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Burgemeeste r en W e t h o u d e r s van de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n aan de Gemeenschappe l i j ke 

Regeling Omgev ingsd iens t Noord -Ho l l and Noord 
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1860 AB Bergen Gemeente Bergen 

111 
21 ip .00115 13/01/2021 

Postbus: -

Hoo rn , 12 j anua r i 2 0 2 1 Z A A K N U M M E R : 

Z a a k n u m m e r ^SS^^^^ 
Behande laar : įy, s t ă j c e r / A. van Doorn ik 

Bet re f t : Wijz ig ing Gemeenschappe l i j ke Regel ing 

Geacht Col lege, 

Bij beslu i t van 9 december 2020 hee f t het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgev ingsd iens t N o o r d -

Hol land Noord (OD NHN) bes lo ten o m aan haar dee lnemers t e r bes lu i t vo rm ing een wi jz ig ing van de 

Gemeenschappe l i j ke regel ing (GR) Omgev ingsd iens t Noord -Ho l l and Noord voo r t e leggen. 

De redenen v o o r de wi jz ig ing van de GR OD NHN zijn de vo lgende : 

» De huid ige GR OD NHN is niet geheel aangepas t aan de huid ige Wet gemeenschappe l i j ke 
rege l ingen ( h i e rna : de w e t ) . Dit ge ld t m e t name voo r de bevoegdhe idsverde l ing tussen AB 
en DB; 

» De A m b t e n a r e n w e t 2017 (ook bekend onder Wnra ) is op 1 j anua r i 2020 in werk ing 
g e t r e d e n ; 

» I n ve rband h ie rmee d ien t het AB bevoegd te z i jn o m t e kunnen dee lnemen in de 
Werkgeve rsve ren ig ing S a m e n w e r k e n d e Gemeen te l i j ke Organisat ies (WSGO) ; 

» De afspraken in de publ icat ie "Governance in Noord-Ho l land N o o r d " van de Regietafel 
gemeenschappe l i j ke rege l ingen Noord-Ho l land Noord van j a n u a r i 2019 nopen t o t 
aanpass ingen ; 

» Voor de vo l led ighe id zi jn de regels , die be t rekk ing hebben op de t e r u g n e m i n g van ext ra 
t aken of gedee l te l i j ke u i t t r ed ing , ve rdu ide l i j k t en aangevu ld . 

Voor deze wi jz ig ing d ien t de procedure als beschreven in ar t ike l 1 van de w e t gevo lgd t e w o r d e n . 

V o o r d a t u i n s temt m e t het AB beslu i t van 9 december 2020 t o t wi jz ig ing van de GR, d ien t u h ie rvoor 

t o e s t e m m i n g t e vragen aan u w g e m e e n t e r a a d . 

Op g rond van het bepaalde in ar t ike l 1 van de w e t kan de raad haar t o e s t e m m i n g aan de wi jz ig ing 

slechts o n t h o u d e n wegens st r i jd m e t het recht of het a lgemeen belang. 

Ik verzoek u o m de wi jz ig ing van de GR zo spoed ig moge l i j k voo r t o e s t e m m i n g in u w g e m e e n t e r a a d 

t e brengen . 

^ f o d n h n 
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Wijziging Gemeenschappel i jke Regeling 

Op g rond van he t bepaa lde in de W e t zal de wi jz ig ing van de GR OD NHN d o o r Gedepu tee rde Staten 

van Noord -Ho l l and bekend w o r d e n gemaak t in de Staatscourant . 

Als bi j lage is het beslu i t voo r u w College gevoegd m e t daar in o p g e n o m e n de geconso l ideerde versie 

van de Gemeenschappe l i j ke Regeling na wi jz ig ing. Voor de vo l led ighe id is een stuk b i jgevoegd m e t de 

ambte l i j ke o p m e r k i n g e n over de GR wi jz ig ing en de react ie daarop van de OD NHN. To t slot is een 

voo rbee ld voo r het raadsvoors te l bij deze br ie f gevoegd. 

U ben t u i te raard vr i j o m het v o o r b e e l d te w i jz igen in uw eigen m o d e l . 

B i j l agen : 
« Getekend beslu i t van het AB ; 
» Opmerk ingen dee lnemers (zoals aan de orde geweest in het A B ) ; 
» Laatste vers ie GR (zoals aan de orde geweest in het A B ) ; 
» Raadsvoorste l voo r ve r lenen t o e s t e m m i n g . 
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en v a n Noord Ho l land; 

Ųte*"
1 B u r

g e m e e s t e r en W e t h o u d e r s v a n de g e m e e n t e n : 

A; 

jen Helder; 
Drechter land; 
Enkhuizen; 
Heerhugowaard; 
Heiloo; 
Hollands Kroon; 
Hoorn; 
Koggenland; 
Langedi jk ; 
Medembl ik ; 
Opmeer ; 
Stede Broec; 
Schagen; 
Texel . 

O v e r w e g e n d e dat het op grond van de publicatie "Governance in Noord-Hol land Noord" van de 
Regietafel gemeenschappel i jke regel ingen Noord-Hol land Noord d.d. januar i 2019 wensel i jk is 
enkele wijz ig ingen door te voeren ; 

Dat het noodzakel i jk is een aantal wijz ig ingen door te voeren om de huidige gemeenschappel i jke 
regeling op onderdelen in overeenstemming te brengen met de Wet gemeenschappel i jke regel ing; 

Dat het voor de vol ledigheid noodzakel i jk is om de regels, die betrekking hebben op de 
te rugneming van extra taken of gedeeltel i jke ui t t red ing, te verduidel i jken en aan te vul len in de 
gemeenschappel i jke regeling 

Dat het noodzakel i jk is om de gemeenschappel i jke regeling aan te passen vanwege de 
inwerk ingtreding van de Wet normal iser ing rechtsposit ie ambtenaren op 1 januar i 2020 ; 

Dat de gemeenschappel i jke regeling het in verband daarmee mogel i jk dient te maken 
Algemeen Bestuur kan besluiten om in de Werkgeversverenig ing Samenwerkende G F 
Organisaties deel te nemen ; 

Dat het to t slot wensel i jk is enkele tekstuele wijz ig ingen door te voeren ; 

Gele t op het daartoe st rekkend verzoek van het Algemeen Bestuur van de O 
Noord-Hol land Noord van 9 december 2020 ; 

Gelet op de Wet gemeenschappel i jke regel ingen, de Provinciewet, de Ge' 
algemene bepal ingen omgevingsrecht , die opgaat in de Omgevingswet 

daarvan ; 
6»„ 

Gelet op de verkregen toes temming van Provinciale Staten van No 
Alkmaar ; Bergen, Castr icum, Den Helder, Drechter land, Enkhuize 
Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedi jk, Medembl ik, 'Op' 

B e s l u i t e n : 

Art ike l I 

De Gemeenschappel i jke regeling Omgevingsdienst Nor 

Aan art ikel 1 (begr ipsbepal ingen) wordt een nieuw
 1 

Lid 1 1 . Landeli jk basispakket: het verp l i ch te L a n ' 
Bij lage IV , behorende bij ar t ike l 7 . 1 , eers te l id 
i nwe rk ing t red ing van de O m g e v i n g s w e t b i j l a ' 

fes 
*0 

'O* ft 

ĵ

ft 'O , ŵ 
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Art ikel 3 (be lang) , aan het eerste lid wordt de zinsnede toegevoegd "van de fysieke 
en het tweede l id, komt te luiden als volgt : 

2. De t aken , bedoeld in het eerste l id, betref fen in elk geval taken op het gebied var, 
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht im." 
bi jzonder, alsmede de taken op het terre in van vergunningver len ing, toezicht en 
handhaving op grond van de in art ikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht genoemde wet ten , dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet - en 
regelgeving. 

Art ikel 4 t i te l wordt gewi jz igd i n : Landeli jk Basistakenpakket mil ieu. 
Lid 1 wordt gewijz igd als volgt . Het woord "verp l ich te" en de zinsnede vanaf "zoals t o t en met 
prov inc ie)"wordt geschrapt. 
In lid 2 wordt de zinsnede "van bij lage ľ ' geschrap t en wordt gewi jz igd als volgt . Als gevolg van 
gewi jz igde wetgeving of anderszins wijz iging van het Landel i jke Basistakenpakket zal het dagel i jks 
bestuur de consequenties hiervan aangeven aan het algemeen bestuur. 

Art ikel 5 t i te l wordt gewijz igd in : Overige mil ieutaken en taken betref fende de fysieke 
leefomgeving. Aan art ikel 5 word t aan het tweede lid toegevoegd: 
"voor zover dit de fysieke leefomgeving betref t , dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet - en 
regelgeving". 
In lid 3 word t tussen de woorden " t a k e n " en " v i a " de zinsnede "zoals bedoeld in dit ar t ike l " 
toegevoegd. 
Lid 4 wordt gewijz igd als volgt . De zin "De Omgevingsdienst wordt voor één j aar schadeloos 
geste ld" komt te verva l len. De volgende zinsnede wordt aan de zin "Het algemeen bestuur enz. to t 
en met "vas t " toegevoegd: " , conform het daarover bepaalde in art ikel 35, lid 6 van de regel ing". 
Er wordt een nieuw lid 5 toegevoegd. Dit lid komt te luiden als vo lg t : 

5. Een verzoek to t verminder ing van het takenpakket of taaku i tvoer ing , zoals vermeld in lid 4 
van dit art ikel , word t voor wat betref t deze taken gel i jkgesteld met een verzoek to t 
gedeeltel i jke ui t t reding zoals bedoeld in art ikel 35 van de regel ing. 

Art ikel 7 (Over ige bepalingen met betrekking to t de taken) vierde l id, wordt als volgt gewi jz igd: 
Het woordje " d e " wordt toegevoegd tussen de woorden " o m " en " i n " . In plaats van "gaat 
j i t voe ren" komt "u i t te voeren" . 

t ikel 9 t i te l wordt gewijz igd i n : Inr icht ing en samenstel l ing van het bestuur. 

kikel 12 (S temmen) , eerste l id, komt te luiden als vo lg t : 
Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de s temming over een 
aangelegenheid die hem rechtstreeks of middel l i jk persoonl i jk aangaat of waarbi j hij als 
ver tegenwoord iger is bet rokken, of de vaststel l ing of goedkeur ing der rekening van een 
l ichaam waaraan hij rekenpl icht ig is of to t welks bestuur hij behoort . 

(bes lu i tvorming) , eerste l id, wordt als volgt gewi jz igd: 
plaats van "de gemeen ten" komt " leden van het algemeen bestuur aangewezen door de 
leges van Burgemeester en Wethouders" en in plaats van "de provincies" komt " leden 

het algemeen bestuur aangewezen door Gedeputeerde Staten" . Tussen de eerste zin 
{de tweede zin wordt de volgende zin toegevoegd. "Het totaal aantal s temmen in het 

^meen bestuur bedraagt 100" . 

gelijks bestuur) wordt gewi jz igd en komt als volgt te lu iden: 
į j i d e n als vo lg t : 

j i t t e r van het openbaar l ichaam is voorz i t ter van het algemeen bestuur en tevens 
^dageli jks bestuur. 

i m e t 5 worden in zoverre gewijz igd dat de laatste zinsnede "voor zover de 
\ e g e t r e d e n " wordt geschrapt. 

^d als vo lg t : 
grond van de leden 1 of 3 to t en met 5 als voorz i t ter voor het dagel i jks 

algemeen bestuur uit zi jn midden een ander vi j fde lid voor het dagel i jks 
i s t ig uit de colleges van de gemeenten of de provincie, waaru i t de voorzi t ter 
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G e d e p u t e e r d e S ta ten v a n Noord Ho l land; 

De co l l eges v a n B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s v a n de g e m e e n t e n : 
» A lkmaar ; 
« Bergen; 
« Cast r icum; 
* Den Helder; 
* Drechter land; 
» Enkhuizen; 
» Heerhugowaard; 
« Hei loo; 
» Hollands Kroon; 
» Hoorn; 
« Koggenland; 
» Langedi jk ; 
» Medembl ik ; 
« Opmeer ; 
» Stede Broec; 
» Schagen; 
« Texel . 

O v e r w e g e n d e dat het op grond van de publicatie "Governance in Noord-Hol land Noord" van de 
Regietafel gemeenschappel i jke regelingen Noord-Hol land Noord d .d . januar i 2019 wensel i jk is 
enkele wi jz ig ingen door te voeren ; 

Dat het noodzakel i jk is een aantal wi jz ig ingen door te voeren o m de huidige gemeenschappel i jke 
regeling op onderdelen in overeenstemming te brengen met de Wet gemeenschappel i jke regel ing; 

Dat het voor de vol ledigheid noodzakel i jk is om de regels, die betrekking hebben op de 
te rugneming van extra taken of gedeeltel i jke u i t t red ing, te verduidel i jken en aan te vul len in de 
gemeenschappel i jke regeling 

Dat het noodzakel i jk is om de gemeenschappel i jke regeling aan te passen vanwege de 
inwerk ingtreding van de Wet normal iser ing rechtsposit ie ambtenaren op 1 januar i 2020 ; 

Dat de gemeenschappel i jke regeling het in verband daarmee mogel i jk d ient te maken dat het 
Algemeen Bestuur kan besluiten om in de Werkgeversverenig ing Samenwerkende Gemeentel i jke 
Organisaties deel te nemen ; 

Dat het to t slot wensel i jk is enkele tekstuele wi jz ig ingen door te voeren ; 

G e l e t op het daartoe st rekkend verzoek van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
Noord-Hol land Noord van 9 december 2020 ; 

Gelet op de Wet gemeenschappel i jke regel ingen, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Wet 
algemene bepal ingen omgevingsrecht , die opgaat in de Omgevingswet na de inwerkingtreding 

daarvan ; 

Gelet op de verkregen toes temming van Provinciale Staten van Noord-Hol land en de Raden van 
A lkmaar ; Bergen, Cast r icum, Den Helder, Drechter land, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, 
Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedi jk, Medembl ik, 'Opmeer, Stede Broec, Schagen, Texel . 

B e s l u i t e n : 

Ar t ike l I 

De Gemeenschappel i jke regeling Omgevingsdienst Noord-Hol land Noord word t als volgt gewi jz igd : 

Aan art ikel 1 (begr ipsbepal ingen) word t een nieuw l id, lid 1 1 , toegevoegd: 
Lid 1 1 . Landel i jk basispakket: het verp l i ch te Landel i jke Bas is takenpakke t zoals beschreven in 
Bi j lage IV , behorende bi j a r t i ke l 7 . 1 , eers te l id , van het Beslui t omgev ings rech t , na 
i nwerk ing t red ing van de O m g e v i n g s w e t b i j lage V I van het I nvoe r ingsbes lu i t O m g e v i n g s w e t . 
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Art ikel 3 (be lang) , aan het eerste lid wordt de zinsnede toegevoegd "van de fysieke lee fomgeving" 
en het tweede l id, komt te luiden als volgt : 

2. De t aken , bedoeld in het eerste l id, betref fen in elk geval taken op het gebied van het 
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het 
bi jzonder, alsmede de taken op het terre in van vergunningver len ing, toezicht en 
handhaving op grond van de in art ikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht genoemde wet ten , dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet - en 
regelgeving. 

Art ikel 4 t i te l wordt gewi jz igd in : Landeli jk Basistakenpakket mil ieu. 
Lid 1 wordt gewijz igd als volgt . Het woord "verp l ich te" en de zinsnede vanaf "zoals to t en met 
prov inc ie)"wordt geschrapt. 
In lid 2 wordt de zinsnede "van bij lage ľ ' geschrap t en wordt gewijz igd als volgt . Als gevolg van 
gewi jz igde wetgeving of anderszins wijz iging van het Landel i jke Basistakenpakket zal het dagel i jks 
bestuur de consequenties hiervan aangeven aan het algemeen bestuur. 

Art ikel 5 t i te l wordt gewi jz igd in : Overige mil ieutaken en taken betref fende de fysieke 
leefomgeving. Aan art ikel 5 wordt aan het tweede lid toegevoegd: 
"voor zover di t de fysieke leefomgeving betref t , dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet - en 
regelgeving". 
In lid 3 word t tussen de woorden " t a k e n " en " v i a " de zinsnede "zoals bedoeld in dit ar t ike l " 
toegevoegd. 
Lid 4 wordt gewijz igd als volgt . De zin "De Omgevingsdienst wordt voor één j aar schadeloos 
geste ld" komt te verva l len. De volgende zinsnede wordt aan de zin "Het algemeen bestuur enz. to t 
en met "vas t " toegevoegd: ", conform het daarover bepaalde in art ikel 35, lid 6 van de regel ing". 
Er wordt een nieuw lid 5 toegevoegd. Dit lid komt te luiden als vo lg t : 

5. Een verzoek to t verminder ing van het takenpakket of taaku i tvoer ing , zoals vermeld in lid 4 
van dit art ikel , word t voor wat betref t deze taken gel i jkgesteld met een verzoek to t 
gedeeltel i jke ui t t reding zoals bedoeld in art ikel 35 van de regel ing. 

Art ikel 7 (Overige bepal ingen met betrekking to t de taken) vierde l id, wordt als volgt gewi jz igd : 
Het woordje " d e " wordt toegevoegd tussen de woorden " o m " en " i n " . In plaats van "gaat 
u i tvoeren" komt "u i t te voeren" . 

Art ikel 9 t i te l wordt gewi jz igd in : Inr icht ing en samenstel l ing van het bestuur. 

Art ikel 12 (S temmen) , eerste l id, komt te luiden als vo lg t : 
1. Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de s temming over een 

aangelegenheid die hem rechtstreeks of middel l i jk persoonl i jk aangaat of waarbi j hij als 
ver tegenwoord iger is bet rokken, of de vaststel l ing of goedkeur ing der rekening van een 
l ichaam waaraan hij rekenpl icht ig is of to t welks bestuur hij behoort . 

Art ikel 13 (bes lu i tvorming) , eerste l id, wordt als volgt gewi jz igd: 
1. In plaats van "de gemeen ten" komt " leden van het algemeen bestuur aangewezen door de 

colleges van Burgemeester en Wethouders" en in plaats van "de provincies" komt " leden 
van het algemeen bestuur aangewezen door Gedeputeerde Staten" . Tussen de eerste zin 
en de tweede zin wordt de volgende zin toegevoegd. "Het totaal aantal s temmen in het 
algemeen bestuur bedraagt 100" . 

Art ikel 17 (dagel i jks bestuur) wordt gewi jz igd en komt als volgt te lu iden: 
Lid 2 komt te luiden als vo lg t : 

1. De voorz i t ter van het openbaar l ichaam is voorz i t ter van het algemeen bestuur en tevens 
van het dagel i jks bestuur. 

De leden 3 to t en met 5 worden in zoverre gewijz igd dat de laatste zinsnede "voor zover de 
deelnemers zi jn toege t reden" wordt geschrapt. 

Lid 6 wordt gewijz igd als vo lg t : 
Indien één van de op grond van de leden 1 of 3 to t en met 5 als voorz i t ter voor het dagel i jks 

bestuur wordt 
aangewezen, kiest het algemeen bestuur uit zi jn midden een ander vi j fde lid voor het dagel i jks 
bestuur. Dit lid is afkomst ig uit de colleges van de gemeenten of de provincie, waaru i t de voorzi t ter 
aangewezen is. 
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Er word t een nieuw lid 8 toegevoegd: 
8. Het dagel i jks bestuur ver tegenwoord ig t n immer meer dan 49 van de in totaal 100 s temmen 

in het a lgemeen bestuur. 
Er word t een nieuw lid 9 toegevoegd: 

9. Het dagel i jks bestuur stelt een reg lement van orde voor zi jn vergader ingen en andere 
werkzaamheden vast . 

Art ikel 18 (Onts lag) word t als volgt gewi jz igd : 
Lid 2 komt te luiden als vo lg t : 

2. De aanwi jz ing van een lid van het dagel i jks bestuur ter vervul l ing van een plaats die door 
ontslag of om andere redenen is opengeval len, v indt plaats ui ter l i jk acht weken na dat 
openval len. 

Lid 3 komt te verva l len. Dit word t bepaald in art ikel 22 , lid 2. 
Lid 4 word t ve rnummerd in lid 3. 

Aan art ikel 20 (Bevoegdheden algemeen bestuur) word t een nieuw lid 4 toegevoegd. Dit lid komt 
te luiden als vo lgt : 
4 . Het algemeen bestuur is bevoegd to t de opr icht ing van en de deelneming in s t icht ingen, 
maatschappen, vennootschappen, veren ig ingen, coöperat ies en onderl inge 
waarborgmaatschappi jen als dat in het b i jzonder aangewezen is voor de behart ig ing van het 
daarmee te dienen openbaar belang. 

Art ikel 21 (Bevoegdheden dagel i jks bestuur) wordt gewi jz igd en komt te luiden als vo lgt : 

1 . Het dagel i jks bestuur is in ieder geval bevoegd: 

a. het dagel i jks bestuur van het openbaar l ichaam te voeren, voor zover niet bij of 
krachtens de wet of de regeling het a lgemeen bestuur of de voorz i t ter hiermee is 
belast ; 

b. beslissingen van het a lgemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren ; 
c. regels vast te stel len over de ambte l i j ke organisat ie van het openbaar l ichaam; 
d. to t pr ivaatrechte l i jke rechtshandel ingen van het openbaar l ichaam te beslui ten, me t 

u i tzonder ing van pr ivaatrechtel i jke rechtshandel ingen als bedoeld in art ikel 55a van de 
Wet gemeenschappel i jke regel ingen; 

e. te besluiten namens het openbaar l ichaam, het dageli jks bestuur of het a lgemeen 
bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of admin is t rat ie f beroepsprocedures te 
voeren of handel ingen ter voorbereid ing daarop te ver r ichten, tenzi j het a lgemeen 
bestuur, voor zover het het a lgemeen bestuur aangaat, in voorkomende geval len 
anders beslist. 

2. Het dagel i jks bestuur neemt , ook alvorens is besloten to t het voeren van een rechtsgeding, 
alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van ver jar ing of verl ies 
van recht of bezit. 

22 (Verantwoord ing) word t gewi jz igd en komt te luiden als vo lg t : 
Het dagel i jks bestuur en elk van zi jn leden afzonderl i jk zi jn aan het a lgemeen bestuur 
verantwoord ing schuldig over het door het dagel i jks bestuur gevoerde bestuur. 
Het a lgemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagel i jks bestuur ontslag te ver lenen, 
indien di t lid het ver t rouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het 
ontslagbeslui t is ar t ikel 4 :8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De 
rechter t reedt niet in de beoordel ing van de gronden waarop het a lgemeen bestuur to t 
ontslag van een lid van het dagel i jks bestuur heeft besloten. 

Er komt een nieuw art ikel 23 ( In l ich t ingen) . Dit luidt als vo lg t : 
1 . Het dagel i jks bestuur geeft het a lgemeen bestuur alle inl icht ingen die het a lgemeen 

bestuur voor de ui toefening van zi jn taak nodig heeft. 
2. Twee keer per jaar , over het t i jdvak van de eerste 4 maanden en het t i jdvak van de eerste 

8 maanden van het begrot ingsjaar, licht het dagel i jks bestuur het a lgemeen bestuur door 
middel van een bestuursrapportage in over de voor tgang van de realisatie van de 
doelstel l ingen en over de afwi jk ingen op de daarvoor beschikbaar gestelde budget ten. 
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Hierin zal ook aandacht worden besteed aan nieuwe ontwikke l ingen, actual isering van het 
f inancieel perspectief, van het risicoprofiel en het weers tandvermogen alsmede de 
relevante beslu i tvorming van het a lgemeen bestuur. 

Art ikel 23 (Bevoegdheden voorz i t ter ) word t ve rnummerd in art ikel 24. Dit art ikel word t gewi jz igd 
en komt als volgt te lu iden: 

1. De voorz i t ter ver tegenwoord ig t het openbaar l ichaam in en buiten rechte. 
2. De voorz i t ter kan de in het eerste lid bedoelde ver tegenwoordig ing opdragen aan een door 

hem aan te wi jzen persoon. 
3. De voorz i t ter bevordert de goede behart iging van de zaken van het openbaar l ichaam en 

onder tekent de stukken die van het a lgemeen bestuur en het dagel i jks bestuur u i tgaan. 

Art ikel 24"oud" (verantwoord ing) komt te verval len. 

Art ikel 25 (ambte l i jk apparaat, secretaris en d i recteur) word t gewi jz igd en komt als volgt te lu iden: 
1. De Omgevingsdienst heeft een ambte l i jk apparaat , met aan het hoofd een directeur. De 

directeur is, onder verantwoord ing van het dagel i jks bestuur, belast met de dageli jkse 
leiding en de zorg voor een ju is te taakvervul l ing van de Omgevingsdienst . 

2. De di recteur is zowel ambte l i jk secretaris van het a lgemeen bestuur als van het dagel i jks 
bestuur. 

3. De di recteur staat het a lgemeen bestuur, het dagel i jks bestuur, de voorz i t ter en - eventuele 
commissies bij de ui toefening van hun taak terz i jde. 

4 . De directeur is in de vergader ingen van het a lgemeen bestuur en het dagel i jks bestuur 
aanwezig. 

5. De directeur draagt zorg voor : 
a. het voorbere iden, agenderen en notuleren van de vergader ingen van het a lgemeen 

bestuur en het dagel i jks bestuur; 
b. het coördineren en bewaken van en zorgdragen voor de ui tvoer ing van de 

beslu i tvorming van het a lgemeen bestuur en het dagel i jks bestuur. 
6. De directeur onder tekent als secretaris mede alle stukken die van het a lgemeen bestuur en 

het dagel i jks bestuur u i tgaan. 
7. Het dagel i jks bestuur stelt in een instruct ie nadere regels vast betref fende de taak en de 

bevoegdheid van de directeur. 
8. Het dagel i jks bestuur regelt de vervanging van de directeur. 

Art ikel 26 (overig personeel) komt te verval len 

In Hoofdstuk 6 Financiën en beheer van de Omgev ingsd iens t , paragraaf 1 , word t een nieuw art ikel 
26 opgenomen. 
De t i te l van art ikel 26 word t : "Voorbereiding begrot ing" . Art ikel 26 nieuw ( was 28) komt voorts te 
luiden als vo lg t : 

Artikel 26 : Voorbereiding begroting 
1. Het dagel i jks bestuur zendt vóór 15 december van het j aa r voorafgaande aan dat waarvoor 

de begrot ing d ient , de a lgemene financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) , opgesteld 
conform de Financiële Ui tgangspunten Gemeenschappel i jke regel ingen Noord-Hol land 
Noord aan de ver tegenwoordigende organen van de deelnemers. 

2. De ver tegenwoordigende organen van de deelnemers kunnen to t ui ter l i jk 1 maar t hun 
zienswijze op de kadernota naar voren brengen. 

Art ikel 27 word t gewi jz igd en komt te luiden als volgt : 
Art ikel 27 : vaststel l ing begrot ing 

1. Het dagel i jks bestuur stelt vóór 15 apri l een on twerp- begrot ing op conform de financiële 
u i tgangspunten Gemeenschappel i jke regel ingen. 

2. Het dagel i jks bestuur zendt de on twerp - begrot ing vóór 15 april aan de 
ver tegenwoord igende organen van de deelnemers. 

3. De colleges dragen er zorg voor dat de on twerp- begrot ing voor een ieder ter inzage wordt 
gelegd en, tegen betaling van de kosten, a lgemeen verkr i jgbaar wordt gesteld. Van de 
ter inzagelegging en de verkr i jgbaarheid geschiedt openbare kennisgeving. 

4. De ver tegenwoordigende organen van de deelnemers kunnen to t ui ter l i jk 25 j un i hun 
zienswijze over de on twerp- begrot ing naar voren brengen. Het dagel i jks bestuur voegt de 
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commentaren waar in deze zienswijze is verva t bi j de on twerp - begrot ing, zoals deze aan 
het a lgemeen bestuur word t aangeboden. 

5. Het a lgemeen bestuur stel t de begrot ing vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij 
d ient. 

6. In de begrot ing word t vastgelegd welke bi jdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de 
door hem aan de omgevingsdienst opgedragen taken als bedoeld in de art ikelen 4 en 5. 

7. Nadat deze is vastgeste ld, zendt het a lgemeen bestuur, zo nodig, de begrot ing aan de 
ver tegenwoord igende organen van de deelnemers, die te r zake bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkr i jksrelat ies hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 

8. Het dagel i jks bestuur zendt de begrot ing binnen twee weken na de vastste l l ing, doch in 
ieder geval voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begrot ing 
dient, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkr i jksrelat ies. 

9. Het bepaalde in het tweede, v ierde en zevende lid is mede van toepassing op besluiten to t 
wi jz ig ing van de begrot ing, met dien verstande dat voor de da tum in lid 4 in dat geval een 
andere da tum kan worden aangegeven. 

10. Van het bepaalde in het voorgaande lid kan worden afgeweken indien de 
begrot ingswi jz ig ing niet van invloed is op de hoogte van de bi jdrage van de deelnemers. 

Art ikel 28 (Vastste l l ing) , was art ikel 29 , word t als volgt gewi jz igd : 
"On twerp jaa r reken ing" word t conform de t e rm in de we t gewi jz igd in "voor lop ige jaar reken ing" . 

Lid 2 word t voorts aangepast aan het bepaalde in art ikel 27 , lid 1 en komt te luiden als vo lg t : 
2. Het dagel i jks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar , volgende op het j aa r waarop deze 

betrekk ing heef t , de voorlopige jaar reken ing die is opgesteld conform de f inanciële 
u i tgangspunten Gemeenschappel i jke regel ingen, inclusief het accountantsrappor t , aan de 
ver tegenwoord igende organen van de deelnemers. 

In lid 3 word t "u i ter l i j k 10 weken na de in voorgaand lid genoemde d a t u m " gewi jz igd in "u i ter l i j k 25 
j u n i " . Hiermee komt lid 3 te luiden als vo lg t : 

3. De ver tegenwoord igende organen van de deelnemers kunnen to t u i ter l i jk 25 j un i bi j het 
dagel i jks bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaar reken ing naar voren brengen. Het 
dagel i jks bestuur reageert gemot iveerd op deze zienswijze en voegt de commentaren 
waar in deze zienswijze is verva t bij de voorlopige jaa r reken ing , zoals deze aan het 
a lgemeen bestuur word t aangeboden. 

Art ikel 29 (Resu l taatbestemming) , was art ikel 30, word t gewi jz igd als vo lg t : 

In lid 1 sub b en in lid 3 word t "ar t ike l 33, tweede l i d " gewi jz igd in "ar t ike l 27 , zesde l id" . 

Art ikel 29 Resul taatbestemming komt hiermee te luiden als vo lg t : 
1. Ind ien de rekening sluit met een batig saldo, besluit het a lgemeen bestuur di t saldo geheel 

of ten dele: 
a. te bestemmen voor de algemene reserve of de bestemmingsreserve; 
b. uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders b i jdrage, zoals deze op basis 

van art ikel 27 , zesde l id, van deze regeling is vastgesteld voor het jaar waarop de 
jaar reken ing betrekk ing heef t ; 

2. Indien de rekening sluit met een nadelig saldo, besluit het a lgemeen bestuur dit saldo 
geheel of ten dele af te boeken van de algemene reserves, voor zover aanwezig. 
Indien het a lgemeen bestuur dit noodzakel i jk oordeel t , word t een plan opgesteld dat is 
ger icht op het a fbouwen en/o f dekken van het nadelig exploi tat iesaldo, waarb i j tevens 
word t bepaald of en zo j a , to t welk bedrag de deelnemers zul len b i jdragen in het nadelig 
exploi tat iesaldo. Dit plan word t eerst vastgesteld door het a lgemeen bestuur nadat de 
ver tegenwoord igende organen van de deelnemers gedurende een te rm i jn van ten minste 
twaal f weken in de gelegenheid zi jn gesteld hierover hun mening te geven. 

3. Wanneer het a lgemeen bestuur overeenkomst ig het gestelde in het tweede lid een besluit 
heeft genomen omt ren t het b i jdragen door de deelnemers in het nadelig exploi tat iesaldo, 
dan word t dit door de deelnemers gedragen naar rato van ieders b i jd rage, zoals deze op 
basis van art ikel 27 , zesde l id , van deze regeling is vastgesteld voor het jaar waarop de 
jaar reken ing betrekking heeft . 

Art ikel 31 (Financiële admin i s t ra t i e f word t ve rnummerd in art ikel 30 
Art ikel 32 , word t ve rnummerd in art ikel 31 
Art ikel 33 , word t ve rnummerd in art ikel 32 
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Art ikel 33 (wi jz ig ing van de regel ing) , was art ikel 34 , word t als volgt gewi jz igd. 
In lid 3 komt achter " tweede l id " de zinsnede " in samenhang met de art ikelen 96 en 98 van de 
we t " te verval len. Achter "ar t ike l 5 1 , tweede l id " word t de zinsnede of ingevolge een soortgel i jk 
art ikel in de wet " toegevoegd. 
In verband hiermee komt art ikel 33 lid 3 als vo lgt te lu iden: 

3. De deelnemers besluiten niet to t wi jz ig ing dan nadat zij ingevolge art ikel 5 1 , tweede l id, of 
ingevolge een soortgel i jk ar t ikel in de wet toes temming hebben gekregen van hun 
ver tegenwoord igende organen. 

Art ikel 34 (Toetred ing) , was art ikel 35 , word t als volgt gewi jz igd. 
Conform de wi jz iging bij ar t ikel 34 word t aan de leden 3 en 6 de zinsnede "o f ingevolge een 
soortgel i jk art ikel in de wet" , toegevoegd. 

Art ikel 35 (U i t t red ing) , was art ikel 36 , word t als volgt gewi jz igd : 
In lid 1 word t het woord " col lege" vervangen door: "deelnemer" . 
Lid 2 komt te verval len. De eerste dr ie jaar zi jn voorb i j . Lid 2 nieuw komt als vo lgt te lu iden. 

2.Een (verzoek to t ) verminder ing van taken zoals bedoeld in art ikel 5, leden 4 en 5, van deze 
Regeling word t gel i jkgesteld aan een (gedeel te l i jke) u i t t reding voor wat betref t deze taken. Alle 
leden van onderhavig art ikel zi jn daarom tevens van toepassing in geval van verminder ing van 
taken . Dit betekent dat onder 'u i t t reden ' steeds ook word t verstaan 'verminder ing van taken ' . 

In lid 3 word t de zinsnede "kan slechts p laatsv inden" gewi jz igd in "geschiedt" en aan dit lid wordt 
de zinsnede "vanaf het m o m e n t dat de deelnemer zijn verzoek to t u i t t reding schr i f te l i jk bij de 
omgevingsdienst heeft ingediend". 
Er komt een nieuw lid 4. Dit komt te luiden als vo lg t : 

4. Een deelnemer die u i t t reedt zoals bedoeld in lid 3, dient de schade te vergoeden die het 
rechtstreekse gevolg is van de ui t t reding uit de Regeling. 

Lid 5 (was lid 4) en word t als volgt gewi jz igd . : De zin "De Omgevingsdienst word t voor één jaar 
schadeloos ges te ld . " komt te verval len. 
Er komt een nieuw lid 6. Dit luidt als vo lgt : 

6. Als sprake is van ui t t reden in de zin van het verminderen van taken, zoals bedoeld in 
art ikel 5, leden 4 en 5, van deze Regeling, stelt het a lgemeen bestuur de verschuldigde 
schadeloosstel l ing vast aan de hand van de Beleidsregels verminder ing extra takenpakket . 

7. (was lid 5) In bi jzondere omstandigheden kan het a lgemeen bestuur een andere 
schadeloosstel l ing vaststel len. 

In verband hiermee komt art ikel 35 als volgt te lu iden: 
1. Een deelnemer kan de omgevingsdienst schri f tel i jk verzoeken uit de regeling te t reden na 

verkregen toes temming van zi jn ver tegenwoord igend orgaan. 
2. Een (verzoek to t ) verminder ing van taken zoals bedoeld in art ikel 5, leden 4 en 5, van deze 

Regeling word t gel i jkgesteld aan een (gedeeltel i jke) u i t t reding voor wat betref t deze taken. 
Alle leden van onderhavig art ikel zi jn daarom tevens van toepassing in geval van 
verminder ing van taken. Dit betekent dat onder ' u i t t reden ' steeds ook word t verstaan 
'verminder ing van taken ' . 

3. Ui t t reding geschiedt me t inachtneming van een opzegtermi jn van ten minste twaal f 
maanden, vanaf het momen t dat de deelnemer zi jn verzoek to t u i t t reding schri f tel i jk bij de 
Omgevingsdienst heeft ingediend. 

4. Een deelnemer die u i t t reedt zoals bedoeld in lid 3, d ient de schade te vergoeden die het 
rechtstreekse gevolg is van de ui t t reding uit de Regeling. 

5. Het algemeen bestuur regelt de financiële en organisatorische gevolgen van de ui t t reding 
en stelt de verschuldigde schadeloosstel l ing vast . 

6. Als sprake is van u i t t reden in de zin van het verminderen van taken, zoals bedoeld in 
art ikel 5, leden 4 en 5, van deze Regeling, stelt het a lgemeen bestuur de verschuldigde 
schadeloosstel l ing vast aan de hand van de Beleidsregels verminder ing extra takenpakket . 

7. In bi jzondere omstandigheden kan het a lgemeen bestuur een andere schadeloosstel l ing 
vastste l len. 

Art ikel 35 word t als volgt toegel icht : 
Deze wi jz iging is redactioneel van aard. Hiermee wi jz igt het jur id ische kader dat reeds van 
toepassing is op grond van de huidige GR niet. 
Ter verduidel i jk ing word t opgemerk t dat in geval van nat ionale of bovennat ionale wetswi jz ig ingen 
dit ar t ikel niet automat isch van toepassing is. De deelnemers spannen zich in dit soort si tuat ie in 



om de taakwi jz ig ing die van rechtswege ontstaat in redel i jkheid en in goed overleg te regelen. In 
dit soort s i tuat ies, bi jvoorbeeld de invoer ing van de Ow (pro ject wa rme overdracht bodemtaken) , 
t reden deelnemers en OD NHN voorts gezamenl i jk in overleg om to t redel i jke oplossingen te 
komen ten aanzien van de plustaken. De afspraken die hierui t volgen worden pr imair me t e lkaar 
vastgelegd in de d ienstver len ingsovereenkomst . 
Art ikel 4 , lid 2, van de GR regelt al wat heeft te gelden voor wi jz ig ing van de basistaken ten 
gevolge van wetswi jz ig ingen in brede z in . 

Art ikel 36 (Ophef f ing ; was art ikel 37 

Art ikel 37 (Archief) was art ikel 38 

Art ikel 38 (Klachtregelingen,) was art ikel 39 

Art ikel 39 (duur regel ing) was art ikel 40 word t als vo lgt gewi jz igd : 
Er komt een nieuw lid 2. Dit komt te luiden als vo lg t : 

2. Deze Regeling word t in ieder geval elke vier jaar geëvalueerd. 

Art ikel 40 (bekendmaking en inwerk ingt red ing) was art ikel 4 1 word t gewi jz igd als vo lg t : 

1 . Deze regeling word t bekend gemaakt conform de geldende wet te l i jke bepal ingen. 

2. Deze regeling t reedt in werk ing op het in de bekendmaking genoemde t i jds t ip . 

Art ikel 4 1 (c i teert i te l ) was art ikel 42. 

Art ikel I I 
Dit besluit t reedt in werk ing met ingang van de eerste dag na bekendmak ing , me t u i tzonder ing van 
art ikel 20 , lid 4 , dat te rugwerk t to t 1 januar i 2020. 
Bi j lage: integrale tekst van de Gemeenschappel i jke regel ing Omgevingsdienst Noord-Hol land Noord 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1: Begripsbepalingen 
In deze regeling word t verstaan onder: 

1. a lgemeen bestuur: a lgemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Hol land Noord; 
2. col leges: colleges van de deelnemers; 
3. dagel i jks bestuur: dagel i jks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Hol land Noord; 
4. dee lnemers: de aan de regeling deelnemende bestuursorganen; 
5. gedeputeerde s ta ten : college van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land; 
6. Omgevingsdienst : Omgevingsdienst Noord-Hol land Noord; 
7. Regel ing: Gemeenschappel i jke regeling Omgevingsdienst Noord-Hol land Noord ; 
8. ver tegenwoord igende organen: provinciale staten van Noord-Hol land en raden van de 

deelnemende gemeen ten ; 
9. Voorz i t ter : voorz i t ter van de Omgevingsdienst Noord-Hol land Noord; 
10. Wet : Wet gemeenschappel i jke regel ingen. 
1 1 . Landel i jk basispakket: het verp l i ch te Landel i jke Bas is takenpakke t zoals beschreven 

in Bi j lage IV , beho rende bi j a r t i ke l 7 . 1 , eers te l id, van het Beslui t o m g e v i n g s r e c h t , 
na i nwe rk i ng t red ing van de O m g e v i n g s w e t b i j lage V I v a n het I nvoe r ingsbes lu i t 
O m g e v i n g s w e t . 

Hoofdstuk 2: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

Artikel 2: Instelling 
1 . Er is een rechtspersoonl i jkheid bezi t tend openbaar l ichaam, genaamd Omgevingsdienst 

Noord-Hol land Noord. 
2. De omgevingsdienst is gevest igd op het grondgebied van de gemeente Hoorn. 

Artikel 3: Belang 
1. De regeling word t get ro f fen voor de ui tvoer ing van en ondersteuning bi j taken op het 

gebied van vergunningver len ing, toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving. 
2. De taken , bedoeld in het eerste l id , betreffen in elk geval taken op het gebied van het 

omgevingsrecht in het a lgemeen en de Wet a lgemene bepalingen omgevingsrecht in het 
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bi jzonder, alsmede de taken op het terre in van vergunningver len ing, toezicht en 
handhaving op grond van de in art ikel 5.1 van de Wet a lgemene bepalingen 
omgevingsrecht genoemde wet ten , dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet - en 
regelgeving. 

Artikel 4: Landelijk Basistakenpakket milieu 
1. De Omgevingsdienst is belast met het ten behoeve van de deelnemers ui tvoeren van het 

Landel i jk Basistakenpakket met inachtneming van het door de deelnemers vastgestelde 
beleid. 

2. Als gevolg van gewi jz igde wetgeving of anderszins wi jz iging van het Landeli jke 
Basistakenpakket zal het dagel i jks bestuur de consequenties hiervan aangeven aan het 
a lgemeen bestuur. 

3. Tot het Landeli jk Basistakenpakket word t ook gerekend het in dit kader vervul len van 
adviserende taken op het ter re in van de vergunningver len ing, toezicht en handhaving ten 
behoeve van de deelnemers, alsmede coördinerende en a fs temmende taken die voor de 
deelnemers tezamen worden verr icht . 

Artikel 5: Overige milieutaken en taken betreffende de fysieke leefomgeving 
1. In aanvul l ing op de taken uit het Landeli jk Basistakenpakket kan de Omgevingsdienst op 

verzoek van een deelnemer voor deze deelnemer ook andere adviserende, ondersteunende 
en ui tvoerende werkzaamheden inzake de vergunningver len ing, toezicht en handhaving op 
het gebied van de fysieke leefomgeving verr ichten met inachtneming van het door de 
deelnemers vastgestelde beleid. 
Het gaat onder andere om de volgende taken : 
» Alle overige wet te l i jke taken op het gebied van vergunn ingver len ing, toezicht en 

handhaving in het kader van de Wet mi l ieubeheer 
» Specialistische adviezen behorend bij de overige mi l ieutaken 
» Alle taken op het terre in van fysieke leefomgeving zoals k l imaat , duurzaamheid , 

mi l ieuzorg, communicat ie en jur id ische zaken, gelu id, lucht, externe vei l igheid, bodem, 
water en RO-adviezen. 

2. Op verzoek van een deelnemer kan de Omgevingsdienst voor deze deelnemer naast de in 
lid 1 van dit art ikel vermelde taken , ook andere adviserende, ondersteunende en 
ui tvoerende werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving verr ichten. Deze 
kunnen onder meer betrekking hebben op vergunningver len ing, toezicht en handhaving 
voor bouwen, reclame, in r i t ten , kappen, slopen (BRIKS), brandvei l igheid, f lora en fauna. 
Maar ook toezicht - en handhavingstaken in het kader van bi jvoorbeeld Drank- en 
Horecawet of APV, voor zover di t de fysieke leefomgeving betref t , dan wel de daarvoor in 
de plaats getreden we t - en regelgeving. 

3. Iedere deelnemer draagt de taken , genoemd in art ikel 4 en de overige taken zoals bedoeld 
in di t art ikel via een takenl i js t op aan de Omgevingsdienst , met dien verstande dat met de 
ui tvoer ing van deze taken moet worden ingestemd door het a lgemeen bestuur. 

4. Een deelnemer kan een verzoek to t verminder ing van het takenpakket of taakui tvoer ing 
schri f tel i jk te r kennis brengen van de omgevingsdienst . Het algemeen bestuur regelt de 
f inanciële en organisator ische gevolgen van de verminder ing van taken en stelt de 
verschuldigde schadeloosstel l ing vast, conform het daarover bepaalde in art ikel 35, lid 6 
van de regel ing. 

5. Een verzoek to t verminder ing van het takenpakket of taakui tvoer ing , zoals vermeld in lid 4 
van dit ar t ike l , word t voor wat betref t deze taken gel i jkgesteld met een verzoek to t 
gedeeltel i jke ui t t reding zoals bedoeld in art ikel 35 van de regel ing. 

Artikel 6: Verzoektaken 
1. Onverminderd de verpl icht ingen die voor tv loeien uit de in art ikel 4 en 5 bedoelde taken, 

kan de Omgevingsdienst op verzoek van derden adviserende, ondersteunende en 
ui tvoerende werkzaamheden op het gebied van zorg voor de omgeving verr ichten. 

2. Onder derden wordt vers taan: n iet-deelnemers aan de regel ing, niet zi jnde een 
mark tpar t i j . 

Artikel 7: Overige bepalingen met betrekking tot de taken 
1. Naast de in de art ikelen 4 , 5 en 6 genoemde taken, verr icht de omgevingsdienst taken ten 

behoeve van de eigen bedr i j fsvoer ing. 
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2. Met betrekking to t de re ikwi jd te , ui tvoer ing en nadere invul l ing van de in de art ikelen 4 en 
5 genoemde taken , worden door of namens het dagel i jks bestuur schr i f te l i jk werkafspraken 
gemaakt met de deelnemers. 

3. Indien ten gevolge van wi jz iging van wet te l i jke regel ingen, ter bescherming van de 
leefomgeving, u i tvoerende werkzaamheden als bedoeld in de art ikelen 4 en 5 gaan 
st rekken ter u i tvoer ing van een andere regeling dan ter u i tvoer ing waarvan zij ten t i jde van 
het van kracht worden van deze gemeenschappel i jke regel ing s t rek ten , dan wel indien in 
deze werkzaamheden ten gevolge van een dergel i jke wi jz ig ing verander ingen opt reden, 
bl i jven z i j , voor zover hun st rekking en omvang door die wi jz ig ing niet wezenl i jk 
veranderen, behoren to t de taken die art ikelen 4 en 5 aan de dienst opdragen. 

4 . Het a lgemeen bestuur beslist over de vraag of de omgevingsdienst bereid en in staat is om 
de in de art ikelen 4 en 5 genoemde taken voor een deelnemende part i j of een derde, als 
bedoeld in art ikel 6 die daartoe een verzoek indient uit te voeren op basis van een 
pr ivaatrechtel i jke overeenkomst . Het a lgemeen bestuur bepaalt daarbi j onder welke 
condit ies en in welke omvang deze ui tvoer ing mogel i jk word t gemaakt . 

5. De omgevingsdienst geef t aan de taken die zij verr icht zo effect ief en eff ic iënt mogel i jk 
invul l ing. 

Artikel 8: Bevoegdheden 
1. Aan het bestuur worden geen bevoegdheden overgedragen door de deelnemers. 
2. De colleges kunnen bevoegdheden mandateren aan het bestuur en de directeur. 
3. Ambtenaren in dienst van de deelnemers kunnen ondermandaat ver lenen aan de directeur, 

voor zover zi j hiertoe bevoegd z i jn . 
4 . Voor een geldig mandaat of ondermandaat als bedoeld in het tweede en derde lid is de 

ins temming van het bestuur respect ievel i jk de directeur vereist , overeenkomst ig ar t ikel 
10 :4 van de Algemene wet bestuursrecht . 

5. Een mandaat of ondermandaat als bedoeld in het tweede en derde lid word t schr i f te l i jk 
gegeven, overeenkomst ig art ikel 10 :5 van de Algemene wet bestuursrecht . 

6. Het dagel i jks bestuur houdt een register bi j van de aan het bestuur respect ievel i jk aan de 
di recteur gemandateerde bevoegdheden. 

Hoofdstuk 3: Inrichting en samenstelling van het bestuur 

Şl. Algemeen bestuur 

Artikel 9: Inrichting en samenstelling van het bestuur 
1 . Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er deelnemers z i jn . 
2. De colleges benoemen uit hun midden ieder één lid in het algemeen bestuur. 
3. De colleges kunnen voor de door hen benoemde leden van het algemeen bestuur 

plaatsvervangende leden aanwi jzen, die de door hen benoemde leden bij afwezigheid 
vervangen. Het bepaalde in deze regeling ten aanzien van de leden van het algemeen 
bestuur is op de plaatsvervangende leden van overeenkomst ige toepassing. 

4. De aanwi jz ing van de leden van het algemeen bestuur v ind t plaats in de eerste vergader ing 
van de colleges in nieuwe samenstel l ing. 

5. Wanneer een lid van het algemeen bestuur ophoudt lid te zi jn van het college, dat hem 
heeft aangewezen, dan houdt hij tevens op lid te zijn van het algemeen bestuur. Het 
desbetref fende college voorziet zo spoedig mogel i jk in de opvul l ing van de vacature. 

6. Het college kan zi jn lid in het algemeen bestuur ontslaan bij gebrek aan ver t rouwen . Na het 
ontslag word t zo spoedig mogel i jk voorzien in de opvul l ing van de vacature. 

Artikel 10: Incompatibiliteiten 
Onverminderd het bepaalde in art ikel 20 van de wet is het l idmaatschap van het algemeen bestuur 
onverenigbaar met de betrekk ing van ambtenaar , door of vanwege het bestuur van een der 
deelnemers dan wel door of vanwege het bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt . Met een 
ambtenaar worden voor de toepassing van dit art ikel gel i jkgesteld zij die in dienst van een der 
deelnemers dan wel de omgevingsdienst op arbeidsovereenkomst naar burger l i jk recht werkzaam 
z i jn . 

Artikel 11: Vergaderingen 
1. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zi jn vergader ingen en andere 

werkzaamheden vast . 



2. Het algemeen bestuur vergader t jaar l i jks ten minste tweemaal en voor ts zo vaak als het 
daartoe beslist. 

3. Voorts vergader t het indien de voorz i t ter of het dagel i jks bestuur het nodig oordeelt of 
indien ten minste een lid van het algemeen bestuur schr i f te l i jk , met opgave van redenen, 
daarom verzoekt . 

4. De voorz i t ter roept de leden van het algemeen bestuur ten minste twee weken van tevoren 
schri f tel i jk to t de vergader ing op. Tegel i jker t i jd met de oproeping brengt de voorz i t ter dag, 
t i jdst ip en plaats van de vergader ing ter openbare kennis. De agenda en de daarbi j 
behorende voorste l len, met ui tzonder ing van de stukken waaromt ren t geheimhouding is 
opgelegd, worden tegel i jker t i jd met de oproeping en op een bij openbare kennisgeving aan 
te geven wijze te r inzage gelegd. 

5. De vergader ing van het algemeen bestuur wordt niet geopend voordat bl i jkens de 
present iel i jst een aantal leden tegenwoordig is dat minimaal twee derde van het aantal 
s temmen ver tegenwoord ig t . 

6. Ind ien ingevolge het vi j fde lid de vergader ing niet kan worden geopend, belegt de 
voorz i t ter , onder verwi jz ing naar dit ar t ike l , opnieuw een vergader ing tegen een t i jdst ip 
dan ten minste vierentwint ig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. 

7. Op de vergader ing, bedoeld in het zesde l id, is het vi j fde lid niet van toepassing. Het 
algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge 
het vi j fde lid niet geopende vergader ing was belegd alleen beraadslagen of beslui ten, 
indien bl i jkens de present iel i jst meer dan de helft van het aantal zi t t ing hebbende leden 
tegenwoord ig is. 

Artikel 12: Stemmen 
1. Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de s temming over een 

aangelegenheid die hem rechtstreeks of middel l i jk persoonl i jk aangaat of waarbi j hij als 
ver tegenwoord iger is bet rokken, of de vaststel l ing of goedkeur ing der rekening van een 
l ichaam waaraan hij rekenpl icht ig is of to t welk bestuur hij behoort . 

2. De art ikelen 31 en 32 van de Provinciewet zi jn van overeenkomst ige toepassing. 

Artikel 13: Besluitvorming 
1. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergader ing een vastgesteld aantal s temmen , 

waarbi j de stemverdel ing voor de leden van het algemeen bestuur aangewezen door de 
colleges van Burgemeester en Wethouders is gebaseerd op de combinat ie van inwonertal 
en in te brengen budget en het aantal s temmen voor de leden van het algemeen bestuur 
aangewezen door gedeputeerde staten is gebaseerd op het in te brengen budget . Het 
totaal aantal s temmen in het algemeen bestuur bedraagt 100. Het algemeen bestuur stelt 
nadere regels vast aangaande deze stemverde l ing. 

2. Voor het to t stand komen van een besluit is minimaal twee derde meerderheid vereist , 
tenz i j in deze regeling anders is bepaald. 

Artikel 14: Ambtelijke bijstand 
Het algemeen bestuur regelt op welke wijze ambtel i jke bi jstand wordt verleend aan de leden van 
het algemeen bestuur. 

Artikel 15: Verantwoordings- en informatieplicht 
1. Het algemeen bestuur vers t rek t aan de ver tegenwoordigende organen alle in l icht ingen die 

door één of meer leden van die organen worden ver langd. 
2. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan het college dat hem heeft aangewezen alle 

in l icht ingen die door dit college of één of meer leden daarvan worden ver langd. 
3. Een lid van het algemeen bestuur is aan het college dat hem heeft aangewezen 

verantwoord ing verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. 
4. De colleges bepalen op welke wijze de door hen aangewezen leden aan hun plichten 

genoemd in de leden twee en drie van dit art ikel moeten voldoen. 
5. Het tweede, derde en vierde lid zijn van overeenkomst ige toepassing ten aanzien van de 

ver tegenwoord igende organen respectievel i jk een of meer leden van die 
ver tegenwoord igende organen. 

Ş2. Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

Artikel 16: Aanwijzing 
1. De voorz i t ter wordt in de eerste vergader ing van iedere zi t t ingsperiode van het algemeen 

bestuur door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 
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2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorz i t ter wordt hij vervangen door de 
plaatsvervangend voorz i t ter . Deze wordt aangewezen t i jdens de eerste vergader ing van 
het algemeen bestuur van iedere zi t t ingsper iode door het algemeen bestuur uit de leden 
van het dagel i jks bestuur. 

S3. Dagelijks bestuur 

Artikel 17: Samenstelling 
1 . Het dagel i jks bestuur bestaat uit de voorz i t ter , het door Gedeputeerde Staten aangewezen 

lid van het algemeen bestuur en drie andere leden, door en uit het algemeen bestuur aan 
te wi jzen. 

2. De voorz i t ter van het openbaar l ichaam is voorz i t ter van het algemeen bestuur en tevens 
van het dagel i jks bestuur . 

3. Eén lid wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen van de colleges van de 
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel . 

4. Eén lid word t door en uit het algemeen bestuur aangewezen van de colleges van de 
gemeenten Alkmaar , Bergen, Castr icum, Heiloo, Heerhugowaard en Langedi jk. 

5. Eén lid word t door en uit het algemeen bestuur aangewezen van de colleges van de 
gemeenten Drechter land, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medembl ik, Opmeer en Stede 
Broec. 

6. Indien één lid van de op grond van de leden 1 of 3 to t en met 5 als voorz i t ter voor het 
dagel i jks bestuur wordt aangewezen, kiest het algemeen bestuur uit zi jn midden een ander 
vi j fde lid voor het dagel i jks bestuur. Dit lid is afkomst ig uit de colleges van de gemeenten 
of de provincie, waaru i t de voorz i t ter aangewezen is. 

7. Elk lid van het dagel i jks bestuur, behalve de voorz i t ter , heeft één stem in het dagel i jks 
bestuur. Indien bij s temming , anders dan over personen voor het doen van benoemingen, 
voordrachten of aanbevel ingen, de s temmen s taken, word t opnieuw ges temd. Bij het 
staken van de s temmen andermaal over hetzelfde voorste l , beslist de voorz i t ter . 

8. Het dagel i jks bestuur ver tegenwoord ig t n immer meer dan 49 van de in totaal 100 s temmen 
in het algemeen bestuur. 

9. Het dagel i jks bestuur stelt een reg lement van orde voor zi jn vergader ingen en andere 
werkzaamheden vast . 

Artikel 18: Ontslag 
1. Een lid van het dagel i jks bestuur kan te allen t i jde ontslag nemen. Hij doet daarvan 

schri f tel i jk mededel ing aan het algemeen bestuur. 
2. De aanwi jz ing van een lid van het dagel i jks bestuur ter vervul l ing van een plaats die door 

ontslag of om andere redenen is opengeval len, v indt plaats uiter l i jk acht weken na dat 
openval len. 

3. Een lid van het dagel i jks bestuur verl iest zi jn funct ie wanneer hij ophoudt lid van het 
algemeen bestuur te z i jn . 

Ş4. Commissies 

Artikel 19: Adviescommissies 
Het algemeen bestuur kan commissies van advies instel len. Het regelt de bevoegdheden en de 
samenste l l ing. 

Hoofdstuk 4: Bevoegdheden van het bestuur 

Şl. Bevoegdheden algemeen bestuur 

Artikel 20: Bevoegdheden algemeen bestuur 
1. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van de omgevingsdienst . 
2. Alle bevoegdheden, bedoeld in de regel ing, berusten bij het algemeen bestuur voor zover 

deze niet bij of krachtens de wet of deze regeling aan het dagel i jks bestuur of de voorz i t ter 
zi jn toegekend. 

3. Onverminderd het bepaalde in art ikel 57 van de wet is het algemeen bestuur in ieder geval 
bevoegd t o t : 

a. Het vaststel len van de begrot ing en j aa r reken ing ; 
b. Het vaststel len van beleidsregels waarmee de andere organen van de 

omgevingsdienst rekening houden bij de uitoefening van hun bevoegdheden; 
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4. Het algemeen bestuur is bevoegd to t de opr icht ing van en de deelneming in st icht ingen, 
maatschappen, vennootschappen, veren ig ingen, coöperaties en onderl inge 
waarborgmaatschappi jen als dat in het bi jzonder aangewezen is voor de behart ig ing van 
het daarmee te dienen openbaar belang. 

Ş2. Bevoegdheden dagelijks bestuur 

Artikel 21: Bevoegdheden dagelijks bestuur 
1. Het dagel i jks bestuur is in ieder geval bevoegd: 

a. het dagel i jks bestuur van het openbaar l ichaam te voeren, voor zover niet bij of 
krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur of de voorzi t ter hiermee is 
belast ; 

b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren ; 
c. regels vast te stellen over de ambte l i jke organisatie van het openbaar l ichaam; 
d. to t pr ivaatrechtel i jke rechtshandel ingen van het openbaar l ichaam te beslui ten, met 

uitzondering van pr ivaatrechtel i jke rechtshandel ingen als bedoeld in art ikel 55a van 
de Wet gemeenschappel i jke regel ingen; 

e. te besluiten namens het openbaar l ichaam, het dagel i jks bestuur of het algemeen 
bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of adminis t rat ie f beroepsprocedures te 
voeren of handel ingen ter voorbereiding daarop te ver r ich ten, tenzi j het algemeen 
bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen 
anders beslist. 

2. Het dagel i jks bestuur neemt, ook alvorens is besloten to t het voeren van een rechtsgeding, 
alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van ver jar ing of verlies 
van recht of bezit. 

Artikel 22: Verantwoording 
1. Het dagel i jks bestuur en elk van zi jn leden afzonderl i jk zi jn aan het algemeen bestuur 

verantwoord ing schuldig over het door het dagel i jks bestuur gevoerde bestuur. 
2. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagel i jks bestuur ontslag te ver lenen, 

indien dit lid het ver t rouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het 
ontslagbeslui t is art ikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De 
rechter t reedt niet in de beoordel ing van de gronden waarop het algemeen bestuur to t 
ontslag van een lid van het dagel i jks bestuur heeft besloten. 

Artikel 23 Inlichtingen 
1. Het dagel i jks bestuur geeft het algemeen bestuur alle in l icht ingen die het algemeen 

bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 
2. Twee keer per jaar , over het t i jdvak van de eerste 4 maanden en het t i jdvak van de eerste 

8 maanden van het begrot ingsjaar, licht het dagel i jks bestuur het algemeen bestuur door 
middel van een bestuursrapportage in over de voor tgang van de realisatie van de 
doelstel l ingen en over de afwi jk ingen op de daarvoor beschikbaar gestelde budget ten. 
Hierin zal ook aandacht worden besteed aan nieuwe ontwikke l ingen, actual isering van het 
f inancieel perspectief, van het risicoprofiel en het weerstandvermogen alsmede de 
re levante beslu i tvorming van het algemeen bestuur. 

Ş3. Bevoegdheden voorzitter 

Artikel 24: Bevoegdheden voorzitter 
1. De voorz i t ter ver tegenwoord ig t het openbaar l ichaam in en buiten rechte. 
2. De voorz i t ter kan de in het eerste lid bedoelde ver tegenwoordig ing opdragen aan een door 

hem aan te wijzen persoon. 
3. De voorz i t ter bevordert de goede behart ig ing van de zaken van het openbaar l ichaam en 

onder tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagel i jks bestuur ui tgaan. 

Hoofdstuk 5: Ambtelijke organisatie 

Artikel 25: ambtelijk apparaat, secretaris en directeur 
L De omgevingsdienst heeft een ambte l i jk apparaat, met aan het hoofd een directeur. 
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De directeur is, onder verantwoord ing van het dagel i jks bestuur, belast met de dagel i jkse 
leiding en de zorg voor een j u is te taakvervu l l ing van de omgevingsdienst . 

2. De directeur is zowel ambte l i j k secretaris van het algemeen bestuur als van het dagel i jks 
bestuur. 

3. De directeur staat het algemeen bestuur, het dagel i jks bestuur, de voorz i t ter en 
eventuele commissies bij de uitoefening van hun taak te rz i jde. 

4. De directeur is in de vergader ingen van het algemeen bestuur en het dagel i jks bestuur 
aanwezig. 

5. De directeur draagt zorg voor : 
a. het voorbere iden, agenderen en notuleren van de vergader ingen van het algemeen 

bestuur en het dagel i jks bestuur ; 
b. het coördineren en bewaken van en zorgdragen voor de ui tvoer ing van de 

beslu i tvorming van het algemeen bestuur en het dagel i jks bestuur. 
6. De directeur onder tekent als secretaris mede alle stukken die van het algemeen bestuur en 

het dagel i jks bestuur ui tgaan. 
7. Het dagel i jks bestuur stel t in een instruct ie nadere regels vast betref fende de taak en de 

bevoegdheid van de directeur. 
8. Het dagel i jks bestuur regelt de vervanging van de directeur. 

Hoofdstuk 6: Financiën en beheer van de omgevingsdienst 

į l . Begroting 

Artikel 26: Voorbereiding begroting 
1. Het dagel i jks bestuur zendt vóór 15 december van het j aa r voorafgaande aan dat waarvoor 

de begrot ing dient , de algemene f inanciële en beleidsmatige kaders (kadernota) , opgesteld 
conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappel i jke regelingen Noord-Hol land 
Noord aan de ver tegenwoord igende organen van de deelnemers. 

2. De ver tegenwoord igende organen van de deelnemers kunnen uiter l i jk 1 maar t hun 
zienswijze op de kadernota naar voren brengen. 

Artikel 27: Vaststelling begroting 
1. Het dagel i jks bestuur stelt vóór 15 april een ontwerp- begrot ing op conform de f inanciële 

ui tgangspunten Gemeenschappel i jke regel ingen. 

2. Het dagel i jks bestuur zendt de ontwerp- begrot ing vóór 15 april aan de 
ver tegenwoord igende organen van de deelnemers. 

3. De colleges dragen er zorg voor dat de on twerp - begrot ing voor een ieder ter inzage wordt 
gelegd en, tegen betal ing van de kosten, algemeen verkr i jgbaar wordt gesteld. Van de 
ter inzagelegging en de verkr i jgbaarheid geschiedt openbare kennisgeving. 

4. De ver tegenwoord igende organen van de deelnemers kunnen to t uiter l i jk 25 j un i hun 
zienswijze over de ontwerp- begrot ing naar voren brengen. Het dagel i jks bestuur voegt de 
commenta ren waarin deze zienswijze is vervat bij de on twe rp - begrot ing, zoals deze aan 
het algemeen bestuur wordt aangeboden. 

5. Het algemeen bestuur stelt de begrot ing vast in het j aar voorafgaande aan dat waarvoor zij 
dient. 

6. In de begrot ing word t vastgelegd welke bi jdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de 
door hem aan de omgevingsdienst opgedragen taken als bedoeld in de art ikelen 4 en 5. 

7. Nadat deze is vastgeste ld, zendt het algemeen bestuur, zo nodig, de begrot ing aan de 
ver tegenwoord igende organen van de deelnemers, die te r zake bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkr i jksrelat ies hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 

8. Het dagel i jks bestuur zendt de begrot ing binnen twee weken na de vastste l l ing, doch in 
ieder geval voor 1 augustus van het j aar voorafgaande aan dat waarvoor de begrot ing 
dient , aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkr i jksrelat ies. 

9. Het bepaalde in het tweede, vierde en zevende lid is mede van toepassing op besluiten to t 
wijz ig ing van de begrot ing, met dien verstande dat voor de da tum in lid 4 in dat geval een 
andere datum kan worden aangegeven. 

10. Van het bepaalde in het voorgaande lid kan worden afgeweken indien de 
begrot ingswi jz ig ing niet van invloed is op de hoogte van de bi jdrage van de deelnemers. 

S2. Jaarrekening 

Artikel 28: Vaststelling 
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1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het j aa r volgende op het jaar waarop 
deze betrekking heeft. 

2. Het dagel i jks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar , volgende op het j aa r waarop deze 
betrekking heef t , de voorlopige jaar reken ing , die is opgesteld conform de f inanciële 
u i tgangspunten Gemeenschappel i jke regel ingen, inclusief het accountantsrappor t , aan de 
ver tegenwoord igende organen van de deelnemers. 

3. De ver tegenwoordigende organen van de deelnemers kunnen ui ter l i jk 25 j un i bij het 
dagel i jks bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening naar voren brengen. 
Het dagel i jks bestuur reageert gemot iveerd op deze zienswijzen en voegt de commentaren 
waar in deze zienswijzen zi jn vervat bij de voorlopige jaar reken ing , zoals deze aan het 
a lgemeen bestuur wordt aangeboden. 

4 . Het dagel i jks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vastste l l ing, doch in 
ieder geval voor 15 ju l i van het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft, 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkr i jksrelat ies. 

Artikel 29: Resultaatsbestemming 
1. Indien de rekening sluit met een batig saldo, besluit het a lgemeen bestuur dit saldo geheel 

of ten dele: 
a. te bestemmen voor de algemene reserve of de bestemmingsreserve; 
b. uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders b i jdrage, zoals deze op basis 

van art ikel 27, zesde l id, van deze regeling is vastgesteld voor het jaar waarop de 
jaarrekening betrekking heef t ; 

2. Indien de rekening sluit met een nadelig saldo, besluit het a lgemeen bestuur dit saldo 
geheel o f t e n dele af te boeken van de algemene reserves, voor zover aanwezig. Indien het 
a lgemeen bestuur dit noodzakel i jk oordeel t , wordt een plan opgesteld dat is ger icht op het 
afbouwen en/o f dekken van het nadelig exploi tat iesaldo, waarbi j tevens word t bepaald of 
en zo j a , to t welk bedrag de deelnemers zullen bi jdragen in het nadelig exploi tat iesaldo. Dit 
plan wordt eerst vastgesteld door het a lgemeen bestuur nadat de ver tegenwoord igende 
organen van de deelnemers gedurende een te rm i jn van ten minste twaal f weken in de 
gelegenheid 
zi jn gesteld hierover hun mening te geven. 

3. Wanneer het a lgemeen bestuur overeenkomst ig het gestelde in het tweede lid een besluit 
heeft genomen omt ren t het bi jdragen door de deelnemers in het nadelig exploi tat iesaldo, 
dan wordt dit door de deelnemers gedragen naar rato van ieders b i jdrage, zoals deze op 
basis van art ikel 27, zesde l id, van deze regeling is vastgesteld voor het j aa r waarop de 
jaarrekening betrekking heeft. 

S3. Beheer en garantstelling 

Artikel 3 0 : Financiële administratie 
Het a lgemeen bestuur stelt een reglement vast met betrekking to t de organisat ie van de f inanciële 
adminis t rat ie en het f inancieel beheer van de omgevingsdienst . 

Artikel 31: Betaling 
1. De deelnemers betalen voor aanvang van een kwartaal 25 procent van de jaar l i jkse 

bi jdrage voor het betref fende boekjaar zoals dat is vastgesteld in de begrot ing. 
2. De def ini t ieve afrekening v indt plaats binnen twee maanden na vaststel l ing van de 

jaar reken ing . 

Artikel 32: Garantstelling 
De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de omgevingsdienst te allen t i jde over 
voldoende middelen beschikt om aan al zi jn verpl icht ingen jegens derden te vo ldoen. 

Hoofdstuk 7: Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing 

Artikel 33: Wijziging van de regeling 
1. Een deelnemer alsmede het a lgemeen bestuur en het dagel i jks bestuur kunnen voorstel len 

doen voor wi jz iging van de regel ing. 
2. Wijziging van deze regeling kan geschieden indien de bevoegde bestuursorganen van ten 

minste drie v ierde van het aantal deelnemers, ver tegenwoordigende ten minste twee derde 
van het aantal s temmen in het a lgemeen bestuur hiertoe beslui ten. 
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3. De deelnemers besluiten niet to t wi jz iging dan nadat zi j ingevolge art ikel 5 1 , tweede l id, of 
ingevolge een soortgel i jk art ikel in de wet toes temming hebben gekregen van hun 
ver tegenwoord igende organen. 

4 . De wi jz iging word t op de gebruikel i jke wi jze bekendgemaakt . 
5. De wi jz ig ing bepaalt wanneer deze in werk ing t reedt . 

Artikel 34: Toetreding 
1. Tot de regeling kunnen ui ts lui tend colleges van gemeenten , dagel i jkse besturen van 

waterschappen en dagel i jkse besturen van andere openbare l ichamen, waar toe ook de 
Minister behoort die het aangaat, toe t reden. 

2. Toetreding is mogel i jk op ieder momen t . 
3. Het betref fende bestuursorgaan dat wil toe t reden, d ient hiertoe een verzoek in bij het 

dagel i jks bestuur. Het betref fende bestuursorgaan voegt hierbi j het besluit to t 
toes temming als bedoeld in art ikel 5 1 , tweede l id, of ingevolge een soortgel i jk ar t ikel van 
de wet . 

4 . Het dagel i jks bestuur brengt het verzoek ter kennis van het a lgemeen bestuur en geeft 
daarbi j een advies over de toe t red ing . 

5. Toetreding kan geschieden nadat het a lgemeen bestuur hiertoe heeft besloten. 
6. Een lid van het a lgemeen bestuur kan slechts voor toet red ing s temmen , dan nadat hij 

h iervoor de ins temming van het college da t hem heeft aangewezen heeft verkregen. Dit 
college kan deze ins temming pas ver lenen na verkregen toes temming van zi jn 
ver tegenwoord igend orgaan als bedoeld in art ikel 5 1 , tweede l id, of ingevolge een 
soortgel i jk art ikel van de wet . 

Artikel 35: Uittreding 
1. Een deelnemer kan de omgevingsdienst schri f tel i jk verzoeken uit de regeling te t reden na 

verkregen toes temming van zi jn ver tegenwoord igend orgaan. 
2. Een (verzoek to t ) verminder ing van taken zoals bedoeld in art ikel 5, leden 4 en 5, van deze 

Regeling word t gel i jkgesteld aan een (gedeel te l i jke) u i t t red ing voor wa t betref t deze taken. 
Alle leden van onderhavig art ikel zi jn daarom tevens van toepassing in geval van 
verminder ing van taken. Dit betekent dat onder ' u i t t reden ' steeds ook word t verstaan 
'verminder ing van taken ' . 

3. Ui t t reding geschiedt me t inachtneming van een opzegtermi jn van ten minste twaal f 
maanden, vanaf het momen t dat de deelnemer zi jn verzoek to t u i t t reding schr i f te l i jk bij de 
Omgevingsdienst heeft ingediend. 

4 . Een deelnemer die u i t t reedt zoals bedoeld in lid 3, dient de schade te vergoeden die het 
rechtstreekse gevolg is van de u i t t reding uit de Regeling. 

5. Het a lgemeen bestuur regelt de f inanciële en organisator ische gevolgen van de u i t t reding 
en stelt de verschuldigde schadeloosstel l ing vast . 

6. Als sprake is van u i t t reden in de zin van het verminderen van taken , zoals bedoeld in 
art ikel 5, leden 4 en 5, van deze Regeling, stelt het a lgemeen bestuur de verschuldigde 
schadeloosstel l ing vast aan de hand van de Beleidsregels verminder ing ext ra takenpakket . 

7. In bi jzondere omstandigheden kan het a lgemeen bestuur een andere schadeloosstel l ing 
vastste l len. 

Artikel 36: Opheffing 
1 . Deze regeling kan op voorstel van het a lgemeen bestuur worden opgeheven door een 

daartoe st rekkend besluit van ten minste drie v ierde van het aantal deelnemers 
ver tegenwoord igende ten minste twee derde van het aantal s temmen in het a lgemeen 
bestuur, na toes temming van hun ver tegenwoord igende organen. 

2. Het a lgemeen bestuur stelt een l iquidatieplan vast om to t opheff ing van de 
omgevingsdienst te komen. Het l iquidatieplan voorz iet in de verpl icht ing van de 
deelnemers to t deelneming in de f inanciële gevolgen van de ophef f ing. Het l iquidatieplan 
voorz iet ook in de gevolgen die de opheff ing heeft voor het personeel. 

3. Bij ontb inding van de omgevingsdienst in verband met opheff ing van de regeling of 
anderszins, bl i j f t de omgevingsdienst voor tbestaan voor zover dat voor de veref fening van 
het vermogen noodzakel i jk is. 

Hoofdstuk 8: Slotbepalingen 

Artikel 37: Archief 
1. De archiver ing van de dossiers van zaken volgt het bevoegd gezag. De deelnemers van de 
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omgevingsdienst zi jn verantwoordel i jk voor de zorg van het archief met bet rekk ing to t de 
door hun aan de omgevingsdienst opgedragen taken. De deelnemers kunnen het beheer 
van het archief u i tbesteden aan de omgevingsdienst . 

2. De omgevingsdienst heef t , conform art ikel 40 van de Archiefwet , een voorziening die in l i jn 
is met de bepal ingen in de Archiefwet. Dat betekent dat het bestuur verpl icht is de onder 
hem berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankel i jke staat te brengen 
en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de verniet ig ing van daarvoor in aanmerk ing 
komende archiefbescheiden. 

3. Het algemeen bestuur stelt een Archiefverordening en een Besluit In format iebeheer vast en 
draagt het dagel i jks bestuur de zorg op voor de archiefbescheiden van de omgevingsdienst . 

4. Overeenkomst ig de door het a lgemeen bestuur vastgestelde verordening komen de kosten, 
verbonden aan de uitoefening van de in het derde lid bedoelde zorg, ten laste van de 
omgevingsdienst . 

5. Voor de bewaring van de op grond van art ikel 12, eerste lid en art ikel 13, eerste lid van de 
Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van het bestuur wordt een 
archiefbewaarplaats aangewezen. 

6. De in het v i j fde lid bedoelde archiefbescheiden worden beheerd door de archivaris van de 
archiefbewaarplaats. 

7. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van het bestuur, voor zover deze 
archiefbescheiden niet zi jn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de 
bevelen van het dagel i jks bestuur, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens de Archiefwet 1995 belast de archivaris van de omgevingsdienst . Met betrekking 
to t dit toezicht heeft het a lgemeen bestuur een Archiefverordening en een Besluit 
In format iebeheer vastgesteld conform het derde l id. 

Artikel 38: Klachtregelingen 
1. Het algemeen bestuur stel t , met inachtneming van t i tel 9 .1 van de Algemene wet 

bestuursrecht , een interne klachtregel ing vast. 
2. De Nationale ombudsman is, onverminderd het bepaalde in de Wet Nationale ombudsman, 

bevoegd to t behandeling van klachtschr i f ten als bedoeld in t i te l 9.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht . 

Artikel 39: Duur regeling 
1 Deze Regeling is aangegaan voor onbepaalde t i j d . 
2 Deze Regeling wordt in ieder geval elke vier jaar geëvalueerd. 

Artikel 40: Bekendmaking en inwerkingtreding 
1. Deze regeling word t bekend gemaakt conform de geldende wet te l i jke bepal ingen. 
2. Deze regeling t reedt in werk ing op het in de bekendmaking genoemde t i jds t ip . 

Artikel 41: Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappel i jke regeling Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord. 

Toel icht ing 

Art ikel 35 
Deze wi jz ig ing is redactioneel van aard. Hiermee wi jz igt het jur id ische kader dat reeds van 
toepassing is op grond van de huidige GR niet. 
Ter verduidel i jk ing word t opgemerk t dat in geval van nationale of bovennat ionale wetswi jz ig ingen 
dit art ikel niet automat isch van toepassing is. De deelnemers spannen zich in dit soort s i tuat ie in 
om de taakwi jz ig ing die van rechtswege ontstaat in redel i jkheid en in goed overleg te regelen. In 
dit soort s i tuat ies, bi jvoorbeeld de invoering van de Ow (pro ject warme overdracht bodemtaken) , 
t reden deelnemers en OD NHN voorts gezamenl i jk in overleg om to t redel i jke oplossingen te 
komen ten aanzien van de plustaken. De afspraken die hierui t volgen worden pr imair me t elkaar 
vastgelegd in de d ienstver len ingsovereenkomst 
Art ikel 4 , lid 2, van de GR regelt al wat heeft te gelden voor wi jz iging van de basistaken ten 
gevolge van wetswi jz ig ingen in brede zin. 
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( f ľ Ś n h n 
Op het conceptvoorstel Wijziging GR OD NHN is ambtelijk gereageerd door Alkmaar, de 
provincie NH, Den Helder, Schagen, SED.WF, Koggenland, Hoorn en Medemblik, waarbij 
alleen Hoorn heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben. 

Daarnaast heeft Capra desgevraagd advies uitgebracht op het conceptvoorstel. 

Hieronder volgen de opmerkingen per deelnemer 

Alkmaar heeft de volgende algemene opmerkingen gemaakt: 

1. advies om het format van het conceptvoorstel aan te passen, dit geldt ook voor de 
bekendmaking van de wijziging; 

2. het jaartal 2020 weglaten; 
3. toelichting bij artikelen niet in het wijzigingsvoorstel opnemen; 
4. let op de vernummering van artikelen bij vervallen van artikelen 

Artikelsgewijze opmerkingen: 

5. artikel 17, lid 6, i.p.v. "voorgaande leden", "op grond van de leden 3 tot en met 5 
aangewezen leden"; 

6. verwoorden dat in hoofdstuk 6 Financiën en beheer van de Omgevingsdienst, 
paragraaf 1, een nieuw artikel 26 wordt opgenomen; 

7. de titel van artikel 27 is niet nieuw maar was al "vaststelling begroting". 
8. Artikel 27: conform de financiële uitgangspunten GR' en dient in de begroting een 

overzicht opgenomen te worden van de onderlinge stemverhouding van de 
deelnemers; 

9. Artikel 28: conform de financiële uitgangspunten GR' en wordt in de jaarrekening een 
overzicht opgenomen van de verdeelsleutel per deelnemer op basis waarvan de 
bijdrage per deelnemer wordt bepaald én een overzicht van de onderlinge 
stemverhoudingen van de deelnemers. 

Provincie NH heeft de volgende opmerkingen gemaakt: 

m.b.t. de overwegingen: 

10. Met "noodzakelijk in overeenstemming te brengen met de huidige Wgr" wordt 
geïmpliceerd dat de huidige GR niet voldoet aan de Wgr van 2016. Klopt dat? 

11. Bij het tweede gedachtestreepje "gelet op" staat de Wabo of de daarvoor in de plaats 
tredende Omgevingswet. De Ow treedt toch niet alleen in de plaats van de Wabo? 

m.b.t. de artikelen: 

12. In artikel 4, lid 1 staat het woordje "verplichte" ten onrechte voor het woord Landelijk 
Basistakenpakket. Staat namelijk al in de definitie in artikel 1, lid 11. 

13. Artikel 5 Beleidsregels uit 2018. Vraag: zijn deze regels bekeken en aangepast i.h.k. 
van de taakterugname van een deelnemer in 2019? 

14. Met inwerkingtreding Ow gaat een aantal taken van rechtswege van provincie over 
naar gemeenten. Vraag: voor deze specifieke situatie geldt de gewone 
schadevergoeding toch niet? 

1 



15. Artikel 12, lid 1 de verwijzing naar artikel 28 van de Provinciewet hoort niet thuis in dit 
artikel. 

16. Artikel 17, lid 8. "Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt nimmer meer dan 49 van de 
in totaal 100 stemmen in het algemeen bestuur". Verwezen wordt naar de Wgr, de 
Toelichting en de literatuur/Tekst en commentaar De Greef, brief van BiZa uit 2015. 
Opmerking: het is niet met absolute zekerheid te zeggen dat deze aanpassing van de 
GR noodzakelijk is totdat er een uitspraak van de ABRvS ligt die het een en ander 
bevestigd. 

17. Artikel 23 zinsnede "actualisering van het financieel perspectief, van het risicoprofiel" 
is heel algemeen geformuleerd. Uitschrijven in definitiebepaling of verwijzen naar 
besluiten AB/DB of financiële stukken 

18. Artikel 35, lid 3. Zie opmerking over inwerkingtreding nieuwe regelgeving/Ow die leidt 
tot vermindering van taken bij deelnemers. 

19. Artikel 41 waarom terugwerking tot 1 januari 2020. Waarom niet na bekendmaking in 
de Staatscourant? Let op evt. verplichtingen die in 2020 door ODNHN zijn 
aangegaan jegens derden. 

20. Artikel 42 omdat het een wijzigingsbesluit betreft geen jaartal toevoegen. 

Den Helder heeft de volgende opmerkingen gemaakt: 

m.b.t. de overwegingen: 

21. "noodzakelijk in overeenstemming te brengen met de Wgr", in hoeverre is het 
wetsvoorstel Wet versterking legitimiteit gemeenschappelijke regelingen 
meegenomen bij dit voorstel? 

m.b.t. de artikelen: 

22. Artikel 5, lid 2, "fysieke" aan "leefomgeving" toevoegen. 
23. Artikel 5, lid 4 "de Beleidsregels vermindering extra takenpakket". Gevraagd wordt of 

dit een uittredingsregeling is. Wat is de status en door wie is de regeling vastgesteld. 
Moeten geactualiseerd worden? Wat worden de uitredingsregels concreet, voor 
terugname extra taken en wijzigingen in wettelijke taken (geen keus van deelnemer 
maar autonoom, is een schadeloosstelling dan toepasselijk? Beleidsregels voorzien 
hier niet in). Daarnaast graag vooruitlopen op het wetsvoorstel Wet 
Gemeenschappelijke regelingen, waarin nieuwe eisen voor uittredingsregels staan. 
Belangrijk: we moeten wel met elkaar verder. Advies is om gezamenlijk te bespreken 
hoe om te gaan met (gedeeltelijke) taakterugname. 
Ambtelijk gaat mijn voorkeur uit naar liever een lange opzegtermijn, met afdoende tijd 
voorafgaand aan de kadernota van het betreffende jaar, i.p.v. een schadeloosstelling. 
Op die manier wordt schade aan de OD ook voorkomen, zonder belastinggeld te 
verspillen. Dit schijnt een gepasseerd station te zijn? 

24. Artikel 5, lid 5 Een verzoek tot vermindering van het takenpakket of taakuitvoering 
Graag toevoegen: op basis van dit artikel. 

25. Artikel 15 wordt niet gewijzigd. Opmerking: Het is raadzaam voor wat betreft de 
informatieplicht ook te kijken naar het momenteel bij de Tweede Kamer liggende 
wetsvoorstel in het kader van de actieve informatieplicht 

26. Artikel 17 lid 2 De voorzitter van het openbaar lichaam is tevens voorzitter van het 
algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur, klopt niet. Dient te luiden: De 
voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. 

27. Artikel 17, lid 6 voorgaande leden. Graag behouden: lid 3 tot en met 5. Deze 
suggestie is niet helder. 

28. Artikel 20, waarom sommige stukken gearceerd en andere niet? Betekenis? 



29. Artikel 23 Komt rechtstreeks uit de wet. Overbodig. 
30. Artikel 35 lid 3 Een vermindering van taken zoals bedoeld in artikel 5, lid 5, van deze 

regeling wordt gelijkgesteld aan een gedeeltelijke uittreding voor wat betreft deze 
taken. Opmerking: Juist gelet op het nieuwe sub 3 het volgende. Het is bekend dat er 
vaak onderlinge conflicten ontstaan bij uittreding. Als er gedeeltelijk uitgetreden 
wordt, dan is de bedoeling dat er dus nog een samenwerking blijft bestaan. Om te 
voorkomen dat er bij gedeeltelijke uittreding verschil van inzichten ontstaan is het 
raadzaam om te kijken naar een vooraf afgestemde afscheidingsregeling in de vorm 
van bijvoorbeeld een bijlage bij de GR (vast te stellen door de deelnemers) of een 
aparte regeling hiertoe (vast te stellen door het AB). Dit vooruitlopend op het 
momenteel bij de Tweede Kamer aanwezige wetsvoorstel: Het nieuwe wetsvoorstel 
voegt aan het huidige artikel 9 lid 1 Wgr toe dat bij het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling in ieder geval afspraken moeten worden gemaakt over 
de gevolgen van uittreding voor het vermogen van de rechtspersoon, waarbij 
(volgens de toelichting) moet worden gedacht aan afspraken over personeel, 
contracten, huisvesting en investeringen. Deze afspraken moeten in de regeling zelf 
worden neergelegd. 

De voorgestelde uittredingsregeling vergt van de partijen bij een gemeenschappelijke 
regeling dat zij opnieuw in onderhandeling treden over de voorwaarden van hun 
gemeenschappelijke regeling en de financiële afwikkeling daarvan bij uittreding. Nu 
de minister van BZK voornemens is om slechts een overgangstermijn van een jaar te 
hanteren, betekent dit dat bestaande gemeenschappelijke regelingen binnen een jaar 
na inwerkingtreding van de gewijzigde Wgr hun regeling zodanig dienen aan te 
passen dat zij aan de gewijzigde Wgr voldoen. 

Schagen heeft de volgende algemene opmerking gemaakt: 

31. in algemene zin zien we liever niet dat artikelen uit de Wgr in de GR zelf belanden, 
zeker niet nu er net een wetsvoorstel voor een nieuwe wet ligt met het risico op 
wijzigingen gedurende de behandeling ervan. 

m.b.t. de artikelen: 

32. Artikel 1, definities: bij overige regelgeving staat er een verwijzing naar opvolgende 
regelgeving, bij de vaststelling van het Landelijk Basistakenpakket (de verwijzing naar 
het Bor) staat dit er niet. Overigens maakt het samenvoegen van diverse regelingen 
en deze soms te verspreiden over 3 AMvB's in de Omgevingswet het wel wat 
ingewikkeld om te spreken over "opvolgende regelgeving". 

33. Artikel 4, tweede lid, wordt niet gewijzigd hier staat nu (dat was bij de oprichting van 
de RUD niet zo) dat als landelijke regelgeving of het Bor wijzigt, het AB om 
instemming wordt gevraagd van het takenpakket. Dat lijkt mij nogal vreemd. Ik denk 
dat het iets moet zijn als dat het DB komt met een voorstel over de verwerking van de 
consequenties van de wijziging aan het AB. 

Speaking of which: hoe gaan we straks om met de wijziging van het basistakenpakket 
ten gevolge van de invoering van de Omgevingswet. Dit betekent dat sommige taken 
die nu bij de OD liggen weer bij gemeenten komen, maar er komen ook 
toezichtstaken bij voorde OD. Als gemeenten de taken zelf willen gaan uitvoeren is 
dat dan een taakterugname? En gaat de OD personeel overnemen als er taken van 
de gemeente naar de OD gaan? Waarmee gelijk het bruggetje is geslagen naar... 
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34. Artikel 5, vierde en vijfde lid; Schagen is het principieel niet eens met de stelling dat 
terugname van extra taken gelijk is te stellen aan een gedeeltelijke uittreding. Hier 
wordt verwezen naar een schadevergoeding op grond van beleidsregels. Vervolgens 
is in artikel 35 (gedeeltelijke uittreding) ook weer sprake van een schadevergoeding. 
Is hier sprake van twee verschillende schadevergoedingen? Overigens zouden de 
beleidsregels worden geëvalueerd en is er, meen ik, in het AB waarin de 
schadeloosstelling taakterugname Schagen is vastgesteld besloten tot een evaluatie 
van dat proces. Is het niet logischer deze evaluatie(s) eerst te doen en dan pas een 
regeling op te nemen in de GR. Of gewoon de good old juridische constructie: het AB 
kan beleidsregels opstellen over de hoogte van de schadeloosstelling. 

35. Artikel 20, vierde lid, schept de mogelijkheid voor het AB deel te nemen in andere 
rechtspersonen of deze op te richten. Algemeen gehoorde klacht van 
gemeentebesturen, zeker ook van de gemeenteraad van Schagen, is het verlies van 
democratische politieke beïnvloeding e.d. op de aangelegenheden waar een GR over 
gaat. Als deze zich dan ook nog eens gaan afsplitsen in rechtspersonen wordt dit er 
niet beter op. Moeten hier niet meer regels/voorwaarden voor komen waar zo'n 
deelname aan moet voldoen? 

36. In artikel 35, zesde lid, het terugnemen van taken afhankelijk gesteld van 
overeenstemming. Daarmee ontstaat een blokkeringsmacht voor een taakterugname 
en maakt bovendien de opzegtermijn van 1 jaar illusoir. Hetgeen er weer toe kan 
leiden dat deelnemers niet snel geneigd zullen zijn taken bij de OD neer te leggen. 
Op een gegeven moment moetje toch tot de conclusie kunnen komen dat er een 
geschil bestaat? 

37. In artikel 39 waar staat dat deelnemer en OD met elkaar in overleg gaan met het doel 
er uit te komen. Waarom een inspanningsverplichting in de regeling opgenomen? 
Wanneer is er voldoende in overleg getreden? Is dat na één samenkomst? 

SED.WF heeft de volgende opmerkingen gemaakt: 

In algemene zin: 
« De stukken heb ik doorgelezen, met een focus op de geel gemarkeerde passages. 

Het gaat om een aanpaste versie van het eerdere wijzigingsvoorstel. Ik neem aan dat 
dit eerdere voorstel destijds al vanuit de SED integraal is doorgenomen. De stukken 
ogen gedegen en de teksten zijn consistent. De in de oplegger ('Aanleiding 
aangepast voorstel') genoemde wijzigingen zijn alle doorgevoerd in de gewijzigde 
tekst van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
2020. 

38. Er is bewust gekozen voor inwerkingtreding met terugwerkende kracht met ingang 
van 1 januari 2020, in verband met de inwerkingtreding van de Wnra per die datum. 
Ik mis een toelichting op de gevolgen van inwerkingtreding met terugwerkende kracht 
voor lopende processen en procedures. Wellicht zijn die gevolgen er niet (voor een 
deel zal de tekst van de regeling gelijkluidend zijn aan de huidige tekst), maar een 
bevestiging op dat punt had naar mijn idee wel in de oplegger mogen staan. Verder 
geven de teksten mij geen aanleiding voor opmerkingen". 

Koggenland heeft de volgende opmerkingen gemaakt: 

39. Artikel 5, lid 4. Vermindering takenpakket of taakuitvoering. Opmerking: Wij hebben 
extra taken bij de Omgevingsdienst belegd, met als opmerking/voorwaarde dat we 
pas bij de inwerking treding van de Omgevingswet gaan bepalen welke extra taken 
definitief worden overgedragen aan de OD. Voordat met deze wijziging kan worden 
ingestemd, moet duidelijk zijn/worden of we deze ruimte nog wel hebben (en niet een 
grote afkoopsom moeten betalen), als we met de voorgestelde wijziging zouden 
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instemmen. Verder. Mijns inziens zijn de Beleidsregels Vermindering extra 
takenpakket van de OD (zie wijziging artikel 5, lid 4) niet op onze gemeente van 
toepassing (vastgesteld op 8 maart 2018 in AB). De deal over extra taken met 
Koggenland dateert van na de vaststelling van die beleidsregels (oktober 2018) en 
geldt dus als een soort "lex specialis". Daarnaast wordt komend jaar pas echt 
duidelijk welke taken de Omgevingsdiensten in het kader van de Omgevingswet op 
hun bordje(kunnen) krijgen. Daarom vind ik ook de toevoeging in artikel 5, lid 2 
"voorzover dit de leefomgeving betreft, dan wel daarvoor in de plaats getreden wet
en regelgeving" ruim geformuleerd. Reactie van uit OD gewenst. 

40. Artikel 12, lid 1, Een lid van het algemeen bestuur neemt overeenkomstig artikel 28 
van de Provinciewet niet deel aan de stemming over een aangelegenheid. Moet dit 
niet zijn artikel 22, eerste lid, jo. 52, eerste lid, van de Wet? 

41 . Artikel 17, lid 6. Aanvullen met provincie, wordt aangewezen door Gedeputeerde 
Staten 

42. Artikel 18, lid 2, "het ontslag als bedoeld in het eerste lid gaat in zodra in zijn 
opvolging is voorzien". Opmerking: Is dit voldoende concreet/werkbaar? Voorstel, 
toevoeging: "De aanwijzing van een lid van het dagelijks bestuur ter vervulling van 
een plaats die door ontslag of om andere redenen is opengevallen, vindt plaats 
uiterlijk acht weken na dat openvallen." 

43. Artikel 35 lid 4, Een uittredende deelnemer dient de schade te vergoeden die het 
rechtstreekse gevolg is van de uittreding uit de Regeling. Opmerking: Hoe verhoudt 
dit zich tot artikel 5 lid 4? Beleidsregels ook hier van toepassing? Zo ja, expliciet hier 
benoemen? 

44. Artikel 35, lid 6, De uittredende deelnemer kan niet eerder uittreden/ taken 
terugnemen dan nadat de deelnemer met het algemeen bestuur overeenstemming 
heeft bereikt. Opmerking: Over de uittreding in het geheel? Of over de 
schadeloosstelling als bedoeld in de voorgaande leden? 

Hoorn heeft geen opmerkingen met betrekking tot het aangepaste voorstel wijziging GR OD 
NHN 2020. 

Medemblik heeft de volgende opmerkingen gemaakt: 

45. De term gedeeltelijk uittreden is onwenselijk, dan zou er ook sprake zijn van 
gedeeltelijk toetreden en het geeft bestuurlijke drukte, omdat bij toetreden en 
uittreden de GR gewijzigd moet worden en de raden ingeschakeld dienen te worden. 
Maar dit heeft ook te maken met een uitspraak van de rechter. 

46. De Beleidsregels en de GR lijken in tegenspraak met elkaar te zijn. In de 
Beleidsregels wordt gesproken over een schadeloosstelling van 1 jaar, terwijl in de 
GR staat dat de uittredende deelnemer alle schade dient te vergoeden die het 
rechtstreeks gevolg is van de uittreding. De Beleidsregels dienen nog geëvalueerd te 
worden. 

47. Het nieuwe lid 6 van artikel 35 is niet wenselijk. 

Reactie op de gemaakte opmerkingen 

Alkmaar: punten 1 tot en met 7 zijn overgenomen. 

Met betrekking tot de punten 8 en 9 is in artikel 27 en 28 de zinsnede "conform de financiële 
uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen" opgenomen. 



Provincie NH: 

Ad 10 ja, dat klopt. Dit geldt met name voor de bevoegdheidsverdeling tussen AB en DB. 

Punten 11 en 12 zijn overgenomen. 

Ad 13 De Beleidsregels moeten nog worden geëvalueerd. Met de Beleidsregels heeft het AB 
invulling gegeven aan haar bevoegdheid om de financiële en organisatorische gevolgen van 
de vermindering van taken te regelen en de verschuldigde schadeloosstelling vast te stellen. 
Na het vonnis van de rechter heeft het AB aan de hand van de Beleidsregels de uiteindelijke 
schadevergoeding vastgesteld bij de taakterugname van een deelnemer in 2019. 

Ad 14 Klopt, daarvoor geldt artikel 35 lid 7. Dat zijn bijzondere omstandigheden. Afhankelijk 
van de situatie-bijvoorbeeld of de taken door de OD NHN uitgevoerd blijven worden of niet-
is er al dan niet een schadevergoeding verschuldigd. In een nader overleg met de provincie 
is besloten om in de GR wijziging een toelichting op artikel 35 op te nemen. 

15 is verwerkt 

Ad 16 De provincie heeft gelijk als zij zegt dat over dit punt nog geen jurisprudentie bestaat. 
De OD NHN volgt hierin de zienswijze van Capra. Capra zegt hierover het volgende. "Met 
betrekking tot het nieuw voorgestelde lid 8 aan artikel 17 van de GR 2020 merk ik voor de 
zekerheid op dat artikel 14, lid 3 Wgr, dat van overeenkomstige toepassing is op grond van 
artikel 52 Wgr en waarop deze bepaling naar verwachting is gebaseerd, niet alleen ziet op 
het aantal stemmen, maar ook op het aantal leden. Mogelijk is dat wel bekend en ik zie op 
voorhand ook niet dat dit een probleem zou/gaat opleveren. Maar het lijkt me goed om 
hiervan bewust te zijn. M.a.w. het gaat zowel om de personele omvang van het DB als het 
stemgewicht. 

Ik wijs ter illustratie op hetgeen is vermeld in de toelichting (T&C) bij artikel 14, lid 3 Wgr, 
waarin tevens is verwezen naar het standpunt van de Minister van BZK in dit kader: 

"De vraag rijst wel hoe het woord 'nimmer' moet worden uitgelegd. Gaat dat puur om het aantal 
leden, of moet daarbij ook rekening worden gehouden met stemverhoudingen in het algemeen 
bestuur en het dagelijks bestuur? En hoe zit met de besluitvorming indien een van de zes leden van 
het algemeen bestuur (in het hierboven aangehaalde voorbeeld) afwezig is die geen lid is van het 
dagelijks bestuur? Op dat moment heeft het dagelijks bestuur immers toch een meerderheid. Het 
woord 'nimmer' zou dan moeten betekenen dat niet besloten kan worden, alleen wordt dan afbreuk 
gedaan aan het quorum zoals dat via art. 22 geldt. Het lijkt voor de hand te liggen het woord 
'nimmer' te beperken tot het aantal leden, met inachtneming van de stemverhoudingen. Dat laatste 
is ook het standpunt van de Minister van BZK. In een brief aan een veiligheidsregio (kenmerk 2015-
0000365119) schreef de directeur Bestuur, financiën en democratie van dat ministerie: 

"Op 1 januari jl. is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Eén van de wijzigingen betreft 
het expliciteren van de norm dat het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam niet de meerderheid 
mag uitmaken van het algemeen bestuur. Dit is geregeld in artikel 14, derde lid. [...] U hebt gevraagd 
wat de reikwijdte van deze bepaling is, meer in het bijzonder of deze bepaling ziet op het aantal 
personen, het stemgewicht of beide. Het artikel ziet op beide. De achtergrond van deze bepaling is 
dat het algemeen bestuur controle moet kunnen uitoefenen op het dagelijks bestuur. Om reële 
interne verantwoording mogelijk te maken dient het dagelijks bestuur zowel in personele omvang 
als in stemgewicht geen meerderheid uit te maken van het algemeen bestuur." 

Bij de OD NHN bestaat het DB uit 4 leden en een onafhankelijke voorzitter. Qua aantal leden 
is er dus geen enkel probleem. Met het oog op het stemgewicht/ de stemverhouding, dient 
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het aantal stemmen geen meerderheid uit te maken om ervoor te zorgen dat het AB controle 
kan uitoefenen op het DB. Dat wordt met artikel 17, lid 8 gewaarborgd. 

17 Dit is opgenomen vanwege de afspraken die in de Regietafel zijn gemaakt. Financieel 
perspectief is de verwachting hoe de OD NHN denkt aan het einde van het jaar er financieel 
uit te komen. Het risicoprofiel is de financiële stand van zaken van dat moment, rekening 
houdend met de financiële risico's waarmee de OD NHN mogelijk nog te maken krijgt. 

Ad 18 zie opmerking bij 14. 

Ad 19 Is aangepast. Alleen terugwerking m.b.t. artikel 20, lid 4. 

Ad 20 is aangepast. 

Den Helder 

Ad 21. zie ad 10. De GR OD NHN was nog niet geheel in overeenstemming met de 
wetswijziging van 2016. Het wetsvoorstel Wet versterking legitimiteit gemeenschappelijke 
regelingen is in deze GR wijziging nog niet meegenomen. Ten eerste omdat deze nog niet in 
werking is. Ten tweede omdat er eerst een koers uitgezet moet worden door het bestuur. Het 
wetsvoorstel laat een GR namelijk een behoorlijke vrijheid bij de implementatie van dit 
wetsvoorstel. Bovendien gaat de OD NHN ervan uit dat de deelnemers hier graag over willen 
meedenken, vooral ook omdat zij participeren in meerdere GR' en. 

22 is overgenomen. 

Ad 23 Het is geen uittrederegeling. Deze Beleidsregels zijn gepubliceerd en in werking 
getreden. Het AB heeft deze regels vastgesteld. Het AB gebruikt deze regels bij het 
vaststellen van de schadevergoeding bij takenvermindering. Zie voorts ad 14. Voor wat 
betreft vooruitlopen op het wetsvoorstel, zie ad 21 . Een lange opzegtermijn is inderdaad een 
goed voorstel. In de GR wordt slechts aangegeven hoe lang deze minimaal dient te zijn. In 
de Beleidsregels wordt er ook van uitgegaan dat de OD van haar kant ook zoveel mogelijk 
probeert schade te voorkomen, indien een deelnemer heeft aangekondigd welke taken deze 
wenst terug te nemen. Het is zeker geen gepasseerd station. 

24 is overgenomen. 

Ad 25 zie ad 21 en ad 23. 

Ad 26 De voorzitter van het openbaar lichaam is zowel afzonderlijk bestuursorgaan als 
voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De formulering is enigszins 
aangepast. 

27 is overgenomen, zie ad 5. 

Ad 28 De arcering heeft geleid tot onduidelijkheid. Bedoeld was om aan te geven wat de 
belangrijkste wijzigingen waren. De arcering is nu weggehaald. 

Ad 29 lid 1 misschien, maar lid 2 is wel degelijk een lid dat van toepassing is op de OD NHN. 
Omdat bij de wijziging in 2016 gekozen is voor eigen teksten, zijn de bevoegdheden van het 
DB en AB door elkaar gehaald. Dat wordt nu gerepareerd. Bij de volgende wijziging kan 
eventueel meer worden gefinetuned. 

30. Helemaal mee eens. Er is al een aparte regeling, namelijk de Beleidsregels vermindering 
takenpakket. Die beleidsregels zijn vastgesteld door het AB. Zie voorts ad 25, 23 en 21 . Daar 
zullen nog gesprekken c.q. discussies over moeten plaatsvinden. Dit kan de OD NHN 
uiteraard niet zonder inbreng en medewerking van haar deelnemers. 
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Schagen 

Ad 31. In de volgende versie zal dat zeker wenselijk zijn. Bij de wijziging in 2016 is dat 
helaas niet goed gegaan. Dat wordt onder meer nu rechtgezet. Het wetsvoorstel zal zeker tot 
aanpassingen leiden, daar moet echter eerst over gesproken worden, zie 30, 25,23 en 21 . 

32. is aangepast. 

33. is aangepast. Zie voor wetswijzigingen ad 14. 

34. dit artikel is aangepast in die zin dat de schadevergoeding nu in één artikel, namelijk 
artikel 35, is geregeld. Een evaluatie van de Beleidsregels die wellicht leidt tot aanpassing 
van die regels, heeft geen wijziging van de GR tot gevolg. Zie voorts ad 30. 

35. Artikel 20, lid 4, is opgenomen op voorspraak van een andere deelnemer van de GR OD 
NHN. deze deelnemer wees erop dat de OD NHN niet kon deelnemen in de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), omdat de GR 
OD NHN die mogelijkheid niet bood. Dat is hiermee recht gezet. De angst dat de OD NHN 
zich nu gaat afsplitsen in rechtspersonen is niet reëel. Afgezien van het feit dat het AB 
daartoe dient te besluiten, waarin alle deelnemers vertegenwoordigd zijn, dient er sprake te 
zijn van "in het bijzonder aangewezen zijn voor de behartiging van het daarmee te dienen 
openbaar belang". 

36. Dit artikellid is eruit gehaald. 

37. Dit artikel (geschillenregeling) is er ook uitgehaald. 

SED.WF 

38. Is aangepast. Zie ad 19. 

Koggenland 

39. Hier zal nog een afzonderlijke reactie op komen vanuit de OD NHN. In de GR ODNHN 
staan uiteraard de regels die voor alle deelnemers gelden. Als er sprake is van een 
uitzonderingssituatie zal dat in een schriftelijk stuk moeten zijn of worden neergelegd. 

40. Is gewijzigd. Zie ad 15. 

41 . is gewijzigd. Zie ad 5. 

42. voorstel is overgenomen. 

Ad 43. voor de duidelijkheid is nu alles m.b.t. schadevergoeding i.v.m. uittreden in één artikel 
gezet, namelijk artikel 35. 

44. dit artikellid is eruit gehaald. Zie 36. 

Medemblik 

Ad 45. Er wordt slechts aangegeven dat de terugneming van taken (niet basistaken) voor 
wat betreft die taken gelijk is aan (gedeeltelijk) uittreden. De deelnemer blijft wel gewoon 
deelnemer van de GR, namelijk voor wat betreft de basistaken. De GR hoeft daarvoor niet 
gewijzigd te worden. In het geval dat bijna alle zogenoemde plustaken teruggenomen 
worden, kan dat uiteraard grote gevolgen hebben voor het openbaar lichaam OD NHN, 
alsmede voor de overige deelnemers aan de GR. Daarvoor dient een reële 
schadevergoeding betaald te worden. Overigens stond die link tussen taakterugname en 
uittreden aanvankelijk ook in de GR. 
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Ad 46. De GR en de Beleidsregels zijn niet in tegenspraak met elkaar. De Beleidsregels 
maken duidelijk hoe het AB komt tot het bepalen van de schadevergoeding. In de 
Beleidsregels staat onder meer het volgende uitgangspunt: "Deze beleidsregels hebben het 
karakter van een schadeberekening, aangezien een vermindering van het extra takenpakket 
door een deelnemer consequenties heeft/kan hebben op de bedrijfsvoering van de RUD 
(thans OD), waar alle deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. 

Voorts staat in de definitiebepaling: "schadeloosstelling is het bedrag aan personele 
frictiekosten en desintegratiekosten voor de termijn van één jaar, die feitelijk en direct het 
gevolg zijn van een besluit tot vermindering van het extra takenpakket door een deelnemer. 

In Hoofdstuk 2, lid 10, is voorts bepaald dat de deelnemer bij het formele besluit tot 
vermindering van het extra takenpakket de termijnen in acht neemt zoals deze in de 
desbetreffende dienstverleningsovereenkomst zijn bepaald. Maatwerk is hierbij 
onontkoombaar. De omvang van de taakvermindering zal hierbij leidend zijn. 

47 Dit artikellid is verwijderd. Zie ad 44 en 36. 
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(I 
AB-BESLUIT 
Aan 
Datum vergader ing 
Auteur 
Onderwerp 
Agendapunt 
Bi j lage(n) 
Portefeuille 

Algemeen Bestuur OD NHN 
09-12-2020 
Alwine van Doornik 
Voorstel tot wi jz iging GR OD NHN 

2 
M.C. Uitdehaag 

Aanle id ing 
« De huidige GR OD NHN is niet geheel aangepast aan de huidige Wet gemeenschappel i jke 

regel ingen. Dit geldt met name voor de bevoegdheidsverdel ing tussen AB en DB; 
» De Ambtenarenwet 2017 (ook bekend onder Wnra) is op 1 januar i 2020 in werking 

ge t reden; 
« In verband hiermee dient het AB bevoegd te zi jn om te kunnen deelnemen in de 

Werkgeversverenig ing Samenwerkende Gemeentel i jke Organisaties (WSGO); 
« De afspraken in de publicatie "Governance in Noord-Hol land Noord" van de Regietafel 

gemeenschappel i jke regel ingen Noord-Hol land Noord van januar i 2019 nopen tot 
aanpassingen; 

« Voor de vol ledigheid zi jn de regels, die betrekking hebben op de terugneming van extra 
taken of gedeeltel i jke u i t t red ing, verduidel i jk t en aangevuld. 

I n h o u d e l i j k a d v i e s van DB a a n AB 
Het AB wordt geadviseerd om de gewijzigde GR OD NHN voor toestemming voor te leggen aan de 
ver tegenwoordigende organen van haar deelnemende gemeentes en van de provincie NH. 

Al te rna t i even 
De GR is geen stat isch, maar een dynamisch stuk. Er zi jn veel redenen om de GR OD NHN nu aan 
te passen, zie de punten beschreven in de aanleiding. Op dit moment ligt er wel iswaar een 
wetsvoorstel om de Wet gemeenschappel i jke regelingen (opnieuw) aan te passen. Als dit 
wetsvoorstel word t ingevoerd zal dit hoogstwaarschi jn l i jk ook leiden tot aanpassingen in de GR OD 
NHN, maar het wetsvoorstel laat veel ru imte aan de gemeenschappel i jke regel ingen zelf. Daarom 
zal de OD NHN daarover eerst het gesprek aangaan met haar deelnemers om te zorgen voor een 
breed gedragen GR van de OD NHN, vooral ook omdat onze deelnemers in meerdere GR' en 
part ic iperen. 

Juridische gevolgen 
Met de voorgestelde wi jz iging van de GR OD NHN, voldoet deze aan de huidige Wet 
gemeenschappel i jke regel ingen, de gevolgen van de invoering van de Ambtenarenwet 2017 en 
hebben we afspraken vanui t de Regietafel verwerk t . Ook zi jn de afspraken over terugneming van 
extra taken of gedeeltel i jke ui t t reding verduidel i jk t en aangevuld. 

Personele gevolgen 
Geen 

Gevo lgen 
Geen 
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Communicatieve gevolgen 
Na publicatie door Gedeputeerde Staten van de gewijz igde GR OD NHN, dient de tekst van de GR 
OD NHN op de website van de OD NHN te worden geplaatst. 

Overige gevolgen 
Geen 

R i s i c o ' s 
Geen 

V e r v o l g p r o c e d u r e 
1. Na het besluit van het AB dient de voorgestelde wi jz iging van de GR OD NHN naar alle 

deelnemers toegestuurd te worden voor beslu i tvorming in hun ver tegenwoordigende 
organen. 

2. Na beslu i tvorming bij alle deelnemers, wordt de wi jz iging van de GR OD NHN gepubliceerd 
door Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land. 

Bi j lagen 
1. De voorgestelde wijziging van de Gemeenschappel i jke regeling Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord; 

Voorgeste ld Bes lu i t v a n het DB a a n het AB op 1 1 - 1 1 - 2 0 2 0 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld o m : 

1. de gewi jz igde GR OD NHN voor toes temming voor te leggen aan de ver tegenwoordigende 
organen van haar deelnemende gemeentes en van de provincie NH. 

Beslu i t AB op 9 - 1 2 - 2 0 2 0 
Conform voorste l . ^ 

Onder teken ing 

\ 
oorzit ter, De voorzi t ter De sècretaris 

\ \ 

\ M.C. Uitdehaag 



Raadsbeslui t 

De raad van de g e m e e n t e 

Beslui t , gelezen het voors te l van het col lege van bu rgemees te r en w e t h o u d e r s van 

Het vo lgende ; 

Raadsbeslui t : 

C o n f o r m ar t ike l 1 van de W e t gemeenschappe l i j ke regel ingen t o e s t e m m i n g te ve r lenen aan de 

w i jz ig ing van de Gemeenschappe l i j ke regel ing Omgev ingsd iens t Noo rd -Ho l l and N o o r d . 

Dit is bes lo ten in de openba re vergader ing van de g e m e e n t e r a a d van op : 

D a t u m : 

Raadsgr i f f ier Raadsvoorz i t ter 


