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Geachte raad,

Jaarlijks wordt een werkplan van de ODWH voor de gemeente Oegstgeest vastgesteld. ln het
werkplan 2022leggen we vast welke producten en diensten de ODWH in 2022 voor ons gaan

uitvoeren en hoeveel dit gaat kosten. ln de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd over onze
wensen, ontwikkelingen en projecten die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden voor dit
jaar. Deze input is betrokken bij het opstellen van het werkplan. Uitgangspunt bij het opstellen van
het werkplan is dat dit gebeurt met inachtneming van de kaders van de vastgestelde begroting van
de ODWH. Daar waar wel wordt afgeweken, is dit expliciet benoemd.

Het is niet gebruikelijk dat werkplannen worden vastgesteld in een college van B&W en worden
voorgelegd aan gemeenteraden, Hierin is de gemeente Oegstgeest uniek (binnen de ODWH). Het
is dan ook een zoektocht naar een passende procedure, vorm en inhoud binnen het format die bU
alle deelnemers wordt gehanteerd. Om meer inzicht te krijgen en betrokkenheid te organiseren, is
het wel een wenselijke ontwikkeling. Daarnaast is er in toenemende mate (landelijke) aandacht
voor de omgevingsdiensten. Door het werkplan aan u door te zenden, geven we tevens
(gedeeltelijk) uitvoering aan uw opdracht zoals vastgesteld in het initiatiefvoorstel van 29 oktober
2O2O, waarin de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie uit hei rapport Het verkennend
onderzoekToezicht &. hondhaving Energiebesparingsplicht door u zijn over genomen.

Het werkplan 2022 wijkt met circa € 23.000,00 af van de begroting 2O22van de ODWH. Deze
afwijking zit in de extra uren voor de inzet voor het duurzaamheidsfonds en de toezicht en
handhaving informatie- en energiebesparingsplicht (programma Duurzaamheid) die reeds in 2O2I
waren opgenomen in het werkplan 2O27 maar nog niet budgettair zijn doorgevoerd.
Daarnaast zijn extra uren noodzakelijk voor de (wettelijk verplichte) uitvoering van de Europese
Richtlijn omgevingslawaai binnen het programma Milieu en Bodem.

Het huidige budget voor milieubeleid en daarmee de deelnemersbijdrage aan de ODWH is

ontoereikend voor de uitvoering van het werkplan 2O22, zoals deze voorligt. We komen circa
€ 57.000,00 tekort. Dat dit bedrag hoger uitvalt dan het verschil tussen het werkplan 2O22 en de
begroting 2022van de ODWH, komt door het niet doorvoeren van alle wijzigingen in 2O27.

De belangrijkste producten/diensten/uitgangspunten/ keuzes/aandachtspunten/projecten in 2022
per programma zijn:
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bijlage(n)

- De Warme overdracht bodemtaken van provincie naar gemeente verder vorm te

geven, waarbij met name de overdracht van de nog mogelijk in de toekomst te saneren

locaties een punt van aandacht is;

- De inzet voor de uitwerking van de EU-richtlijn Omgevingslawaai voort te zetten;

- Extra uren beschikbaar te stellen voor het behandelen van vergunningsaanvragen en

meldingen milieu.

- Uitbrelding van uren voor de projecten 'van inrichting naar activiteit',

'gemeentewerven','vuurwerkcontroles' en'toekenning milieucategOrie'.

Programma Omgevi ngsadvies

- Het onderwerp Omgevingswet krijgt een prominentere plek in advisering over o.a.

beleid, de bruidsschat, de omgevingsvisie en het omgevingsplan;

- De bestaande werkafspraken te herzien ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Programma Duurzaamheid

- De extra inzet op het toezicht en handhaving op de lnformatieplicht en

Energiebesparingsplicht voort te zetten;

- Extra inzet te plegen op advisering over energiebesparing (Kantoren label C);

- Te onderzoeken welke inzet en expertise benodigd is voor toezicht op en/of advisering

over de EPBD lll (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD lll), hetgeen

mogelijk moet leiden tot een extra opdracht.

- Bijdragen aan milieubewustwording en stimulering van milieubewust gedrag door

voorlichting en educatie aan te bieden aan burgers en bedrijven binnen ons

werkgebied ('Verwonder om de Hoek'en Duurzaam Bouwloket);

- de 2de regionale Green Deal zorg verder vorm geven'

Programma Bouwen:

- Voor de woningen waartoe subsidie Geluidsanering wegverkeerslawaai is toegekend

door het Rijk een saneringsprogramma op te stellen;

- lntensivering van toezicht en handhaving op het verwijderen van asbest zonder

toestemming.

Programma Randvoorwaardel ijke taken:

- De transitie naar een vraag gestuurde en resultaatgerichte dienst verder vorm geven;

- Doorontwikkeling van de nieuwe zaaksysteem naar het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Bijgaand treft u het werkpla n 2O22 gemeente Oegstgeest van de ODWH aan.
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