
 
 

Zienswijze kadernota 2023 

 

Op 9 december 2021 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord de algemene financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) aangeboden aan de 

colleges van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Naar aanleiding van deze kadernota zijn de 

volgende zienswijzen opgetekend:  
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algemeen Graag een toelichting op de pilot outputfinanciering.  

3 Extra taken omgevingswet: De inwerkingtreding van de Omgevingswet maakt de 

gemeenten het bevoegd gezag over de bodem. Dit brengt een potentieel financieel risico 

met zich mee, graag een toelichting op dit risico en welke bedragen de gemeenten moeten 

reserveren op hun begroting; 

4 Energie(besparingsakkoord): wat zijn de personele kosten van het klimaatakkoord en het 

energiebesparingsakkoord voor de OD NHN? 

5 Verwachtingen ten aanzien van 2023 – 2026: de verwachting is dat er tussen 2023 en 2026 

de vraag naar data een vlucht gaat nemen, graag een toelichting op deze verwachting.  

5/8 Omgevingsadviseurs: Er heeft in de eerste helft van 2021 een evaluatie plaatsgevonden 

met betrekking tot de omgevingsadviseurs. Betreft dit een schrijffout? Voor dat er 

structurele middelen voor de omgevingsadviseurs wordt opgenomen graag een toelichting 

op de evaluatie. 

5/6 Wob-verzoeken: Er wordt gesproken over een wettelijke termijn van twee weken. Is deze 

termijn daadwerkelijk twee weken, zo niet, hoe veel langer gaat het dan maximaal duren 

voor de OD om op een Wob-verzoek te reageren? 

6 Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering: de raden zijn van mening dat het 

opnemen van PM-posten in de kadernota / begroting onwenselijk is. Het verzoek is geen 

PM-posten op de kadernota / begroting op te nemen en om bij de conceptbegroting met 

een onderbouwing van de kosten te komen en deze op te nemen. Graag een berekening 

van de kosten in de kadernota 

8 Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering: hoe verhoudt de €300.000 (3fte) 

voor de omgevingsadviseurs zich tot de huidige inzet van omgevingsadviseurs? 

8 Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering: graag een toelichting op de 

€150.000 voor de WOB-verzoeken. Hoe is dit bedrag berekend en opgebouwd? 

 


