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Publiekssamenvatting:
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor 2021 een kadernota opgesteld. In deze kadernota 
zijn de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren opgenomen. De gemeenten kunnen een 
zienswijze indienen. De gemeenten uit de Kop van Noord-Holland hebben een gezamelijke zienswijze 
opgesteld. Geadviseerd wordt in te stemmen met de kadernota, onder voorwaarde dat de risico's voor de 
deelnemers nader onderbouwd worden.

Geadviseerd besluit
1. de gezamenlijke zienswijze van de gemeenten binnen de regionale raadscommissie Noordkop 
op de kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vast te stellen 
2. Akkoord te gaan met de kadernota 2021 van de Omgevingsdiesnt onder voorwaarde dat de risico's 
voor de deelnemers nader onderbouwd worden.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De OD NHN heeft voor 2021 een kadernota opgesteld. In deze kadernota zijn de belangrijkste 
onderwerpen voor de komende jaren opgenomen. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. 
Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Doelen en resultaten
De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de OD NHN. Naast een 
goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop 
wordt met deze zienswijze gestuurd.

Kaders en omstandigheden
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Argumenten en alternatieven
De kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) ter kennisgeving aan te 
nemen en het college te verzoeken akkoord te gaan onder voorwaarde dat de risico’s voor de 
deelnemers nader onderbouwd worden, en de zienswijze zoals verwoord in de bijlage in te dienen. 
Hieronder de hoofdlijnen van de zienswijze:

Beleidsmatig
•     De kadernota bevat geen nieuw beleid maar wel veel autonome ontwikkelingen.
•     Het effect van deze autonome ontwikkelingen voor 2021 is veelal nog onzeker maar daar waar 
mogelijk moeten de risico’s voor de deelnemers nader benoemd en onderbouwd worden zodat u als 
Raad daar rekening mee kunt houden in uw begroting.

Financieel
•     In de zienswijze worden een aantal tips meegegeven om de kwaliteit van de kadernota naar een 
hoger niveau te brengen zodat deze meer inzicht geeft.

Alternatieven: 
Geen regionale zienswijze indienen. Dat zou niet in lijn zijn met de regionale afspraken.

Bestuurlijke vernieuwing
Dit voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing.

Duurzaamheid
Dit voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.

Financiële consequenties
De kadernota van de OD wordt opgenomen in de eigen kadernota van de gemeente.

Uitvoering en planning
De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken 
van de OD NHN worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de 
regionale raadscommissie besproken. Na vaststelling in de gemeenteraden wordt de zienswijze 
opgestuurd naar de OD.

Communicatie
Niet van toepassing.
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Den Helder, 14 januari 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

Besluit nummer 2019-035468

Onderwerp Wensen- en bedenkingenprocedure Kadernota 2021 OD NHN

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 14 
januari 2020,

besluit:

1. de gezamenlijke zienswijze van de gemeenten binnen de regionale raadscommissie 
Noordkop op de kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vast te stellen 

2. Akkoord te gaan met de kadernota 2021 van de Omgevingsdiesnt onder voorwaarde dat de risico's 
voor de deelnemers nader onderbouwd worden.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 


