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Geachte gemeenteraad, 

Zoals u ongetwijfeld weet en verwacht, treft ook de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
(OD NHN) voorbereidingen om per 1-1-2022 zijn taken onder de Omgevingswet uit te kunnen 
voeren. Bij de implementatie van deze wet volgt OD NHN feitelijk de leidraad en planning uit de 
VNG-roadmap Route 2022. Deze roadmap, die interbestuurlijk is vastgesteld met alle betrokken 
parti jen, bevat de belangrijkste mijlpalen voor gemeenten en uitvoeringsdiensten naar de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de provincie loopt ook een soortgelijk traject. 
Het doel van de OD NHN is om per datum van inwerkingtreding onze taken goed en efficiënt te 
kunnen blijven uitvoeren en te voldoen aan de minimale eisen vanuit de VNG. Dit betekent dat wij 
per 1-1-2022 het volgende willen kunnen of bereikt hebben: 

het kunnen beoordelen van vergunningaanvragen; 
het kunnen toezicht houden en handhaven; 
het kunnen adviseren ten behoeve van een omgevingsvisie,-plan, -programma, 
-verordening en -vergunningen; 
een vastgelegd en afgestemd adviesproces voor het'behandelen van vergunningen en 
meldingen'; 
een aansluiting op het DSO en het kunnen (samen)werken vanuit DSO; 
vastgestelde samenwerkingsafspraken met deelnemende gemeenten/provincie en de 
andere verbonden partijen. 

Naast het inhoudelijk en procesmatig voorbereiden, vraagt de uitvoering van de Omgevingswet ook 
een andere rol van de OD NHN, met name op strategisch/beleidsadviserend niveau. Om deze 
grotendeels nieuwe taak in de advisering op de kerninstrumenten omgevingsvisie, -programma, 
-plan of -verordening te vervullen en ervoor te kunnen zorgen dat de kwaliteit van de 
dienstverlening tijdig en adequaat blijft, moet de OD NHN een organisatorische wijziging 
doorvoeren. Deze wijziging houdt in dat de OD NHN, net als andere omgevingsdiensten in 
Nederland, de functie van omgevingsadviseur gaat invullen. In ieder geval ti jdelijk tot 1-1-2022, 
maar met overtuiging dat deze rol ook na deze datum steeds meer van toegevoegde waarde zal 
blijken voor gemeenten en provincie. 
Wij kunnen met deze keuze in ieder geval de gemeente/provincie, die reeds zijn gestart met 
bovengenoemd kerninstrument, vanaf heden efficiënt en effectief adviseren. 

Vooralsnog zal deze functie van omgevingsadviseur binnen de huidige begroting van de OD NHN 
worden gefinancierd. Vanaf 2022 zal, op basis van de huidige urenregistratie en inzichten, de 
functie worden uitgebreid tot zes omgevingsadviseurs. Drie functies daarvan komen ten laste van 
de huidige begroting (door een wijziging van taken binnen de organisatie) en drie zullen ten laste 
komen van de gemeenten/provincie. Zie hiervoor de kadernota 2022 OD NHN. 
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Aanstel l ing omgevingsadviseurs ter voorbereid ing op Omgevingswet 

De omgevingsadviseur zal in de nieuwe functie de spil zijn in de samenwerking tussen onze 
opdrachtgevers, ketenpartners en onze eigen vakspecialisten, als het gaat om de omgevingsvisie, 
-programma, -verordeningen en -plannen. Voor u, als gemeente of provincie, is deze adviseur een 
eerste aanspreekpunt en intern (bij de OD NHN) vervult hij/zij een coördinerende taak als het gaat 
om integraal adviseren. Omdat het een "nieuwe" functie is, zullen zij ook vanuit hun ervaringen de 
OD NHN intern adviseren om de functie verder te kunnen verfi jnen. 

De verdeling van de omgevingsadviseurs over onze deelnemende gemeenten en provincie is als 
volgt: 

« Marianne de Hoop (mdehoop@odnhn.nl): gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon, 
Schagen, Alkmaar en Heerhugowaard/Langedijk. 

» Eric Allard (eallard@odnhn.nl): gemeenten Hoorn, Koggenland, Opmeer, Medemblik, 
SED-gemeenten, B(U)CH-gemeenten en de provincie Noord-Holland. 

U kunt de betreffende omgevingsadviseur bereiken als u een vraag/verzoek/procedure heeft over 
de omgevingsvisie,- plan, -programma of -verordening. De omgevingsadviseurs nemen binnenkort 
(kenaismakings-) contact op met de betreffende projectleiders of aanspreekpunten Omgevingswet 
bfj uw gemeente of provincie. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

P.R. van Doorn 
Directeur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

Cc naar programmamanagers Omgevingswet en leden AOGP 
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Beste leden college B&W, 

Zoals u ongetwijfeld weet en verwacht, treft ook de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
(OD NHN) voorbereidingen om per 1-1-2022 zijn taken onder de Omgevingswet uit te kunnen 
voeren. Bij de implementatie van deze wet volgt OD NHN feitelijk de leidraad en planning uit de 
VNG-roadmap Route 2022. Deze roadmap, die interbestuurlijk is vastgesteld met alle betrokken 
parti jen, bevat de belangrijkste mijlpalen voor gemeenten en uitvoeringsdiensten naar de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de provincie loopt ook een soortgelijk traject. 
Het doel van de OD NHN is om per datum van inwerkingtreding onze taken goed en efficiënt te 
kunnen blijven uitvoeren en te voldoen aan de minimale eisen vanuit de VNG. Dit betekent dat wij 
per 1-1-2022 het volgende willen kunnen of bereikt hebben: 

het kunnen beoordelen van vergunningaanvragen; 
het kunnen toezicht houden en handhaven; 
het kunnen adviseren ten behoeve van een omgevingsvisie,-plan, -programma, 
-verordening en -vergunningen; 
een vastgelegd en afgestemd adviesproces voor het 'behandelen van vergunningen en 
meldingen'; 
een aansluiting op het DSO en het kunnen (samen)werken vanuit DSO; 
vastgestelde samenwerkingsafspraken met deelnemende gemeenten/provincie en de 
andere verbonden parti jen. 

Naast het inhoudelijk en procesmatig voorbereiden, vraagt de uitvoering van de Omgevingswet ook 
een andere rol van de OD NHN, met name op strategisch/beleidsadviserend niveau. Om deze 
grotendeels nieuwe taak in de advisering op de kerninstrumenten omgevingsvisie, -programma, 
-plan of -verordening te vervullen en ervoor te kunnen zorgen dat de kwaliteit van de 
dienstverlening tijdig en adequaat blijft, moet de OD NHN een organisatorische wijziging 
doorvoeren. Deze wijziging houdt in dat de OD NHN, net als andere omgevingsdiensten in 
Nederland, de functie van omgevingsadviseur gaat invullen. In ieder geval ti jdelijk tot 1-1-2022, 
maar met overtuiging dat deze rol ook na deze datum steeds meer van toegevoegde waarde zal 
blijken voor gemeenten en provincie. 
Wij kunnen met deze keuze in ieder geval de gemeente/provincie, die reeds zijn gestart met 
bovengenoemd kerninstrument, vanaf heden efficiënt en effectief adviseren. 

Vooralsnog zal deze functie van omgevingsadviseur binnen de huidige begroting van de OD NHN 
worden gefinancierd. Vanaf 2022 zal, op basis van de huidige urenregistratie en inzichten, de 
functie worden uitgebreid tot zes omgevingsadviseurs. Drie functies daarvan komen ten laste van 
de huidige begroting (door een wijziging van taken binnen de organisatie) en drie zullen ten laste 
komen van de gemeenten/provincie. Zie hiervoor de kadernota 2022 OD NHN. 
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Aanstel l ing omgevingsadviseurs ter voorbereid ing op Omgevingswet 

De omgevingsadviseur zal in de nieuwe functie de spil zijn in de samenwerking tussen onze 
opdrachtgevers, ketenpartners en onze eigen vakspecialisten, als het gaat om de omgevingsvisie, 
-programma, -verordeningen en -plannen. Voor u, als gemeente of provincie, is deze adviseur een 
eerste aanspreekpunt en intern (bij de OD NHN) vervult hij/zij een coördinerende taak als het gaat 
om integraal adviseren. Omdat het een "nieuwe" functie is, zullen zij ook vanuit hun ervaringen de 
OD NHN intern adviseren om de functie verder te kunnen verfi jnen. 

De verdeling van de omgevingsadviseurs over onze deelnemende gemeenten en provincie is als 
volgt: 

« Marianne de Hoop (mdehoop@odnhn.nl): gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon, 
Schagen, Alkmaar en Heerhugowaard/Langedijk; 

» Eric Allard (eallard@odnhn.nl): gemeenten Hoorn, Koggenland, Opmeer, Medemblik, S 
ED-gemeenten, B(U)CH-gemeenten en de provincie Noord-Holland. 

U kunt de betreffende omgevingsadviseur bereiken als u een vraag/verzoek/procedure heeft over 
de omgevingsvisie,- plan, -programma of -verordening. De omgevingsadviseurs nemen binnenkort 
(kennismakings-)contact op met de betreffende projectleiders of aanspreekpunten Omgevingswet 
bij uw-gemeente of provincie. emee 

\ 

P.R. van Doorn 

Wij hopen uNniermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Directeur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

Cc naar programmamanagers Omgevingswet en leden AOGP 
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