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Betreft: Jaarstukken 2021, Meerjarenraming 2023-2026 en 1e
Begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uw contactpersoon
Bert Veraa
Doorkiesnummer
06-38 01 08 33
Verzenddatum
1 april 2022

Uiterlijk op 15 juli 2022 moeten de jaarstukken over 2021 en de begroting 2022 en
de meerjarenraming 2023-2026 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(OD NZKG) ingediend worden bij de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties).
Bijgaand stuur ik u de stukken toe waarmee het Dagelijks Bestuur op 1 april 2022
j.l. heeft ingestemd met het verzoek deze voor eventuele zienswijzen naar uw
raad/staten door te geleiden.
In de bijgesloten meerjarenbegroting is een aantal ontwikkelingen zoals reeds
eerder in de kaderbrief (2023-2026) aangegeven, financieel vertaald. De
ontwikkelingen zijn opgedeeld in wettelijke ontwikkelingen, beleid wensen en
volume ontwikkelingen.
Deze ontwikkelingen c.q. wijzigingen hebben als gevolg dat de omzet stijgt met 6
miljoen op de meerjarenbegroting. Wij realiseren ons dat dit een stevige ambitie is
en dat we in nader overleg met de individuele opdrachtgevers invulling moeten
geven aan deze ontwikkelingen. De daadwerkelijke taken worden omgezet in de
afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2023.
Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële
ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hier op bijstellen. Hierbij is het goed
om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA’s (Omgevingswet), het
energiebesparingsakkoord en GBES autonome ontwikkelingen betreft waarbij de
opdrachtgevers min of meer “verplicht” zijn om deze taken uit te voeren in 2023
e.v.. Opdrachtgevers worden vanuit het Rijk (deels) voor deze taken
gecompenseerd.
Vervolg procedure zienswijze
Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG op 15 juli
2022 zullen de stukken voorliggen ter accordering/ besluitvorming (conform de
vastgestelde planning en control kalender). Voor die tijd moeten eventuele
zienswijzen van uw raad/staten bekend zijn zodat deze kunnen worden
meegenomen in het besluitvormingstraject richting het Algemeen Bestuur
(alvorens de begroting naar de toezichthouder wordt gestuurd).

Wij vragen u graag uiterlijk 24 juni 2022 eventuele zienswijzen aan ons door te geven zodat deze
zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject.
Ondersteuning vanuit de OD NZKG
Tevens kunnen wij u natuurlijk ondersteunen bij de bespreking van de begroting in uw
commissievergaderingen en raad/staten. Graag horen wij daarvoor op welk moment de begroting
in uw raad/staten wordt besproken zodat een directielid van de OD NZKG aanwezig kan zijn. Wilt u
zo vriendelijk zijn om uw bestuurlijke planning door te geven aan de directiesecretaris dhr. Bert
Veraa, bert.veraa@odnzkg.nl.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,

mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

