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Als Gemeenschappelijke Regeling (GR) zijn wij verplicht om voor 15 juli 2021 een vastgestelde 
begroting in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zoals ook in voorgaande jaren, 
vindt de besluitvorming bij de deelnemers aan de GR veelal in de week voorafgaande aan de AB- 
vergadering plaats.
Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft ermee ingestemd de zienswijzen aan te bieden aan de leden van 
het AB en de begroting 2022 ongewijzigd door het AB te laten vaststellen.

Procedure
De begroting 2022 is opgesteld conform de Kadernota 2022 en op basis van de actuele en bekende 
informatie per maart 2021. Voordat deze begroting voor 7 juli 2021 wordt vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur (AB) van Omgevingsdienst IJmond (ODIJ), kunnen raden en Provinciale Staten 
(PS) van de verbonden partijen hun zienswijzen over deze begroting kenbaar maken.

Hierbij ontvangt u van ons uitleg (of: achterliggende informatie) over de vaststelling van onze 
begroting 2022.

Vaststellen en opdracht tot wijzigen van de begroting
Op de vergadering van 7 juli 2021 heeft het AB kennisgenomen van de zienswijzen. De begroting 
van de Omgevingsdienst IJmond voor 2022 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In deze 
vergadering heeft het bestuur de ODIJ-directie opdracht gegeven om een begrotingswijziging op te 
stellen.
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Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJmond,

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen dan kunt u 
terecht bij Ryanne Hoes (rhoes@odiimond.nlj.

De reden hiervoor is:
Tijdens het opstellen van de begroting was de beoogde inwerkingtredingsdatum van de 
Omgevingswet 1 januari 2022. Het uitstel van de wet en de verzending van de begroting naar de 
colleges en raden heeft elkaar gekruist.
In de begroting op pagina 7 is vermeld dat ODIJ bij uitstel van de Omgevingswet de financiering 
voor de bodemtaken opvraagt bij de provincie Noord-Holland.

LA. Pannekeet 
directeur

Eerste begrotingswijzing 2022
In de bijlage vindt u onze eerste begrotingswijziging 2022. Op 6 oktober heeft het DB ingestemd 
deze aan u aan te bieden.

Uw zienswijze ontvangen wij graag voor 1 december 2021
U heeft zes weken de tijd om een zienswijze aan ons aan te bieden. Stuurt u deze voor 1 december
2021, dan kunnen wij een overzicht van de binnengekomen zienswijzen naar u terugkoppelen voor 
de vergadering van het AB op 15 december 2021. Op die datum staat de vaststelling van de 
begroting op de agenda.
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Agendapunt 03 Van Ryanne Hoes

Colleges en raden GR deelnemers Functie Financieel controllerAan

rhoes@odiimond.nlC.c. E-mail

Onderwerp/ Begrotingswijziging 2022 in verband Datum 7 oktober 2021

Zaaknummer met uitstel Omgevingswet

van de Omgevingswet de financiering voor de bodemtaken opvraagt bij de provincie Noord-Holland

Uitstel van de omgevingswet naar 1 juli 2022
De Omgevingswet treedt naar waarschijnlijkheid op 1 juli 2022 pas inwerking. Dit betekent een 
uitstel van de 'warme overdacht bodem'. We vragen daarom de bijdrage voor de formatie voor de 
bodemtaken op bij provincie Noord-Holland. De bijdragen van de gemeente deelnemers verlagen 
we met ditzelfde bedrag.

Voor de wijziging zijn de bijdragen per deelnemer zoals in tabel 1.
Tabel 1 bijdragen vastgestelde begroting 2022

Na de wijziging zijn de bijdragen per deelnemer zoals in tabel 2.
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Deelnemers____________________________
Gemeente Beemster
Gemeente Beverwijk____________________
Gemeente Bloemendaal  
Gemeente Edam-Volendam______________
Gemeente Haarlem_____________________
Gemeente Heemskerk__________________
Gemeente Heemstede___________________
Gemeente Landsmeer___________________
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken
Provincie Noord-Holland VTH plustaken_____
Gemeente Oostzaan____________________
Gemeente Purmerend___________________
Gemeente Uitgeest_____________________
Gemeente Velsen__________________
Gemeente Waterland____________________
Gemeente Wormerland__________________
Gemeente Zandvoort
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Tijdens het opstellen van de begroting was de beoogde inwerkingsdatum 1 januari 2022. Het 
uitstel van de wet en de verzending van de begroting naar de college en raden heeft elkaar 
gekruist. In de begroting op pagina 7 is vermeld dat de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) bij uitstel 
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Tabel 2 bijdragen eerste begrotingswijziging

Na vaststelling van de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur (AB) vragen wij de bijdragen 
aan onze deelnemers op zoals die in tabel 2 staat. Deze tabel nemen we ook op in onze 
jaarrekening en tussentijdse rapportages. De vaststelling van de begrotingswijziging staat op de 
agenda van het AB van 15 december 2021.

Extra uitstel van de Omgevingswet is mogelijk.
Het is mogelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet weer wordt uitgesteld. Bij definitief 
uitstel, vragen wij de bijdragen voor de formatie van onze bodemtaken, tot de datum van het 
uitstel in 2022 op bij de provincie Noord-Holland.

In de begrote bijdrage voor bodemtaken zijn de plustaken niet opgenomen. Deze voeren wij op dit 
moment niet uit. De provincie voert deze taken uit. De plustaak (of taken?) gaat om de beleidstaak 
bodem, die meekomt vanuit de Wet bodembescherming (Wbb). Dat is een nieuwe taak voor 
gemeenten, waarvoor de omgevingsdienst de uitvoerder is. Wij zijn in gesprek met onze 
deelnemende gemeenten om deze taak mogelijk bij ons onder te brengen.
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Financiering van bodemtaken voor basis taken uitvoering is al bij ons 
ondergebracht. Beleidstaken voert de Provincie uit.

Bijdrage
IOV*

Gevoelen kenbaar kunnen maken omtrent de begroting 2022
In artikel 29 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ODIJ, staat beschreven dat de 
raden een verzoek tot begrotingswijziging ontvangen.
Wij verzoeken uw raad/Provinciale Staten uiterlijk op 8 december 2021 de zienswijze aan ons 
kenbaar te maken.
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Deelnemers____________________________
Gemeente Beemster______________________
Gemeente Beverwijk______________________
Gemeente Bloemendaal___________________
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Haarlem_______________________
Gemeente Heemskerk_____________________
Gemeente Heemstede_____________________
Gemeente Landsmeer_____________________
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken
Provincie Noord-Holland VTH plustaken______
Gemeente Oostzaan______________________
Gemeente Purmerend_____________________
Gemeente Uitgeest_______________________
Gemeente Velsen_________________________
Gemeente Waterland_____________________
Gemeente Wormerland____________________
Gemeente Zandyoort _______



€0,90

Postbus 325 • 1940 AH Beverwijk

I
H1ÜCC

__
NEDERLAND

08.10.21
NetSet FR 942070

M» odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

PostNL
Afz. 1940 AH 325


