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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − naamswijziging van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland noord 
 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
In te stemmen met de voorgestelde naamswijziging en de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland noord middels de aanbiedingsbrief (Bijlage 3) hierover te berichten 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 28 mei 2019 
Zaaknummer : BB19.00121 
Voorstelnummer : RAAD190085 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 9 mei 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid en Vastgoed 
Opsteller(s) : Fred Wessels 
Telefoonnummer : 088 909 7921 
Bijlagen:  : 1. Bergen naamswijziging 

2. Concept raadsbesluit 
3. Aanbiedingsbrief instemming naamswijziging3 
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RAADSVOORSTEL 
 
1 INLEIDING 
 
Bij de start van de organisatie op 1 januari 2014 is de Regionale Uitvoeringsdienst NHN als 
beleidsarme uitvoeringsdienst van milieutaken voor de regio Noord-Holland Noord 
gepositioneerd. In de afgelopen jaren heeft de organisatie echter een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt waardoor de titel “omgevingsdienst” nu beter bij de praktijk aansluit. Deze 
doorontwikkeling zien we bij alle 29 diensten in Nederland, 22 daarvan heten in tussen 
officieel omgevingsdienst. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
 
In te stemmen met het college advies en akkoord te gaan met de voorgestelde 
naamswijziging. 
 
2 KEUZERUIMTE 
• Bij besluit van 18 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) besloten om de naam van de RUD 
NHN met ingang van maart 2019 te wijzigen in de naam Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (OD NHN). De naamswijziging vergt een wijziging van de huidige 
Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dat betekent dat ook voor de naamswijziging de 
procedure als beschreven in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna 
de wet) gevolgd dient te worden.  

• Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de Wet kan de raad haar toestemming aan de 
naamswijziging slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. In 
de GR dienen naast de naamswijziging ook inhoudelijke wijzigingen aangebracht te 
worden. In verband met het feit dat de Regionale Uitvoeringsdienst NHN de 
naamswijziging zo spoedig mogelijk in willen laten gaan, is ervoor gekozen om nu alleen 
de naamswijziging in procedure te laten gaan en op een later moment dit jaar de 
noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen voor te stellen. 

 
2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
n.v.t. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
n.v.t. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
artikel 1 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
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3 ADVIES 
In te stemmen met de voorgestelde naamswijziging van de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland noord in Omgevingsdienst Noord-Holland noord. 
 
3.1 Toelichting op het advies 
Bij de start van de organisatie op 1 januari 2014 is de Regionale Uitvoeringsdienst NHN als 
beleidsarme uitvoeringsdienst van milieutaken voor de regio Noord-Holland Noord 
gepositioneerd. In de afgelopen jaren heeft de organisatie echter een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt waardoor de titel “omgevingsdienst” nu beter bij de praktijk aansluit. Deze 
doorontwikkeling zien we bij alle 29 diensten in Nederland, 22 daarvan heten in tussen 
officieel omgevingsdienst. 
De hoofdlijnen van die ontwikkeling zijn: 
 He t inge bra chte  pakke t a a n ba s is- en extra taken is sinds de oprichting aanzienlijk 
gegroeid. Momenteel voert de Regionale Uitvoeringsdienst NHN leefomgevingstaken uit 
binnen de kleursporen grijs (milieu), groen (natuur), blauw (water) en rood (ruimtelijke 
plannen en BWT); 
 Dive rs e  ta ke n worde n nie t a lle e n voor de  re gio Noord-Holland Noord maar voor het 
gehele grondgebied van de provincie Noord-Holland uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk de 
door de provincie Noord-Holland ingebrachte taken op het gebied van natuurbescherming, 
zwemwater, Wet bodembescherming en wegen en vaarwegen; 
 In de  praktijk is  de  Regionale Uitvoeringsdienst NHN niet langer alleen een 
uitvoeringsdienst van milieutaken. 
Zij leveren ook een bijdrage in de beleidsvoorbereiding bij de deelnemers; 
 Als  ge volg va n de ze  punte n is  he t a a nta l me dewe rke rs  toege nome n van 100 in 2014 naar 
220 medio 2018, waarvan 165 in (vaste)dienst; 
 De  begroting is  s inds  de  oprichting toege nomen va n 11,2 miljoe n tot 18,7 miljoe n in 
2019. De helft daarvan komt van extra ingebrachte taken die de deelnemers de Regionale 
Uitvoeringsdienst NHN toevertrouwen; 
 De  s ame nwe rking me t de  veiligheidsregio en het hoogheemraadschap is geïntensiveerd 
en 
 De  Regionale Uitvoeringsdienst NHN is een dienst met ook strafrechtelijke 
opsporingsbevoegdheid. 
Daarnaast verwacht de Regionale Uitvoeringsdienst NHN deze bestuursperiode nog een 
aantal belangrijke ontwikkelingen: 
 He t ta ke npakke t za l zich ook in de  na bije  toekoms t doorontwikke le n, bijvoorbe e ld op he t 
gebied van duurzaamheid, energie- en warmtetransitie; 
 De  Omge vings we t be oogt ve rde re  inte gra tie  va n onze producten en diensten in de totale 
beleidsketen van de deelnemers; 
 VTH-taken worden complexer en de betekenis van beleidsondersteuning door 
omgevingsdiensten neemt toe en 
 De  orga nis a tie  is  inte rn in control, de  informa tie voorzie ning is  op orde  e n de bestuurlijke 
aansturing (governance) is versterkt. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
De procedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland Noord en 
met de provincie Noord-Holland. 
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3.4 Participatie, samenspel 
Er heeft afstemming plaats gevonden tussen alle gemeenten in Noord-Holland Noord en met 
de provincie Noord-Holland. 
 
3.5 Risico’s 
Daar in dit stadium slechts sprake is van een naamswijziging zijn er geen risico’s te 
verwachten. 
 
3.6 Financiën 
De totale kosten worden geraamd op circa € 50.000. Dekking hiervoor wordt gevonden 
binnen de lopende begroting. 
 
3.7 Inkoop 
n.v.t. 
 
3.8 Juridische Zaken 
n.v.t. 
 
3.9 Communicatie 
n.v.t. 
 
3.10 Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
3.11 Veiligheid 
n.v.t. 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Op grond van het bepaalde in de wet zal de naamswijziging door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland bekend worden gemaakt in de Staatscourant. 
De naamswijziging treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 maart 2019. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
n.v.t. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


