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Nummer
Portefeuillehouder
Programma/beleidsveld
Afdeling_____________
Auteur______________
Telefoonnummer_____
Email_______________
Kernboodschap

Relevante eerdere 
besluiten__________
Besluit College 
d.d. 12 oktober 2021

De zienswijze op de oorspronkelijke begroting 2022 van de ODIJ is op 1 juli 2021 
door de raad vastgesteld_______________________________________________
1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

♦ƒ» Gemeente

2021/535473__________________________________________________________
Berkhout, R.A.H._______________________________________________________
6.3 Openbare orde en veiligheid__________________________________________
VTH__________________________________________________________________
Bexkens, A.___________________________________________________________
023-5113537__________________________________________________________
abexkens@haarlem.nl__________________________________________________
De Haarlemse taken voor milieutoezicht, inclusief de horeca, niet zijnde acties 
vanuit de Drank- en Horecawet, alsmede de verlening van de milieuvergunningen, 
zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De reden voor deze 
nota is het verzoek van de ODIJ aan de raad om haar zienswijze te geven op de le 
begrotingswijziging 2022. De betreffende zienswijzeprocedure is vastgelegd in de 
Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst IJmond._______________________
De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.



De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

1.

2.

de ;riffier,
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2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Inleiding
Omgevingsdienst Umond is betasi met de afhandeling van de Haarlemse milieuvergunningen en het 
toezicht en de handhaving op de naleving daarvan. De reden voor deze nota is het verzoek van de 
ODIJ aan de raad om de zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2022 kenbaar te maken. Nadat 
de raden en de staten van alle aangesloten partijen hun zienswijze bekend hebben gemaakt, zal de 
begrotingswijziging door de ODIJ worden doorgezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord- 
Holland.
Deze eerste begrotingswijziging is een gevolg van de naar 1 juli 2022 uitgestelde Omgevingswet, 
waardoor de ODIJ in 2022 nog een halfjaar een uitkering van de provincie ontvangt voor de 
uitvoering van de bodemtaken voor de meeste gemeenten in haar werkgebied.

1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij de eerste begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst 
Umond;

2. aan de Omgevingsdienst Umond aan te geven geen bezwaren te zien bij de le begrotingswijziging 
2022 van de ODIJ;

Besluit:
Haar zienswijze kenbaar te maken bij de eerste begrotingswijziging 2022 van 
de Omgevingsdienst Umond;
aan de Omgevingsdienst Umond aan te geven geen bezwaren te zien bij de le 
begrotingswijziging 2022 van de ODIJ;

Besluit Raad

d d....2 5 nuv 2021
(wordt ingevuld door de 
griffie)

de voorzitter,
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4. Argumenten 
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7.Bijlage
Notitie ODIJ inzake de 2e begrotingswijzing 2022

5.Risico's en kanttekeningen
Mocht de inwerkingtreding van de Omgevingswet nogmaals uitgesteld worden, dan volgt er een 
nieuwe begrotingswijziging over 2022.

3. Beoogd resultaat
De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de eerste begrotingswijziging 2022 van de 
ODIJ en geeft hierover haar zienswijze aan de ODIJ.

4.2 Deze begrotingswijzing heeft geen invloed op de bijdrage van Haarlem aan de ODIJ voor 2022. 
Haarlem voert de bodemtaken zelf uit. ODIJ ontvangt voor Haarlem dan ook geen bijdrage van de 
provincie voor deze taak. Vandaar dat deze begrotingswijziging geen invloed heeft op de bijdrage van 
Haarlem aan de ODIJ voor 2022.
Ook voor de ODIJ zelf verandert er onder aan de streep niets voor de begroting 2022. De lagere 
bijdragen van de betrokken gemeenten worden gecompenseerd door de bijdrage van de provincie.

6. Uitvoering
De Directeur van de ODIJ zal na vaststelling van de zienswijze van de raad hiervan op de hoogte 
worden gesteld.

4.1 De begroting 2022 van de ODIJ moet worden gewijzigd in verband met het uitstel van de 
Omgevingswet naar 1 juli 2022.
De Omgevingsdienst IJmond voert voor de gemeenten in haar werkgebied (behalve voor Haarlem, 
die deze taak zelf uitvoert) de bodemtaken uit. Met de eerder geplande inwerkingtreding van de 
Omgevingswet per 1-1-2022 zou de bijdrage, die de Omgevingsdienst voor de uitvoering van deze 
taken van de provincie ontvangt, vervallen. De betreffende gemeenten zouden daardoor een hogere 
bijdrage aan de ODIJ betalen omdat de bijdragen aan de bodemtaken dan direct door deze 
gemeenten aan de ODIJ zouden worden betaald.
Nu de Omgevingswet met een halfjaar is doorgeschoven naar 1-7-2022, ontvangt ODIJ over het 
eerste halfjaar nog een bijdrage van de provincie voor de bedoelde bodemtaken. De ODIJ brengt 
deze bijdrage weer in mindering op de bijdragen van de betrokken gemeenten voor dat eerste half 
jaar van 2022 (zie ook bijlage 1).


