille voor de ODMH – niet meerdere portefeuillehouders 

BWT in het AB zouden moeten plaatsnemen. Dit aspect is ook in de vergadering van het AB van 

20 maart 2014 expliciet aan de orde gekomen. 

 

4.5.2. Inrichting relatie opdrachtgever-opdrachtnemer 

Een ander aspect van de vraag of de deelnemers van de ODMH tevreden zijn over de gover-

nance is de vraag of de ODMH zijn opdrachtnemende rol ambtelijk en bestuurlijk op een goede 

wijze georganiseerd heeft. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in alle interviews met 

leden van het AB en/of DB gevraagd naar hun ervaringen. 

 

Uit de gesprekken en de bestudeerde documenten volgt dat voor elk van de opdrachtgevers 

een aanspreekpunt is aangewezen binnen de ODMH. Op bestuurlijk niveau is de gesprekspart-

ner van de opdrachtgevers de directeur van de ODMH. Daarnaast kent de ODMH voor iedere 

deelnemer een accountteam, bestaande uit een lid van het managementteam van de ODMH en 

een teamleider. Dit accountteam is verantwoordelijk voor klanttevredenheid en productie bij 

de betreffende deelnemer en onderhoudt het contact. 

 

De ODMH voert op bijna dagelijkse basis gesprekken met haar deelnemers. Deze gesprekken 

zijn operationeel en zaakgebonden. Voor de door de ODMH zo genoemde “niet-zaakgebonden 

structurele gesprekken” met de deelnemers op gebied van onderwerpen als klanttevredenheid, 

productievoortgang en jaarprogramma worden de volgende gesprekken gevoerd: 
 

 Klanttevredenheids- en productiemonitoringsgesprekken: minimaal een keer per jaar voe-

ren de teamleiders van de afdeling Bedrijven met de regie-ambtenaren van de deelnemers 

een klanttevredenheidsgesprek per deelnemers. In deze gesprekken worden verder de vier- 

en de twaalf-maandsrapportage (excl. BWT) besproken. 

 Jaarprogrammagesprekken: ieder voor- en najaar voert een aantal teamleiders gesprekken 

met de regie-ambtenaren van de deelnemers ter afstemming van de jaarprogramma’s. in 

dit gesprek wordt ook de acht-maandsrapportage besproken. 

 Accountgesprekken: elk lid van het managementteam van de ODMH is accounthouder voor 

een aantal klanten en spreekt in dat kader met enige regelmaat met de afdelingshoofden 

van de deelnemers. 

 Productie-monitoring gesprekken: sinds 2013 worden de vier-, de acht- en de twaalf-

maandsrapportage (excl. BWT) door teamleiders van de ODMH besproken met de deelne-

mers. 
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Afspraken over taken en dienstverlening door de ODMH liggen vast in de Nota Planning en Con-

trol ODMH 2012-2015, vastgesteld door het AB in de oprichtingsvergadering van 18 april 2012. 

Op hoofdlijnen ziet de planning cyclus er als volgt uit: 

 
Blijkens de eerdergenoemde nota heeft het AB een rol bij vaststelling van de Kadernota, het 

Productenboek en de Programmabegroting. Uit de verslagen van het AB blijkt dat deze proce-

dure wordt gevolgd, bijvoorbeeld voor het jaar 2014: 

 

 In de vergadering van 14 maart 2013 is de Kadernota 2014 vastgesteld, in de vergadering 

van 27 juni 2013 het Productenboek 2014 en de Programmabegroting 2014. 

 

Het jaarprogramma wordt in oktober/november van T-1 voor akkoord aangeboden aan de colle-

ges van B&W van de deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten van de provincie. 

 

De control cyclus bestaat eruit dat de ODMH per jaar aan iedere deelnemer zes keer een voort-

gangsrapportage over de productievoortgang oplevert: 

 

 Driemaal per jaar levert de ODMH een cijfermatige productierapportage op. Deze rapporta-

ges worden na afloop van maand twee, zes en tien opgesteld. 

 Driemaal per jaar worden de productierapportages voorzien van een uitgebreid inhoudelijk 

verslag met focus op bestuurlijke issues, afwijkingen of andere bijzonderheden. Deze rap-

portages worden opgesteld na afloop van maand vier, acht en twaalf. 

 Tweemaal per jaar worden het DB en AB geïnformeerd over de financiële realisatie door 

middel van een financiële bestuursrapportage (“berap”). 

 De jaarrekening geeft eenmaal per jaar een overzicht van de financiële situatie van de 

ODMH. 

 Het Sociaal Jaarverslag geeft eenmaal per jaar een overzicht van personele en organisatori-

sche ontwikkelingen. 

 

Anders dan bij de milieutaken heeft de ODMH voor uitvoering van de BWT-taken met de betref-

fende gemeenten individuele dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Elke gemeente heeft 

daarin haar specifieke afspraken met de ODMH vastgelegd. Hierdoor zijn binnen de kaders, o.a. 

de gemeenschappelijke regeling en de nota Planning en Control, afspraken op maat met de be-

treffende deelnemer gemaakt. 
 

 

Kadernota Productenboek Programmabegroting Jaarprogramma Detailbegroting 
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Op basis van de bestudeerde documenten en gevoerde gesprekken zijn er geen aanwijzingen 

dat de hierboven beschreven cyclus van planning en control niet zou werken of dat deelnemers 

ontevreden zijn. Verbeterpunt is volgens een aantal gesprekspartners nog wel de aansluiting 

van de P&C cyclus van de ODMH op die van de gemeenten. Dat kan beter dan nu het geval is en 

wordt volgens de ODMH samen met de provincie en gemeenten opgepakt. 

 

In verschillende gesprekken is door de leden van het AB/DB aandacht gevraagd voor de invul-

ling en vormgeving van het opdrachtgeverschap bij de verschillende deelnemers. Deze is nog 

niet bij alle deelnemers goed vormgegeven en is volgens de gesprekspartners wel een belang-

rijke voorwaarde voor het functioneren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 

4.5.3. Stemverhouding 

Ten aanzien van de stemverhouding is de vraag of deze door de deelnemers van de ODMH als 

rechtvaardig wordt ervaren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in alle interviews met 

leden van het AB en/of DB gevraagd naar hun ervaringen met de stemverhouding. 

Hieronder is een tabel opgenomen met de huidige stemverhouding (in aantal stemmen7 en in 

percentage): 

 

Omschrijving Milieu8 BWT TOTAAL Stemmen % 

Boskoop9  €          366.865     €          366.865                  1  3% 

Bodegraven Reeuwijk  €      1.007.500   €      1.354.900   €      2.362.400                  9  17% 

Gouda  €      1.164.500   €      1.150.600   €      2.315.100                  9  16% 

Krimpenerwaard  €      1.387.367     €      1.387.367                  6  10% 

Waddinxveen  €          664.680   €          577.800   €      1.242.480                  5  9% 

Zuidplas  €      1.130.167   €      1.625.000   €      2.755.167                11  20% 

Zuid Holland  €      3.659.127     €      3.659.127                15  26% 

TOTAAL  €      9.380.206   €      4.708.300   €    14.088.506                56  100% 

 

Uit de gesprekken blijkt de deelnemers eensgezind zijn. Daardoor is het niet nodig om te stem-

men, besluiten kunnen, mede dankzij de voorbereiding, met unanimiteit worden genomen. Ge-

volg is dat geen van de deelnemers de huidige stemverhouding als onrechtvaardig ervaart.  

4.6. Kwaliteit van dienstverlening 

4.6.1. Robuustheid 

Om de robuustheid te kunnen beoordelen is gekeken naar de taken op gebied van milieu, BWT 

en ondersteuning (paragrafen 4.6.2, 4.6.3 en 4.6.4). Daarnaast is gekeken of de ODMH ook fi-

nancieel robuust is (paragraaf 4.6.5).  

                                              
7 Gebaseerd op de Programmabegroting 2015. Bij het bepalen van het aantal stemmen is uitgegaan van de let-
terlijke interpretatie van artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling dat zegt dat per € 250.000,00 inge-
bracht budget één stem ontstaat. 
8 Begroting 2015 
9 Op basis van de begroting 2014 
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Om te kunnen beoordelen of een omgevingsdienst voor de uitvoering van zijn primaire taken 

robuust is, zijn voor de uitvoering van de VTH taken door het IPO, de VNG en het Rijk kwali-

teitseisen ontwikkeld en vastgesteld. Het gaat dan om de zogenaamde “Kwaliteitscriteria 2.1” 

(hierna: kwaliteitscriteria). Op basis van de verschillende taken van de omgevingsdiensten zijn 

per deskundigheid minimale voorwaarden benoemd voor: opleidingseisen, ervaring, kennis, fre-

quentie van de bedrijven en formatie.  

 

Om als omgevingsdienst te kunnen beoordelen of aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan, is de 

zelfevaluatie ontwikkeld. De ODMH heeft deze zelfevaluatie in de zomer van 2013 uitgevoerd. 

Wij hebben de uitkomsten van deze zelfevaluatie voor milieu en bouwen als basis voor onze 

beoordeling gebruikt. Op specifieke onderdelen hebben wij de uitkomsten met medewerkers 

van de ODMH verdiept om de ontwikkeling ook te kunnen aangeven. 

 

Om de robuustheid van de ODMH te kunnen bepalen is verder naar de omvang van de onder-

steunende functies gekeken, en zijn eventuele kwetsbaarheden benoemd. Voor de financiële 

robuustheid is gekeken naar de eisen omtrent het eigen vermogen, in ogenschouw de toekom-

stige financiële situatie van de ODMH nemend. 

 

4.6.2. Robuustheid Milieu 

In de zelfevaluatie blijkt dat de ODMH op het overgrote deel groen scoort op de uitvoering van 

de primaire milieutaken uit het basistakenpakket. Dit betekent dat de ODMH op die onderdelen 

voldoet aan de kwaliteitscriteria. Meer concreet:  de ODMH is robuust op vergunningverlening 

en toezicht en handhaving, behalve op de volgende vier onderdelen waar de ODMH oranje 

kleurt: 

 

 Toezicht en handhaving milieu III BRZO: De ODMH is niet robuust in de uitvoering van de 

toezicht en handhaving op de BRZO bedrijven. Dit geldt op alle onderdelen van de kwali-

teitseisen: opleiding, ervaring, kennis, frequentie en omvang formatie.  

 Ketentoezicht: De ODMH is niet robuust in de uitvoering van het ketentoezicht. Dit geldt op 

alle onderdelen van de kwaliteitseisen: opleiding, ervaring, kennis, frequentie en omvang 

formatie.  

 Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur (BOA): De ODMH is niet robuust 

voor de BOA taken. Dit geldt alleen voor de omvang van de formatie. 

 Afvalwater: De ODMH is niet robuust voor de indirecte lozingen. Dit geldt alleen voor de 

kennis. 

 

Hieronder worden de betreffende onderdelen kort toegelicht, daarna wordt toezicht en hand-

having klasse III bedrijven verdiept. 

 

Uit de zelfevaluatie blijkt dat de ODMH voor de BZRO taken niet zelfstandig voldoet aan de 

kwaliteitscriteria. Veel omgevingsdiensten in Nederland voldoen niet zelfstandig aan deze cri-

teria. Het betreft een taak die ondergebracht is de zes BRZO RUD’s. Voor de BRZO bedrijven is 

in de provincies Zuid Holland en Zeeland gezocht naar een aanvullende constructie om de ro-

buustheid van de eigen omgevingsdiensten te vergroten.  
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Hiervoor is door de deelnemers van de ODMH geen mandaat aan de directeur van de ODMH ver-

strekt, maar aan de directeur van de DCMR.  

 

Onder verantwoordelijkheid van de directeur van de DCMR worden de BRZO taken voor toezicht 

en handhaving nu in ondermandaat door enkele medewerkers van de ODMH uitgevoerd. Daar-

voor hebben de ODMH en zijn deelnemers gekozen omdat de expertise van deze medewerkers 

de professionaliteit en de kwaliteit van de gehele dienst positief beïnvloedt. 
 

Verder blijkt uit de zelfevaluatie dat de OMDH niet robuust is op de taak van ketentoezicht. 

Ook hiervoor is een aanvullende constructie gevonden. Volgens de ODMH is dit ook een taak 

welke door zijn aard het beste in samenwerking met andere diensten kan worden opgepakt. De 

Omgevingsdienst West-Holland is trekker van het bovenregionale project Ketentoezicht grond-

stromen en daarnaast trekker van de op dit moment lopende training Ketentoezicht.  

 

Uit de zelfevaluatie komt verder naar voren dat de ODMH voor de BOA milieu taken niet zelf-

standig robuust is. Aangegeven is dat de ODMH te weinig BOA’s in dienst heeft, maar dat de 

BOA’s wel meer dan 1/3 van hun tijd aan de taak besteden. Inmiddels heeft de ODMH een 

tweede medewerker tot BOA opgeleid en heeft ook de afdeling BWT opgeleide BOA’s.  

 

Als laatste blijkt uit de zelfevaluatie dat de taak “afvalwater (indirecte lozingen)” niet robuust 

is. Het betreft een relatief nieuwe taak welke van de waterschappen is overgekomen. De ken-

nis op dit onderdeel moest door de ODMH nog worden ontwikkeld. Inmiddels is dat volgens de 

ODMH ook gebeurd.  

 

Het toezicht en de handhaving van de groene wetten is ook een basistaak voor de omgevings-

diensten. In de zelfevaluatie kleurt deze categorie geel. Het betreft taken die niet aan de 

ODMH zijn overgedragen. Het betreft een geconcentreerde taak welke de omgevingsdienst 

Zuid- Holland Zuid voor de gehele provincie uitvoert. De ODMH voert ook een dergelijke gecon-

centreerde taak voor andere omgevingsdiensten uit, namelijk de provinciale toezicht en hand-

having van de Wet Hygiëne en Veiligheid van Zwemaangelegenheden en Badinrichtingen. 

 

Ten aanzien van toezicht en handhaving klasse III proces, afval en agrarisch hebben wij ten 

aanzien van de robuustheid een verdieping aangebracht. Het betreft de meer risicovolle bedrij-

ven waarvan er binnen het grondgebied van de ODMH maar een beperkt aantal bedrijven (20 

stuks) kwalificeert. Daardoor is het mogelijk lastig om daarvoor als organisatie ook robuust te 

zijn. 

 

Verdieping: toezicht en handhaving klasse III bedrijven 

In de zelfevaluatie wordt aangegeven dat de ODMH voor de uitvoering van toezicht en handha-

ving klasse III robuust is omdat gebruik gemaakt kan worden van een spelregel bij de kwaliteits-

criteria10. Het gaat om relatief risicovolle bedrijven waarvan er niet zoveel zijn in het gebied 

van de ODMH. Vandaar dat we op dit onderdeel voor de evaluatie nader hebben verdiept. 

                                              
10 Eén persoon kan (delen van ) meerdere deskundigheden bezitten en daarbij is het ook mogelijk 
om generieke en specialistische deskundige te combineren.  
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Hieronder staat een overzicht van de verdeling van de bedrijven, en de wijze waarop deze be-

drijven verdeeld zijn over de toezichthouder. Uitgangspunt van de kwaliteitscriteria is dat: 

 

 toezichthouders minimaal 1/3 van hun beschikbare tijd aan toezicht bij dit type bedrijven 

moet besteden. Anders voeren de medewerkers hun specialisme niet vaak genoeg uit om 

als deskundige de benodigde kennis en expertise op peil te houden; 

 op elke specialisme minimaal twee HBO-ers in dienst zijn zodat i) roulatie mogelijk is, ii) 

inhoudelijk collegiale toetsing mogelijk is en iii) de kwetsbaarheid in de dagelijkse uitvoe-

ring opgevangen kan worden (vakantie en ziekte); en 

 een toezichthouder voor het betreffende specialisme minimaal vijf fysieke controles per 

jaar bij een dergelijk RIE bedrijf uitvoert. 

 

De ODMH kent twintig RIE bedrijven, waarvan er tien agrarisch, vijf afval en vijf proces bedrij-

ven zijn. Voor de toezicht en handhaving is qua formatie volgens de kwaliteitscriteria minimaal 

zes medewerkers nodig, namelijk twee medewerkers per specialisme. Hieronder staat de ver-

deling van de toezichthouders naar specialisme opgenomen. 

 

Omschrijving Agrarisch Afval Proces 

Toezichthouder 1  5 2  

Toezichthouder 2  3 3 

Toezichthouder 3 5  2 

Aantal 10 5 5 

 

De ODMH heeft drie toezichthouders, in plaats van de benodigde zes toezichthouders die vol-

gens de kwaliteitscriteria nodig zijn. Zoals gezegd gebruik gemaakt van een spelregel in de 

kwaliteitscriteria maar kent beperkingen ten aanzien van de ontwikkeling van het specialisme, 

aangezien het geheel andere specialistisch kennis vraagt. 

 

Van de beschikbare tijd wordt door de toezichthouder 1/3 van hun tijd besteed aan één van de 

klasse III bedrijven, waarmee ook aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan. Per categorie bedrij-

ven zijn er twee toezichthouders beschikbaar, die 1/3 van hun tijd aan de betreffende catego-

rie besteed. 

 

Het aantal bedrijven is niet voldoende om elke toezichthouder op elk van de specialisme mini-

maal vijf bedrijven te laten controleren. Omdat volgens de ODMH sommige bedrijven ook meer 

dan één keer per jaar worden bezocht, komt het aantal controles per specialisme uit op het 

minimale aantal van controles van vijf per specialisme per toezichthouder per jaar. Het betreft 

echter geen vijf unieke controles. 

 

De bovenstaande problematiek wordt in de provincie Zuid-Holland erkend. Er is tussen de om-

gevingsdiensten overleg geweest om te komen tot samenwerking op de RIE bedrijven door on-

derling personeel uit te wisselen. Hierover is nog geen besluit door de diensten genomen.  
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4.6.3. Robuustheid BWT 

Uit de zelfevaluatie blijkt dat de ODMH op alle onderdelen van de BWT-taken voldoet. De on-

derdelen van de kritische massa en inhoud zijn allemaal groen. Dit geldt op alle onderdelen 

van de kwaliteitseisen: opleiding, ervaring, kennis, frequentie en omvang formatie. 

 

De procescriteria van de zelfevaluatie kleuren nog merendeels oranje. Belangrijkste verklaring 

daarvoor is dat de afdeling BWT relatief nieuw is, en dus in opbouw is. Het betreft de volgende 

onderdelen voor vergunningverlening: 

 

 Verantwoording van prestaties, mensen en middelen; 

 Vergelijking en auditing; 

 Strategie en basiswerkwijze vergunningverlening; 

 Organisatorische condities; 

 Kwaliteitsborging; 

 Protocollen en werkinstructies voor vergunningverlening, communicatie, informatiebeheer 

en informatie uitwisseling; en 

 Monitoring. 

 

Voor de toezicht en handhaving betreft het additioneel: 

 

 Probleemanalyse voor toezicht en handhaving, en 

 Toezichtstrategie. 

 

Voor de uitvoering van de BWT-taken is de ODMH nog niet ISO gecertificeerd, zoals het dat wel 

is voor de milieutaken. De procescriteria van de zelfevaluatie worden daarmee voor een heel 

groot gedeelte direct aangepakt, doordat processen worden beschreven en de monitoring en 

informatiestromingen worden vastgelegd. Het streven van de ODMH is dat het ISO certificaat in 

juni 2015 ook voor de BWT taken te verkrijgen. 
 

4.6.4. Robuustheid Bedrijfsvoering 

Voor de robuustheid van de bedrijfsvoering wordt naar de overheadfuncties gekeken. De ro-

buustheid van de primaire taken staat al in de voorgaande paragraven beschreven.  

 

De afdeling Bedrijfsvoering is – volgens opgave van de ODMH op 3 december 2014 - als volgt: 

 

 Afdelingshoofd en beleidsadviseur 2,00 fte 

 DIV: 4,97 fte 

 Financiën: 3,69 fte 

 Automatisering: 7,00 fte 

 Facilitaire zaken: 5,08 fte 

 Personeel en Organisatie: 3,34 fte 

 Ondersteuning FAB/secretariaat:  8,03 fte 

 Algemeen:  0,90 fte 
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In de afdeling bedrijfsvoering zijn de kwetsbaarheden volgens ons beperkt te noemen. Verder 

kan de bedrijfsvoering van 170 fte (in theorie) redelijk efficiënt worden ingericht. De doelstel-

ling was oorspronkelijk om een overheadpercentage van 28.9%11 te realiseren. Hierop is door de 

organisatie niet specifiek gestuurd. 

 

Onafhankelijke benchmark resultaten van de overhead zijn voor de ODMH niet voorhanden, 

waardoor een exacte beoordeling niet gegeven kan worden. In grote lijnen lijkt de omvang van 

de overhead uit te komen op de doelstelling. De totale afdeling bedrijfsvoering (35,01 fte en 

de directie en staf 5,5 met fte) komt uit op 23% (40,5/173,01). Dit is exclusief het management 

en eventuele ondersteuning die in de primaire formatie zit, maar volgens de gebruikte definitie 

wel deel uitmaakt van de overhead12, maar zonder correcties van de ondersteunende taken die 

voor andere organisaties worden uitgevoerd.  

 

In totaal is ongeveer 35 fte van de totale formatie in de afdeling bedrijfsvoering werkzaam. 

Van deze 35 fte is de verdeling naar de primaire taken van de OMDH als volgt: 

 

 15 fte aan de milieutaken worden toegerekend (62% van de totale formatie) en  

 9 fte aan de bouwtaken (38% van de totale formatie).  

 11 fte werkzaam voor de RDOG, het ISMH en het Streekarchief. 

 

De totale formatie van de afdeling bedrijfsvoering werkzaam voor de ODMH bedraagt daarmee 

24 fte waarvan , op basis van de omvang van de primaire formatie van de afdelingen, 15 fte 

voor milieutaken en 9 fte voor bouwtaken.  

 

4.6.5. Robuustheid Financiën 

Voor de financiële robuustheid hebben wij naar twee onderdelen gekeken: 

 

 Algemene reserve / weerstandsvermogen 

 Meerjarenperspectief 

 

Hieronder lichten wij de bovenstaande punten kort toe. 

 

Per 1 januari 2014 bedraagt de algemene reserve van de ODMH € 957.500 (ongeveer 7% van de 

omzet). Dit is robuust te noemen. Het afgelopen jaar is een deel van het bedrijfsresultaat 

toegevoegd aan de algemene reserve, zodat de omvang precies voldoende is om de 

geinventariseerde risico’s te dekken. De accountant heeft aangegeven dat het wenselijk is om 

nog iets van marge te hebben om niet geidentificeerde risico’s te kunnen opvangen.  

 

Het weerstandsvermogen is bedoeld om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen 

vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.  

 

 

                                              
11 Bedrijfsplan Omgevingsdienst Midden-Holland, pagina 33. 
12 Wij hebben gebruikt gemaakt van de definitie van overhead zoals gebruikt door Berenschot. 
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Het bestaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording uit de volgende onderdelen: 

 

 de algemene reserve en de reserves waaraan het AB een bestemming heeft gegeven die kan 

worden gewijzigd;  

 de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hier nog 

geen bestemming aan is gegeven; 

 het incidentele rekeningsaldo dat nog niet aan de algemene reserve is toegevoegd; en 

 de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn.  

 

In de jaarrekening 2013 wordt de algemene reserve voor de berekening van het 

weerstandsvermogen meegenomen, maar is geen rekening gehouden met de 

bestemmingsreserves. Het totaal bedrag aan bestemmingsreserves bedraagt € 715.000, 

waardoor het totale weerstandsvermogen uitkomt op € 1.662.500 (ongeveer 12% van de 

omzet). 

 

De meerjarenbegroting van 2015 tot 2018 is in evenwicht. De exploitatie laat een gelijkmatig 

beeld zien, waarbij voor het verkrijgen van een evenwichtige begroting een kleine onttrekking 

van algemene reserve nodig is. Het betreft een bedrag van ongeveer € 80.000.  

 

Tot 1 januari 2016 ontvangt de ODMH van de provincie voor de uitvoering van de milieutaken 

een lumpsum bedrag. Dat betekent dat de uitvoering van de taken tegen een vaste bijdrage 

kan worden uitgevoerd. Daarna wordt voor de milieutaken van de provincie op basis van een 

productendiensten catalogues afgerekend, en wordt naar een efficiency taakstelling van 15% 

gestreefd. Vanaf deze datum dalen naar verwachting de inkomsten van de ODMH met ongeveer 

€ 450.000. In de meerjarenbegroting 2015-2018 is met deze daling rekening gehouden. 
 

Ook voor de uitvoering van de BWT taken ontvangt de ODMH in eerste instantie een lumpsum 

bijdrage van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddixveen en Zuidplas. Na 1 januari 2016 

wordt voor de BWT taken van de gemeenten aan de hand van een productendiensten catalogus 

afgerekend. Vanaf deze datum dalen naar verwachting de inkomsten van de ODMH, ook na een 

efficiency taakstelling van 10%, met ongeveer € 200.000. In de meerjarenbegroting 2015-2018 

is hiermee rekening gehouden. 
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5. Toekomstige situatie 
5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we mogelijke toekomstige ontwikkelingen die een effect kunnen 

hebben op de robuustheid van de ODMH. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: 

 

 Veranderingen in relevante wet- en regelgeving; 

 Ontwikkelingen ten aanzien van BWT-taken; 

 Financiële ontwikkelingen; en 

 Toetreding van Alpen aan den Rijn. 

 

Bij het beschrijven van deze ontwikkelingen schetsen we eerst per ontwikkeling kort de achter-

gronden. Vervolgens beschrijven we het potentiële effect van deze ontwikkeling op de robuust-

heid van de ODMH, geven we een inschatting van de kans dat de ontwikkeling zich manifesteert 

om vervolgens een oordeel over het risico (op basis van effect * kans) geven. 

 

De conclusies over de toekomstbestendigheid zijn opgenomen in paragraaf 7.2. 

5.2. Verandering in relevante wet- en regelgeving 

5.2.1. VTH 

Achtergrond 

Op dit moment is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet algemene be-

palingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) aanhangig. 

Dit wetsvoorstel heeft tot doel het wettelijk borgen van de behaalde resultaten bij het structu-

reel verbeteren van de uitvoering van de VTH-taken, zie ook hoofdstuk 3 van dit rapport. Daar-

naast is het de bedoeling randvoorwaarden en condities te scheppen voor een bestendig effec-

tief en efficiënt functioneren van het gemoderniseerde VTH-stelsel, onder meer door het lan-

delijk vaststellen van de zogenaamde kwaliteitscriteria en het vastleggen van het uitgangspunt 

van territoriale congruentie van veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. 

 

Na vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer, kritiek van de VNG en het IPO en het rap-

port van de Commissie Wolfsen, heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het Rijk, het 

IPO en de VNG over een aantal aanpassingen in het oorspronkelijke wetsvoorstel. De belang-

rijkste aanpassingen zijn de volgende: 

 

 Brzo-inrichtingen en inrichtingen met een RIE-4 installatie die nu nog onder het bevoegd 

gezag van gemeenten vallen worden ondergebracht bij het provinciale bevoegd gezag. 

 Provincies en gemeenten worden verplicht voor de uitvoering van het basistakenpakket 

door omgevingsdiensten regels te stellen om een goede kwaliteit van uitvoering en handha-

ving door omgevingsdiensten te borgen. 
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Effect, kans en risico 

Effect Het effect op de robuustheid van de ODMH hangt af van het kwaliteitsniveau dat de ei-

genaren van de ODMH in hun verordeningen gaan vastleggen. Dit kan leiden tot een stij-

ging of een daling van de kosten voor de uitvoering van taken door de ODMH, afhanke-

lijk van de keuzes die door de eigenaren worden gemaakt.  

Kans Gelet op het feit dat overeenstemming lijkt te bestaan tussen het Rijk, het IPO en de 

VNG over de aanpassingen, is kans groot dat het wetsvoorstel in de nieuwe vorm in wer-

king treedt. 

Risico Op dit moment is nog geen oordeel te geven in hoeverre het wetsvoorstel impact heeft 

op de robuustheid van de ODMH. Er ontstaat beleidsruimte voor de deelnemers om 

meer autonoom de kwaliteit vast te stellen en daarmee het kader voor de robuustheid 

te stellen. De impact op de robuustheid van de ODMH hangt dus mede af van de keuzes 

die de eigenaren van de ODMH maken over het gewenste kwaliteitsniveau van uitvoe-

ring van het basistakenpakket.  

 

5.2.2. Omgevingswet 

Achtergrond 

Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor 

ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het nu in de Tweede Kamer aanhan-

gige wetsvoorstel voor een Omgevingswet beoogt deze wetten en regelingen te integreren in 

één wet en een beperkt aantal AMvB’s. Voor de ODMH is van belang dat de volgende wetten al 

dan niet geheel opgaan in de Omgevingswet: 

 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), Crisis- 

en herstelwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet Mili-

eubeheer (gedeeltelijk), Woningwet (gedeeltelijk). 

 

Uitgangspunten bij de Omgevingswet zijn: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor 

initiatieven vanuit de samenleving, lokaal maatwerk met bandbreedte van normen en vertrou-

wen als uitgangspunt (“Ja, mits” i.p.v. “Nee, tenzij”).  

Voor de ODMH is van belang dat iedere gemeente een omgevingsplan en de provincie een om-

gevingsverordening zal moeten vaststellen, waarin voor het betreffende grondgebied algemene 

regels en vergunningplichten worden vastgelegd. Bedoeling is dat de Omgevingswet in 2018 in 

werking treedt. 
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Effect, kans en risico 

Effect De positie van omgevingsdiensten in de keten zal als gevolg van de Omgevingswet ver-

anderen. Omgevingsdiensten zullen naar alle waarschijnlijkheid niet alleen meer uit-

voeringsorganisatie zijn, maar ook meer beleidsmatige taken krijgen bij deelname aan 

vorming van omgevingsplannen. Ook de integraliteit van taakuitvoering door de ODMH 

zal toenemen. Het uitvoeren van de bouwtaken kan hier een belangrijk voordeel ople-

veren. Daardoor wordt nabijheid belangrijker, net zoals dat nu voor de bouwtaken ge-

voeld wordt. Het effect hiervan op de robuustheid van de ODMH is minimaal. 

Kans De kans is groot dat de Omgevingswet in enige vorm in werking zal treden. De exacte 

uitwerking zal nog wel enige tijd onduidelijk blijven. 

Risico Het risico van deze ontwikkeling voor de robuustheid van de ODMH is minimaal. Daar-

naast zijn er voldoende mogelijkheden voor de ODMH om te anticiperen op de moge-

lijke gevolgen van de Omgevingswet. 

 

5.3. BWT 

5.3.1. Uitbreiding inbreng door deelnemers 

Achtergrond 

Het is niet onvoorstelbaar dat een aantal deelnemers op korte of middellange termijn uitvoe-

ring van hun BWT-taken aan de ODMH opdragen. Meer concreet zou het dan kunnen gaan om de 

gemeenten Alphen aan den Rijn en Krimpenerwaard. Eerste berekeningen door de ODMH laten 

zien dat dit zou betekenen dat tussen de 50 en 70 medewerkers van deze gemeenten in dienst 

komen bij de ODMH. 

 

Effect, kans en risico 

Effect Het effect van extra inbreng van BWT-taken is een toename van de robuustheid van de 

ODMH op de BWT-taken en de bedrijfsvoering. De milieutaak wordt in relatieve termen 

kleiner en de bouwtaak juist groter (50-50%).Het belang van BWT voor de ODMH zal 

door deze inbreng daarom verder toenemen, en vraagt om specifieke aandacht in de 

governance. Belangen van andere partijen (o.m. in stemverhouding) van de huidige 

grote deelnemers neemt verder af.  

Kans Volgens de ODMH groot. 

Risico Aan de ene kant zien wij een groot positief risico (kans), in die zin dat de extra inbreng 

van BWT een positief effect heeft op de robuustheid van  de ODMH. Aan de andere kant 

zien wij een groot risico in de governance/besturing van de ODMH. Zoals gezegd denken 

wij dat dit nu al bestaat, maar wordt bij een vergroting van de bouwtaken nog verder 

zichtbaar. Het vraagt dan om een fundamentele discussie, die in onze ogen mogelijk 

veel verder gaat dan de huidige ideeën om de governance aan te passen. Daarbij moe-

ten mogelijk ook twee soorten van besturing een plaats gaan krijgen: 

1. Realiseren van de grootschaligheid van de milieutaken, om relatief eenvoudige mi-

lieu producten op een efficiënte en effectieve manier te organiseren, en  

2. Voldoende kleinschaligheid om de benodigde nabijheid voor de bouwtaken te cre-

ëren. 
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5.3.2. Privatisering 

Achtergrond 

Op dit moment is een wetsvoorstel in de maak inzake private kwaliteitsborging in de bouw. De 

aanleiding hiertoe is het rapport van de Commissie Fundamentele verkenning bouw “privaat 

wat kan, publiek wat moet”.  

 

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntrodu-

ceerd, waarbij voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik dient te worden gemaakt van 

toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische 

voorschriften kan worden voldaan. Voorts wordt voorzien in enkele wijzigingen van het Burger-

lijk Wetboek ter versterking van de privaatrechtelijke positie van de bouwconsument. 

 

Effect, kans en risico 

Effect Het effect van privatisering op de robuustheid van de ODMH is beperkt. De robuustheid 

van de ODMH op BWT en bedrijfsvoering zal naar verwachting beperkt afnemen. 

Kans Er bestaat een redelijke kans. 

Risico Het risico van deze ontwikkeling voor de robuustheid ODMH is minimaal, gezien de 

reeds bestaande omvang van de bouwtaken en de mogelijkheden tot uitbreiding. 

 

5.4. Financiën 

5.4.1. Vennootschapsbelasting 

Achtergrond 

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor overheidsbedrijven die con-

curreren met private ondernemingen vanaf 2016 vennootschapsbelasting (VPB) gaan betalen. 

Het gaat dan om winst die overheidsbedrijven maken op de uitvoering van niet-overheidstaken, 

zoals de taken die voor de GGD, het regionaal archief en ISMH worden uitgevoerd. Voor de 

ODMH zou dat kunnen betekenen dat zij over de winst die zij maakt op de dienstverlening aan 

derden VPB moet gaan betalen.  

 

Effect, kans en risico 

Effect Het effect van deze ontwikkeling voor de robuustheid van de ODMH is beperkt. Het ef-

fect zal voornamelijk zijn dat de ODMH twee afzonderlijke administraties zal moeten 

voeren (voor overheidstaken en niet-overheidstaken). Dit zal weliswaar leiden tot een 

stijging van administratieve lasten voor de ODMH, maar zal geen effect hebben op de 

deelnemers. De omvang van het werk dat voor derden wordt uitgevoerd, is overigens 

ook klein. In de overhead zijn daar ongeveer 11 fte mee gemoeid. 

Kans De kans dat deze ontwikkeling doorzet is groot. 

Risico Het risico van deze ontwikkeling voor de ODMH is minimaal. 
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5.4.2. Taakstelling 

Achtergrond 

De ODMH heeft in drie jaar een bezuiniging van 15% gerealiseerd. Deze is grotendeels ook al 

geeffectueerd (10%), vooral doordat de uitbreiding van de bouwtaken niet tot een grote stij-

ging van de overhead heeft geleid. De robuustheid van de bedrijfsvoering is daardoor, zoals al 

eerder aangegeven, gestegen. Daarnaast heeft dat tot relatief lage prijzen van de ODMH ge-

leidt.  

 

De laatste 5% is ingeboekt in de begroting en wordt in 2015 gerealiseerd. De verwachting van 

de ODMH is dat dit ook lukt, maar dat er vervolgens geen ruimte meer is voor verdere ver-

gaande bezuinigingen.  

 

Effect, kans en risico 

Effect Het effect van het laatste deel van de taakstelling op de robuustheid van de ODMH is 

klein, aangezien deze taakstelling al is voorzien in de meerjarenbegroting 2015 – 2018. 

Indien er nieuwe bezuinigingen worden opgelegd door de eigenaren, dan leidt dat ge-

zien de huidige prijzen van de ODMH tot het verminderen van taken of een verlaging 

van de kwaliteit van de producten.  

Kans De kans dat deze bestaande bezuiniging wordt gerealiseerd is groot, nieuwe bezuinigin-

gen liggen volgens de ODMH niet in de lijn van de verwachtingen.  

Risico Het risico van nieuwe bezuinigen op de robuustheid is groot.  

 

5.5. Toetreding Alphen aan den Rijn 

Achtergrond 

De uitvoerende milieutaken van de vrij recent gefuseerde gemeente Alphen aan den Rijn zijn 

nu nog bij twee verschillende diensten ondergebracht: het voormalige grondgebied van Bos-

koop bij de ODMH en het voormalige grondgebied van Alphen aan den Rijn en Rijnwoude bij de 

ODWH. 

 

De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft op 2 januari 2014 besloten het algemeen be-

stuur van de ODWH te verzoeken de uittredingsprocedure van de gemeente Alphen aan den 

Rijn uit de Gemeenschappelijke Regeling ODWH in werking te stellen. Tevens heeft de raad be-

sloten het algemeen bestuur van de ODMH het verzoek te sturen om haar volledige uitvoerings-

pakket milieutaken bij de ODMH onder te brengen. In beginsel zal uit- en toetreding per 1 ja-

nuari 2016 zijn beslag krijgen. 

 

Voor de volledigheid wordt daarbij nog wel opgemerkt dat de gemeente Alphen aan den Rijn 

een voorkeur heeft voor een fusie van de ODMH en de ODWH. Indien dat niet mogelijk is, dan 

zullen de milieutaken bij één van de diensten worden ondergebracht. 2014 En 2015 zijn over-

gangsjaren waarin ODWH de milieutaken uitvoert voor oud-Alphen en Rijnwoude en ODMH voor 

Boskoop. 
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Effect, kans en risico 

Effect Wij zien de volgende twee effecten:  

a. Het effect van toetreding van Alphen aan den Rijn voor de robuustheid van de ODMH 

is groot. Door uitbreiding van het bedrijvenbestand (m.n. complexe bedrijven), de 

toename van specialistische functies en uitbreiding van staf en ondersteuning zal de 

ODMH in mindere mate afhankelijk zijn van aanvullende constructies voor de ro-

buustheid.  

b. Een ander effect is dat het provinciaal stelsel van omgevingsdiensten, door de over-

gang van de Alphen aan den Rijn van ODWH naar ODMH, niet meer robuust is. Dit 

heeft er al toe geleid dat er een formeel verzoek voor een onderzoek naar fusie van 

de ODWH met een andere omgevingsdienst is ingediend. 

Kans De kans kunnen wij niet inschatten. Het betreft een politiek besluit. Op basis van de 

besluitvorming van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zijn er twee opties: de 

ODMH en ODWH fuseren of (als dat niet haalbaar is) worden de taken van Alphen aan de 

Rijn overgedragen. Het onderliggende rapport maakt onderdeel van de afweging of een 

fusie noodzakelijk/ wenselijk is.  

Risico Als de taken worden overgedragen dan heeft het uiteindelijk een positief gevolg. De ro-

buustheid neemt toe, maar het is nog niet zeker.  
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6. Verkenning gevolgen opschaling 
6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden in paragrafen 6.2 tot en met 6.5 respectievelijk de volgende deelvra-

gen beantwoord: 

 

 Welke voor- en nadelen zijn er bij opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio? 

 Welke kosteneffecten zijn er bij opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio mogelijk 

te verwachten? 

 Welke gevolgen heeft opschaling voor de kwaliteit van de dienstverlening? 

 Wat betekent opschaling voor de aansturing van de ODMH? 

 

De conclusies ten aanzien van mogelijke opschaling zijn opgenomen in paragraaf 7.3. 

6.2. Voor- en nadelen opschalen naar één dienst 

Hieronder worden de voor- en nadelen van een eventuele opschaling naar één dienst binnen de 

Veiligheidsregio Hollands-Midden uitgewerkt. Dit is door ons gemaakt vanuit onze expertise en 

ervaring met samenwerkingsverbanden. De beelden zijn getoetst bij de directeur en de con-

troller van de ODMH.  

 

Vanzelfsprekend zijn er verschillende mogelijkheden om te komen tot een opschaling naar één 

dienst. Het kan een volledige bestuurlijke en ambtelijke integratie zijn, maar ook een integra-

tie van delen. Dit kan bijvoorbeeld door alleen bestuurlijk te integreren met twee ambtelijke 

organisaties (“bestuurlijke fusie”) of juist twee besturen en één geïntegreerde ambtelijke or-

ganisatie (“ambtelijke fusie”. Een en ander kan ook nog eens gefaseerd plaatsvinden, en hoeft 

niet voor alle taken (tegelijkertijd) plaats te vinden. Hieronder wordt uitgegaan van een volle-

dige integratie van het bestuur en de ambtelijke organisatie.  

 

Voor het maken van de beschrijving zijn verschillende perspectieven gehanteerd: toezichthou-

der, staten en raden, eigenaar, opdrachtgever, bedrijven en burger, samenwerkingspartners, 

ODMH, organisatie, huisvesting en de medewerkers. Dit is gedaan omdat vanuit de verschil-

lende perspectieven een dergelijke ontwikkeling zeer verschillend kan worden geduid.  

 

Het betreft de hoofdlijnen van de voor- en nadelen van opschaling naar één dienst. Misschien 

ten overvloede: indien gekozen wordt voor een opschaling, of een nadere vorm van samenwer-

king zal daarvoor afzonderlijk onderzoek nodig zijn.  

 

6.2.1. Toezichthouder 

Vanuit de toezichthouder zijn er drie belangrijke ijkpunten: territoriale congruentie, robuust-

heid van het stelsel en voldoen aan de kwaliteitscriteria van een dienst.  
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Een leidend principe bij de vorming van de omgevingsdiensten was dat de werkgebieden van de 

omgevingsdiensten territoriaal congruent zouden zijn met die van de (politie- en) veiligheidsre-

gio’s. Ondanks dat hiervoor toestemming is gegeven door het Rijk en het dus geaccepteerd is 

voldoet de ODMH hier niet aan. Als er wordt opgeschaald voldoet de provincie Zuid Holland aan 

deze voorwaarden.  

 

Voor de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) is het van belang dat er een robuust provinci-

aal stelsel van omgevingsdiensten is. Als de gemeente Alphen aan den Rijn overgaat van de 

ODWH naar ODMH is daar geen sprake meer van, omdat de ODWH als gevolg van die overgang 

niet robuust meer is.13 Het opschalen naar een dienst door een fusie van de ODMH en de ODWH 

zou er voor zorgen dat er een robuust provinciaal stelsel van omgevingsdiensten blijft bestaan. 

 

Zoals blijkt uit deze evaluatie is de  ODMH robuust in de uitvoering van zijn taken. Op enkele 

onderdelen worden daarvoor aanvullende constructies gebruikt.  

 

6.2.2. De Staten en de Raden 

De opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio brengt formeel beschouwd geen verande-

ringen mee voor de positie van provinciale staten en gemeenteraden. In het totstandkomings-

proces van de nieuwe organisatie hebben provinciale staten en de raden een belangrijke toet-

sende rol. Op dat moment kunnen zij dus belangrijke invloed uitoefenen.  

 

Gevoelsmatig is de invloed van een deelname aan een grotere gemeenschappelijke regeling 

voor met name raadsleden veel kleiner. Als deelnemers van een grotere gemeenschappelijke 

regeling heeft één afzonderlijke raad namelijk relatief veel minder invloed. Het maakt name-

lijk veel uit of er 6 deelnemers zijn of meer dan 20 deelnemers.  

 

Om dus invloed te kunnen uitoefenen is van een raadslid veel meer inspanning nodig. Er kan 

namelijk alleen iets worden bereikt als raden zich volgende weten te mobiliseren.  

 

6.2.3. Bedrijven en Burger 

Bedrijven hebben contact met de ODMH voor milieu- en bouwtaken. Het contact is digitaal. 

Opschaling naar één dienst in de Veiligheidsregio Hollands Midden brengt op dit vlak weinig 

verandering met zich mee.  

 

De burger heeft met name contact met de ODMH ten aanzien van de BWT taken. Over het con-

tact met de burger zijn nu verschillende afspraken met de deelnemende gemeenten gemaakt. 

Soms verloopt dat via de gemeente, veelal via de ODMH. Bij opschaling zal er druk ontstaan om 

dat te standaardiseren naar één of meerdere constructies, maar dat hoeft niet per se negatief 

uit te pakken voor burgers; het zou zelfs een verbetering kunnen betekenen.  

 

                                              
13 Zie de conclusies van het rapport “Robuustheidsonderzoek ODWH. Een onderzoek naar de ro-
buustheid van de Omgevingsdienst West-Holland” van 2 juni 2014. 
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6.2.4. Samenwerkingspartners  

De bestaande samenwerkingspartners zijn tevreden tot zeer tevreden. Voor enkele partners zal 

dat leiden tot een verdere intensievere samenwerking vanwege een aansluiting van het verzor-

gingsgebied veiligheidsregio en GGD. Ook de samenwerking met andere omgevingsdiensten zal 

verbeteren doordat er meer kennis en kunde is.  

 

Een mogelijke opschaling leidt ertoe dat tussen de verschillende omgevingsdiensten er meer 

mogelijkheden zijn om te specialiseren. Bijvoorbeeld de ene dienst in de complexe bedrijven, 

de andere dienst in glastuinbouw etc.  

 

6.2.5. ODMH 

De ODMH heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De opschaling naar 

één dienst in de veiligheidsregio betekent dat deze ontwikkeling in ieder geval voor een be-

paalde periode langzamer gaat, of zelf stil komt te liggen. Veel van de benodigde capaciteit 

van met name het management zal nodig zijn om te komen tot een integratie van de diensten.  

 

Voor de BWT taken moet deze ontwikkeling nog plaats gaan vinden. De opschaling naar een 

dienst kan ertoe leiden dat dit vooralsnog stil komt te liggen.   

 

Op middellange termijn ontstaat er een ambtelijke dienst die overigens zelfstandig, robuust en 

bestuurlijk krachtig moet kunnen opereren.  

 

6.2.6. Organisatie 

De ODMH heeft een aantal ondersteunende zaken robuust georganiseerd. Op basis van de ver-

schillende gesprekken bestaat bij ons de indruk dat het goed is georganiseerd. In onze opinie is 

dat een zeer waardevolle (basis) randvoorwaarde voordat kan worden nagedacht over een op-

schaling. Dat wil echter nog niet zeggen dat een ambtelijke integratie eenvoudig is en zonder 

enige risico’s.   

 

Gezien het takenpakket van omgevingsdiensten bepaalt de ICT ondersteuning in belangrijke 

mate – en steeds meer - de efficiëntie en effectiviteit van het werkproces. Opschaling van de 

ambtelijke organisatie maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de investeringen 

die de laatste jaren zijn gedaan door de ODMH.  

 

Transitiekosten zullen zich, afhankelijk van de vorm en het tempo, altijd in enige mate voor-

doen. Ook al heeft de ODMH de ondersteunende taken goed op orde.  

 

6.2.7. Huisvesting 

Bedrijfsbezoeken zullen altijd blijven bestaan, maar de voorbereidende werkzaamheden kun-

nen elders plaatsvinden. De komende jaren zal het steeds meer mogelijk zijn om plaats en tijd 

onafhankelijk te werken. Hierdoor wordt het steeds minder noodzakelijk om werkzaamheden 

vanaf een bepaalde locatie uit te voeren, zonder dat het contact met de klant daardoor per 

definitie zou verslechteren.  
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Dat geldt ook voor de werkzaamheden van vergunningverlening en handhaving. Hierdoor zullen 

mensen minder vanaf het hoofdkantoor werken, en meer vanaf locatie, thuis of een alterna-

tieve locatie.  

 

Vooralsnog lijkt het noodzakelijk om twee locaties te houden, ook bij een opschaling naar één 

dienst. Wij denken dat dit een belangrijke bestuurlijke eis (van deelnemers van de ODMH) is 

omdat de nabijheid dan in ieder geval geborgd kan blijven. Verder denken wij dat dit de transi-

tiekosten (zie ook 6.3) laag kan houden, en stap voor stap te komen tot een integratie van de 

uitvoering van de taken. Dat heeft natuurlijk ook nadelen, omdat de culturele integratie niet 

of maar in een beperkte mate gerealiseerd wordt.  

 

De bedrijfsvoering van de ODMH is al robuust te noemen. Of een verdere opschaling mogelijk is 

zal in een nader onderzoek moeten worden bepaald en hangt af van de bestuurlijke en ambte-

lijke keuzes die worden gemaakt.   

 

6.2.8. Medewerkers 

Grotendeels zullen de medewerkers dezelfde werkzaamheden uitblijven voeren. Voor de be-

staande medewerkers zullen de functies niet gaan veranderen. Wij zien wel mogelijkheden 

voor toekomstige medewerkers omdat het in de opbouw van de functies mogelijk wordt om ju-

nioren/ medioren en senioren aan te stellen. Dit geeft mogelijk ruimte voor (snellere) door-

groei van jongere medewerkers en mogelijkheden om een aantrekkelijke werkgever te zijn en 

te blijven.  

6.3. Kosteneffecten 

De ODMH voert zijn bestaande taken tegen lagere kosten uit dan andere omgevingsdiensten in 

de provincie Zuid-Holland. Als er een opschaling plaatsvindt, heeft dat in economische termen 

voor de gehele regio mogelijk een lagere kostprijs tot gevolg. Voor de deelnemers van de 

ODMH mag dit bestuurlijk gezien niet tot een structurele kostenstijging leiden. Wij denken dat 

dit een belangrijke randvoorwaarde voor een eventueel nader onderzoek naar opschaling zou 

moeten zijn.  

 

Het integreren van organisaties leidt altijd tot incidentele transitiekosten. Als de integratie ge-

faseerd gebeurt, zorgt dat ervoor dat deze kosten worden beperkt doordat (huisvesting) con-

tracten aflopen, afbouw van personeel langs natuurlijk verloop kan plaatsvinden, rekening met 

afschrijvings- en investeringsplanningen kan worden gehouden etc. Het is vervolgens de vraag 

wie welk deel van de transitiekosten zou moeten betalen en wat daarin voor de huidige deel-

nemers van de ODMH bestuurlijk aanvaardbaar is aangezien de uitvoering van de taken robuust 

is. 
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6.4. Kwaliteit  

In de toekomst zal het bestuur haar eigen kwaliteitsniveau moeten gaan vaststellen. Discussie 

gaat daarbij om kwaliteit van de dienstverlening maar ook om de kosten van de uitvoering. Het 

is de vraag waarop het bestuur de nadruk zal gaan leggen, maar gezien de financiële druk bij 

gemeenten zou dat wel eens kunnen komen te liggen op een lager kwaliteitsniveau tegen la-

gere kosten.   

 

De ODMH voert haar taken al robuust uit. Een opschaling naar één organisatie in de Veiligheids-

regio zorgt voor een verdere versteviging van de robuustheid doordat er binnen één organisatie 

meer specifieke bedrijven zijn, er nog meer specialisme kan worden ontwikkeld, er meer men-

sen zijn met voldoende kwalificaties  en de omvang van het aantal functionarissen per specia-

lisme toeneemt.  

6.5. Aansturing 

Eigenaar  

De ODMH voert zijn taken op dit moment volgens de eigenaren goed uit, zie paragraaf 4.6 van 

dit rapport. Daarover bestaat een grote mate van waardering en ook consensus. Verder is ook 

de governance van de ODMH op dit moment goed geregeld – met een paar aandachtspunten - 

waardoor het negatieve sentiment van gemeenschappelijke regelingen eigenlijk niet speelt bij 

de ODMH.  

 

De opschaling naar één dienst brengt in de eerste plaats onzekerheid mee over talloze onder-

werpen: zeggenschap, besturing, geld, overgang en niet in de laatste plaats de uitvoering van 

de ondergebrachte taken. Maar het brengt ook mogelijk oplossingen voor de noodzakelijke aan-

passingen in de governance, en aansturing van bestuurlijk twee zeer verschillende productlij-

nen.  

 

Verder is een belangrijke vraag bij opschaling op welke wijze de nabijheid kan worden ge-

borgd, omdat dit op dit moment zo gewaardeerd wordt door de huidige deelnemers van de 

ODMH. Met name voor de BWT taken is dat een groot aandachtspunt, waarbij er verschillende 

mogelijkheden zijn bijvoorbeeld door daarvoor het ambtelijk opdrachtgeverschap te verbete-

ren.  

 

Opdrachtgever  

Ook voor de opdrachtgever gelden de onzekerheden zoals genoemd bij de eigenaar. Hieronder 

staan de punten die relevant zijn voor de opdrachtgever.  

 

De uitvoering van de milieutaken kan door één dienst op een grotere schaal worden uitgevoerd. 

Dat is met name voor de milieutaken relevant, omdat de schaal van uitvoering van de meer 

eenvoudige taken mogelijk kan leiden tot verdere mate van specialisatie, werkverdeling en 

mogelijk verdere vormen van automatisering. 

 

Voor de meer complexe taken die specifieke deskundigheid of specifieke toezichtexpertise ver-

gen en taken die zich richten op activiteiten met een bovenlokale expertise of onderdeel vor-

men van een keten neemt de robuustheid toe.  
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7. Conclusies  
7.1. Huidige situatie 

7.1.1. Samenwerking partners 

Onze conclusie is dat de samenwerking met ketenpartners op het terrein van milieutaken goed 

is. De ODMH neemt in deze samenwerking veelal een voortrekkersrol, welke ook gewaardeerd 

wordt door de partners. Dat geldt ook in de samenwerking tussen de omgevingsdiensten van 

Zuid Holland op het gebied van milieu. Wat daarbij opvalt is dat deze intensief is en verder 

toeneemt. Dat vindt niet alleen plaats op uitvoerend niveau, maar ook steeds meer op beleids-

matig en strategisch niveau. De achterliggende redenen zijn volgens ons op milieu naast van 

principiële aard -namelijk zorgen voor rechtsgelijkheid van burgers en bedrijven -ook van prak-

tische aard, namelijk omdat het nodig is om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria.  

 

In het kader van de samenwerking merken wij nog het volgende op. Wij zijn van oordeel dat de 

visie van de ODMH, gericht op het Groene Hart, niet aansluit op vastgestelde bestuurlijke uit-

gangspunten van het Rijk. Het beeld kan daarmee ontstaan dat de ODMH open staat voor ge-

meenten van andere omgevingsdiensten. Gezien het belang van de samenwerking met de an-

dere omgevingsdiensten voor de uitvoering van de taken is dat volgens ons een niet wenselijk 

beeld.  

 

Ten aanzien van de bouwtaken is onze conclusie over samenwerking met partners anders, aan-

gezien er beperkte samenwerking is tussen de ODMH en stakeholders. De samenwerking die er 

is (bijvoorbeeld met de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en de Veiligheidsregio), is voorna-

melijk operationeel van aard en niet of veel minder beleidsmatig. Op onderdelen in het werk-

proces hebben de partners elkaar professioneel nodig. Er is echter geen strategische samen-

werking met partners, zoals we dat zien bij de milieutaken.  

 

Hieronder staat per samenwerkingspartner nog een nadere toelichting op onze hoofdconclusie 

opgenomen.  

 

Over de samenwerking op de milieutaken van de ODMH met Veiligheidsregio, RDOG en water-

schappen zijn de partners tevreden. Sommige samenwerkingen zijn ook vormgegeven met con-

venanten, waaraan ook door beide partners in de dagelijkse praktijk invulling wordt gegeven. 

Dat geldt voor waterschappen, RDOG en veiligheidsregio. De enige partij waarmee de samen-

werking niet één op één verder is vormgegeven is het OM. Dit terwijl één van de oorspronke-

lijke doelstellingen van de staatsecretaris bij de vorming van de omgevingsdiensten de verbete-

ring van informatie-uitwisseling met het OM was. Bij de ODMH spelen volgens het OM echter 

geen grote zaken, dus dat kan een mogelijke oorzaak zijn voor het gebrek aan één op één sa-

menwerking. Of dat daadwerkelijk zo is valt buiten dit onderzoek. De ODMH is daar overigens 

niet uniek in, ook bij andere omgevingsdiensten is deze samenwerking niet één op één vorm 

gegeven. We zien dat het OM een landelijke organisatie is die veelal landelijke afspraken 

maakt met de VNG en het IPO. Een omgevingsdienst als de ODMH, waar weinig tot geen grote 

zaken spelen, lijkt voor het OM geen gesprekspartner te zijn. 
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Verder hebben wij heel specifiek naar de samenwerking met andere omgevingsdiensten in Zuid 

Holland gekeken. Wij zien dat deze samenwerking intensief is, en ook qua intensiviteit toe-

neemt. Die samenwerking vindt plaats op verschillende niveaus: namelijk het samen richten, 

het gezamenlijk inrichten en ook samen verrichten. En de samenwerking heeft verschillende 

doelen. Hieronder wordt dit verschil nader toegelicht. 

 

Met richten doelen wij op het beleidsmatige aspect van de omgevingsdiensten. Hierin werken 

de omgevingsdiensten samen door bijvoorbeeld een standaard voor alle diensten te hanteren. 

Het inrichten betreft het organiseren van de diensten. Hiervoor zijn de directeuren van de 

diensten verantwoordelijk. Op onderdelen wordt door de diensten samenwerking gezocht om 

te komen tot standaardisatie en harmonisatie. Zo wordt door de diensten samengewerkt bij de 

ontwikkeling van een producten diensten catalogus (PDC). De provincie stimuleert dit, maar 

het traject wordt van onderaf, dus door de diensten, ontwikkeld en uitgevoerd. Met het ver-

richten bedoelen wij het feitelijk uitvoeren van taken. Omgevingsdiensten doen dat om ver-

schillende redenen specifieke toebedeelde provinciale taken (snippertaken), borgen robuust-

heid, kennisdeling en overige praktische overwegingen zoals milieuvluchten en coördinatie 

grondstromen.  
 

Op het gebied van BWT is de samenwerking nog in ontwikkeling en nu nog heel beperkt. Met 

andere omgevingsdiensten is deze ook beperkt of niet existent, met name omdat het een taak 

is die niet op een zelfde niveau bij de andere omgevingsdiensten is ontwikkeld. De bouwtaak is 

bij de ODMH relatief nieuw, en daardoor nog sterk in ontwikkeling, maar ook ten opzichte van 

andere omgevingsdiensten toch redelijk uniek te noemen in de omvang. Met de andere sta-

keholders wordt in het werkproces operationeel samengewerkt, zo heeft bijvoorbeeld de vei-

ligheidsregio een adviestaak bij bouwaanvragen. 

 

7.1.2. Klanttevredenheid van deelnemers 

Onze conclusie is dat de deelnemers zeer tevreden zijn over de dienstverlening van de ODMH. 

Met name de nabijheid van de dienst en bereikbaarheid worden door alle deelnemers geroemd. 

Wij constateren verder dat de ambtelijke opdrachtgevende rol vaak te marginaal door gemeen-

ten wordt ingevuld, waardoor in onze ogen een te grote afhankelijkheid van de ODMH ontstaat. 

Bij enkele deelnemers is bestuurlijk niet duidelijk welke ambtenaren van de gemeente deelne-

men in de overleggen van de ODMH. Dat is in termen van de governance en bestuurlijke grip 

niet wenselijk. Dit is een duidelijk verbeterpunt, evenals de aansluiting van de P&C cyclus. 

Hieronder lichten wij dat kort toe. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers van de ODMH over het algemeen tevreden tot zeer 

tevreden zijn over de dienstverlening van de ODMH. Als belangrijkste punt hierbij wordt de 

“nabijheid” genoemd; de ODMH voelt voor de meeste deelnemers een “eigen dienst” waarvan 

de ambtenaren toevallig op afstand werken. Deelnemers zijn verder tevreden met het feit dat 

de ODMH op ambtelijk én bestuurlijk niveau goed bereikbaar is voor haar deelnemers; er wor-

den geen drempels ervaren om contact op te nemen met de ODMH en de informatievoorziening 

vanuit de ODMH ervaren deelnemers als transparant. Volgens deelnemers speelt het manage-

ment van de ODMH hierbij een positieve rol. Tot slot zijn de deelnemers ook tevreden over de 

prijs-kwaliteit van de dienstverlening van de ODMH. 
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Uit het onderzoek blijkt ook dat er een verbeterpunt is, namelijk de verdere verbetering van 

de aansluiting tussen de P&C cyclus van de ODMH en die van de deelnemers.  Deze beide cycli 

lopen op dit moment nog niet helemaal parallel; verdere aansluiting zou tot meer klanttevre-

denheid kunnen leiden. Dit punt is volgens de ODMH inmiddels opgepakt.  

 

Daarnaast zou de verdere invulling en vormgeving van de opdrachtgevende rol van een aantal 

deelnemers bij kunnen dragen aan een verbetering in de dienstverlening door de ODMH en 

daarmee de klanttevredenheid bij de deelnemers. 

 

7.1.3. Governance 

Onze conclusie is dat de deelnemers tevreden zijn over de governance. Uit het onderzoek 

blijkt dat de deelnemers van de ODMH over het algemeen tevreden zijn over de governance 

van de ODMH. Het algemeen bestuur functioneert volgens de deelnemers naar behoren. Binnen 

het algemeen bestuur is sprake van een constructieve sfeer en de opkomst is in het algemeen 

hoog te noemen. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden goed voorbereid door de 

ODMH, waardoor besluitvorming binnen het algemeen bestuur plaatsvindt op basis van consen-

sus. Daarbij spelen de twee ingestelde (ambtelijke) adviescommissies een goede rol. 

 

Toch denken wij dat aanpassingen van de governance van de ODMH om een aantal redenen 

noodzakelijk is. De eerste reden is dat de positie en het belang van de BWT-taken op dit mo-

ment onvoldoende wordt gerepresenteerd in de samenstelling van het algemeen bestuur. Het 

financiële belang van de BWT-taken voor de ODMH bedraagt ongeveer 33 % van de totale be-

groting, terwijl in het algemeen bestuur op dit moment één portefeuillehouder BWT is verte-

genwoordigd. Gezien de grote toename van de BWT taken vraagt dit om een herziening. 

 

De tweede reden is de samenstelling van het dagelijks bestuur, gecombineerd met de huidige 

stemverhouding gebaseerd op inbreng, bijna onvermijdelijk leidt tot een situatie waarin de le-

den van het dagelijks bestuur in het algemeen bestuur over een meerderheid van de stemmen 

beschikken. Naar ons oordeel is een dergelijke situatie vanuit het oogpunt van “checks & ba-

lances” onwenselijk, omdat dit het evenwicht tussen beide organen – met elk een eigen belang 

– niet ten goede komt. Wij hebben begrepen dat maatregelen genomen gaan worden om het 

evenwicht te herstellen. 

 

In de nabije toekomst lijkt deze onevenwichtigheid overigens alleen maar verder versterkt te 

worden met de beoogde wijziging van het aantal leden van het dagelijks bestuur naar drie. 

Aangezien de provincie op basis van de huidige tekst van de gemeenschappelijke regeling altijd 

een lid heeft van het dagelijks bestuur en de provincie 26% van de stemmen heeft – zie tabel in 

paragraaf 4.5.4 – zou het dagelijks bestuur naast de “verplichte” vertegenwoordiger van de 

provincie altijd moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeenten Krimpenerwaard en 

Waddinxveen om onder de 50% te blijven. Van de ODMH hebben wij begrepen dat stappen wor-

den genomen deze onevenwichtigheid weg te nemen. 

 

De deelnemers ervaren de huidige stemverhouding als rechtvaardig. Omdat in het algemeen 

bestuur tot nu toe nog nooit is gestemd, kunnen wij geen uitspraken doen over de vraag of de 

deelnemers de stemverhouding in de praktijk rechtvaardig vinden. 
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7.1.4. Kwaliteit van dienstverlening 

Onze conclusie is dat de kwaliteit van de dienstverlening door de ODMH goed is. De uitvoering 

van de milieutaken is door toepassing van verschillende aanvullende constructies robuust te 

noemen. Deze aanvullende constructies zijn met name nodig op de meer complexere taken van 

de ODMH, dus juist op de taken waarvoor de omgevingsdiensten zijn opgericht. Daar kan de 

ODMH weinig aan doen, omdat het aantal complexe inrichtingen binnen haar werkgebied be-

perkt is. De meer eenvoudige werkzaamheden worden robuust en kwalitatief goed uitgevoerd. 

Voor de BWT taken wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria zonder dat gebruik gemaakt moet 

worden van aanvullende constructies. Hieronder lichten wij dat kort toe. 

 

Uit de zelfevaluatie van de ODMH blijkt dat er geen onderdelen zijn waarop de ODMH niet kan 

voldoen aan de kwaliteitscriteria (rood). Zowel op vergunningverlening als toezicht en handha-

ving is de ODMH robuust. Alleen op ketentoezicht is dat nog niet zo maar daarvoor wordt met 

andere omgevingsdiensten samengewerkt14.  
 

Verder is de uitvoering van de toezicht en handhavingstaken klasse III Agrarisch, Afval en Pro-

ces door twee aanvullende constructies - rekenkundig - robuust gemaakt. Er wordt een lande-

lijke spelregel gebruikt om toezichthouders meer dan één specialisme te laten uitvoeren. Het 

is de vraag of dat gezien de diversiteit van bedrijven tot voldoende ontwikkeling en tot een 

adequate borging van het specialisme binnen de ODMH leidt. Daarnaast zijn er maar 10 bedrij-

ven in de klasse III proces en afval in het gebied van de ODMH. Hierdoor is het niet mogelijk om 

twee toezichthouders in alle twee de klassen vijf unieke controles te laten uitvoeren. In de be-

rekening wordt voor de robuustheid daarom ook een tweede controle meegerekend.  

 

De uitvoering van de bouwtaken is robuust. De omvang van deze afdeling is in Nederland rede-

lijk uniek te noemen. Op alle onderdelen scoort de uitvoering van de taken in de zelfevaluatie 

groen. Er zijn nog wel veel procesmatige verbeteropgaven omdat het een relatief nieuwe taak 

is voor de ODMH. 

 

De uitvoering van de ondersteunende taken is met in achtneming van een aanvullende con-

structie robuust te noemen. De uitvoering van de ondersteunende taken lijkt daarnaast redelijk 

efficiënt te zijn. De omvang van de overhead wordt ingeschat op ongeveer 23%. Dat is lager 

dan de oorspronkelijke doelstelling van het bedrijfsplan van de ODMH. De aanvullende con-

structie is dat de ODMH ondersteunende taken voor derden uitvoert, bijvoorbeeld de RDOG, 

het Streekarchief en tot 1 april 2015 het ISMH (op het wegvallen hiervan is volgens de ODMH in 

de planning van de formatie van de overhead ingespeeld). Doordat naast de milieutaken ook de 

BWT-taken worden uitgevoerd, is het mogelijk om te komen tot een robuuste bedrijfsvoering 

met relatief weinig kwetsbaarheden. Verder wordt door de ODMH ook taken voor de RDOG, 

ISMH en het Streekarchief uitgevoerd. Daarmee is volgens de ODMH 11 fte gemoeid wat een 

hulpconstructie is om de robuustheid te vergroten.  
 

                                              
14 BRZO taken worden door de ODMH uitgevoerd, maar zijn ondergebracht bij de DCMR. Dit is een 
landelijk geaccepteerde constructie.  
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De ODMH heeft een berekening van het weerstandsvermogen gemaakt. Met 7% is het berekende 

weerstandsvermogen financieel robuust te noemen. De omvang van het weerstandsvermogen 

komt ook overeen met de geinventariseerde risico’s. Als rekening wordt gehouden met de 

bestemmingsreserves is het weerstandsvermogen daarnaast nog hoger, namelijk 12%. In het 

jaar 2015 staan significante taakstellingen voor de ODMH gepland. In totaal dient een bedrag 

van € 650.000 aan besparingen te worden gerealiseerd; in de begroting is dit reeds verwerkt. 

7.2. Toekomstige situatie 

Onze conclusie is dat de ODMH over het algemeen ook in de toekomst robuust blijft. Veel van 

de ontwikkelingen zorgen voor een uitbreiding van de primaire taken van de ODMH (uitbreiding 

deelnemers BWT taken, Omgevingswet, toetreding Alphen aan den Rijn). De effecten van an-

dere toekomstige ontwikkelingen op de robuustheid van de ODMH zijn klein te noemen (privati-

sering BWT, Vennootschapsbelasting en taakstelling). 

 

Ten aanzien van de Wijziging van de Wet Algemene Bepaling Omgevingswet is het uiteindelijke 

effect op dit moment moeilijk te duiden, maar kan het zowel een positief als een negatief ef-

fect hebben voor de toekomstbestendigheid van de ODMH. Dit is afhankelijk van de keuzes die 

de provincie en de gemeenten daarin kan maken. Daarbij is van belang dat de ODMH voldoende 

tijd heeft om te anticiperen op mogelijke gevolgen van inwerkingtreding van deze nieuwe wet- 

en regelgeving. 

7.3. Mogelijke opschaling 

Onze conclusie is dat de ODMH geen intrinsieke noodzaak heeft voor opschaling omdat de uit-

voering van de taken nu en in de toekomst robuust is. Wel met aanvullende constructies voor 

de milieutaken maar deze maken het niet noodzakelijk om nu op te schalen. Wij zien echter op 

onderdelen zeker kansen voor de opschaling van de werkzaamheden omdat de robuustheid van 

de milieutaken zal toenemen omdat er dan geen gebruik gemaakt hoeft te worden van een 

spelregel (RIE-4 bedrijven).  

 

Op de korte termijn zien we dat een opschaling met name financiële risico’s (transitiekosten) 

met zich meebrengt, alsmede het stilvallen van de ontwikkeling van de dienst en veel bestuur-

lijk geregel en afstemming. Met name voor de ontwikkeling van de BWT is het stilvallen van de 

ontwikkeling in onze ogen een belangrijk risico. Dit is het onderdeel waar de ODMH nog de 

meeste ontwikkelingen kan gaan doormaken.  

 

Op de lange termijn biedt een opschaling naar één omgevingsdienst voor de milieutaken in de 

regio kansen. Lagere kosten voor de gehele veiligheidsregio als totaal, een krachtige zelfstan-

dige ambtelijke dienst en optimaal gebruik van de huidige investeringen van de ODMH. Wij 

denken dat dit ook effect zal hebben op de samenwerking met de andere omgevingsdiensten 

en er mogelijk tussen de omgevingsdiensten meer specialisaties kunnen worden ontwikkeld. 

Verder ontstaat er in de veiligheidsregio Midden Holland als geheel ook één robuuste uitvoe-

ringsdienst en daarmee voor de gehele provincie Zuid-Holland.  
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Ten aanzien van de BWT taken levert een opschaling op de korte termijn in onze ogen geen 

meerwaarde. Het is daarbij voor ons de vraag of dat in de toekomst wel zo zou zijn. We zien 

dat de schaal waarop de BWT taken wordt uitgevoerd, vanwege de bestuurlijke gevoeligheid, 

veel meer betrokkenheid en nabijheid vraagt dan de milieutaken. Daarbij komt dat de ODWH  

de BWT taken niet op de schaal uitvoert zoals de ODMH dat sinds kort doet. Bij een besluit tot 

opschaling van de dienst op het niveau van de veiligheidsregio vraagt dit dus om maatwerk.   

 

Op langere termijn is er bestuurlijk relatief minder zeggenschap in een dienst op de schaal van 

de veiligheidsregio. Als ervoor gekozen wordt om te komen tot opschaling zal daarop een ade-

quaat antwoord moeten gevonden bijvoorbeeld door ambtelijk voldoende borging te brengen. 

Dit vraagt echter veel van de wijze waarop met name gemeenten het ambtelijk opdrachtgever-

schap in de toekomst organiseren.   
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8. Bijlage 1: Onderzoekskader 
  

Onderzoekskader 

  Vraagstelling 

1 Hoe is de samenwerking met de partners  in de veiligheidsregio? 

a Met elk van de partners zijn duidelijke afspraken over de dienstverlening gemaakt en vastgelegd in 
een samenwerkingsovereenkomst? 

b Er is een (ambtelijke) accountmanager binnen de ODMH benoemd, die de contacten met de keten-
partners onderhoud en interne terugkoppeling verzorgt?   

c De ODMH draagt er zorg voor dat haar producten op tijd, van voldoende kwaliteit zijn en betrekt ke-
ten partners tijdig  

d ODMH werkt nauw samen met de andere OD in Zuid Holland; o.a. in de vertegenwoordiging in de 
richting van IPO, VROM en/of VNG als het gaat om lobby en beinvloeding van Rijksbeleid 

2 Hoe is de klanttevredenheid van de deelnemers (gemeenten en provincie) 

a De eigenaren proberen in het AB zoveel mogelijk te komen tot standaardisatie van beleid, afspraken 
daarover zijn vastgelegd in beleidsnotities 

b Met elk van de deelnemers zijn afspraken over de taken en de daarbijbehorende dienstverlening vast-
gelegd 

c Voor elk van de opdrachtgevers is er een aanspreekpunt binnen de ODMH, waarmee geregeld overleg 
wordt gevoerd 

d Opdrachtgevers zijn tevreden over de dienstverlening 

e Medewerkers streven een hoge kwaliteit na, hebben een positief kritische grondhouding en taakvol-
wassen. Ze zijn verder ook omgevingsbewust. Verder zijn medewerkers innovatief. 

f De Staten en de Raden worden periodiek op hoofdlijnen over de ODMH. Deze informatie wordt als 
voldoende beoordeeld.  

3 Is de huidige wijze van governance naar tevredenheid van de deelnemers of dient deze aangepast 
te worden? 

a De rollen "eigenaar", "opdrachtgever" en "opdrachtnemer" zijn bij verschillende organen neergelegd 

b De scheiding van de rollen "eigenaar", "opdrachtgever" en "opdrachtnemer" functioneert in de prak-
tijk waardoor sprake is van checks & balances 

c De deelnemers brengen hun belangen in in het eigenaarsorgaan (AB), waarin de belangen van de op-
drachtgevers (deelnemers) en de opdrachtnemer (ODMH) worden afgewogen 

d ODMH heeft de opdrachtnemende rol en betrokkenheid in de organisatie ambtelijk en bestuurlijk 
goed georganiseerd 

e De deelnemers hebben hun opdrachtgevende rol en de betrokkenheid in hun organisatie ambtelijk en 
bestuurlijk goed georganiseerd 

f De stemverhoudingen wordt door de deelnemers als rechtvaardig ervaren 

4 
Is de huidige dienst voldoende robuust ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen? 

a De ODMH voldoet met betrekking tot de omvang van het personeel aan de kwaliteitseisen 2.0 voor 
elk van de milieutaken  
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b De ODMH voldoet met betrekking tot het opleidingsniveau aan de kwaliteitseisen 2.0 voor elk van de 
milieutaken  

c De ODMH voldoet met betrekking tot de frequentie aan de kwaliteitseisen 2.0 voor elk van de milieu-
taken  

d 
Indien nodig voldoet de ODMH met betrekking tot de overige taken ook aan kwaliteitseisen.  

e Indien nu niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan dan is er een vastgesteld verbeterplan, en/ of op-
leidingsplan om in de toekomst wel aan deze eisen te kunnen voldoen 

f De omvang van de overhead ligt op de bovenkant van de normering van Berenschot; 28,9% 

g 
DE ODMH is financieel gezond (kijkend naar balans (weerstand), exploitatie, investeringen en risico's) 

h DE ODMH heeft een duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen en consequenties voor de or-
ganisatie 

5 Welke ontwikkelingen staan de ODMH de komende jaren te wachten? 

6 
Is de ODMH voldoende robuust ten aanzien van deze toekomstige ontwikkelingen? 

7 

Zo niet, is opschaling van de ODMH een oplossing om deze ontwikkelingen aan te kunnen? 

8 Indien opschaling een oplossing is: waarom en waarvoor is opschaling met andere partijen nodig en 
wie zijn dan de natuurlijke partners? 

9 Leidt opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio tot de juiste schaal om de ontwikkelingen 
aan te kunnen?  

10 Welke voor- en nadelen zijn er bij opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio?   

11 

Welke kostenbesparingsmogelijkheden zijn er bij opschaling naar één dienst in de veiligheidsregio?  

12 Welke gevolgen heeft opschaling voor de kwaliteit van de dienstverlening?  

13 Wat betekent opschaling voor de aansturing (governance) van de ODMH? 
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Bijlage 2: Gesprekspartners 
 

In alfabetische volgorde: 

 

 Loes Bakker (Gouda) 

 Daphne Bergman (Gouda) 

 Joost Bernsen (RDOG HM) 

 Ria Boere (Krimpenerwaard –Ouderkerk) 

 Ton van Dorp (Krimpenerwaard – Vlist) 

 Hans Douw (ODMH) 

 Derk Eskes, samen met Nienke Mier (ODWH) 

 Jan-Gert van Helvert (Hoogheemraadschap Schieland – Krimpenerwaard) 

 Maarten de Hoog (DCMR) 

 Jan Hordijk (Zuidplas) 

 Rik Janssen (provincie Zuid-Holland) 

 Christiaan van der Kamp (Bodegraven – Reeuwijk) 

 Marijke Koek, samen met Wybe van Zinderen Bakker (ODMH) 

 Henk Meijer (Veiligheidsregio Hollands-Midden) 

 Andre Mutter (ODMH) 

 Rob de Rijck (OM) 

 Jan Roest (provincie Zuid-Holland) 

 Henk Spruit (ODMH) 

 Willem-Jan Stegeman (Alphen a/d Rijn) 

 Jan Vente (Krimpenerwaard – Bergambacht) 

 Mia Vogelzang (ODMH) 

 Martijn Vroom, samen met C. de Jong (Waddinxveen) 

 Frank de Wit, samen met Derk Eskes (ODWH) 

 


