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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-775002959 

DOS-2013-0010889

Onderwerp

Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2022 inclusief de meerjarenraming 2023-2025 van de

Omgevingsdiensten

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt voorgesteld om:

a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2022 van de omgevingsdiensten DCMR

Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, West-Holland en Midden-

Holland;

b. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2023-2025 van de omgevingsdiensten

DCMR Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, West-Holland en Midden-

Holland;

c. De besluiten 1a en 1b als zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2022 van de

omgevingsdiensten inclusief de meerjarenramingen 2023-2025 aan de

omgevingsdiensten DCMR Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, West-

Holland en Midden-Holland bekend te maken.

2. Vast te stellen de brieven aan Provinciale Staten, inhoudende een reactie ten behoeve van

het formuleren van een zienswijze op elk van de ontwerpbegrotingen genoemd onder punt

1;

3. Vast te stellen de brieven aan de Omgevingsdiensten, inhoudende een zienswijze op elk

van de ontwerpbegrotingen genoemd onder punt 1;

4. Met inachtneming van betreffende artikelen van de Gemeenschappelijke regelingen van de

omgevingsdiensten de ontwerpbegrotingen 2022 en meerjarenramingen 2023-2025 op de

gebruikelijke wijze ter inzage te leggen;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2022

van de omgevingsdiensten.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1.1 GS-Brief aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 DCMR
1.2 GS-Brief aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 ODH

1.3 GS-Brief aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 OZHZ
1.4 GS-Brief aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 ODMH

1.5 GS-Brief aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 ODWH

2.1 GS-Brief aan DCMR
2.2 GS-Brief aan ODH

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 mei 2021 -



2/4

2.3 GS-Brief aan OZHZ

2.4 GS-Brief aan ODMH
2.5 GS-Brief aan ODWH

3.1 Aanbiedingsbrief zienswijze begroting 2022 DCMR

3.2 Begroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2022
4.1 Uitnodiging zienswijze begroting 2022 ODH

4.2 Ontwerp Begroting 2022 ODH
5.1 BRIEF zienswijze begroting 2022 en jaarstukken 2020 OZHZ

5.2 Ontwerp begroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021 OZHZ
6. Aanbiedingsbrief en Programmabegroting 2022 - 2025 ODMH

7. Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025_ODWH

- Statenvoorstel - Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2022 inclusief de meerjarenramingen
2022-2024 van de Omgevingsdiensten - DOS-2013-0010889
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1 Toelichting voor het College

 

Zie statenvoorstel onder inhoud.

Financieel en fiscaal kader

De provinciale deelnemersbijdrage voor de omgevingsdiensten bedraagt op basis van de

ontwerpbegrotingen 2022 in totaal € 53,1 mln. Dekking in de provinciale begroting wordt

gevonden in Ambitie 7. Gezond en veilig Zuid-Holland (onder voorbehoud ongewijzigde

vaststelling door PS).

Juridisch kader

Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en betreffende artikelen van de

Gemeenschappelijke Regelingen van de omgevingsdiensten. Hierin wordt geregeld dat de

deelnemers de ontwerpbegroting krijgen toegezonden voor een zienswijze.

Met inachtneming van de betreffende Gemeenschappelijke Regelingen worden de

ontwerpbegrotingen 2022 en meerjarenramingen 2023-2025 na besluitvorming op de

gebruikelijke wijze ter inzage gelegd bij het loket.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 N.v.t.

 

3 Proces

 

De Dagelijks Besturen van de omgevingsdiensten zullen door de Statengriffie op de hoogte

worden gebracht van de reactie/zienswijze van Provinciale Staten op de ontwerpbegrotingen

2022. Dit zal schriftelijk per brief worden gedaan. Hierover zijn afspraken gemaakt met de griffie.

Deze besturen van de omgevingsdiensten voegen de zienswijzen en overige commentaren van

andere deelnemers, bij de ontwerpbegrotingen 2022, verwerken deze waar nodig en bieden de

ontwerpbegrotingen aan de Algemeen Besturen.

De Algemeen Besturen betrekken de reacties bij vaststelling van de ontwerpbegrotingen 2022

waarna deze worden aangeboden aan de deelnemers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijkrelaties als toezichthouder.

 

4 Participatie en rolneming

 

De provincie is als deelnemer in de omgevingsdiensten conform de Wgr gevraagd om te reageren

op de ontwerpbegrotingen en meerjarenramingen. Bij het opstellen van de zienswijze is er niet

geparticipeerd door andere partijen. Burgers en bedrijven kunnen niet rechtstreeks invloed

uitoefenen op dit product en/of onderwerp. Dit kan wel via de staten of raden van de betrokken

gemeenten door aanvullingen te geven op de zienswijze.
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5 Communicatiestrategie

 

Met inachtneming van de betreffende artikelen van de Gemeenschappelijke Regelingen van de

vijf omgevingsdiensten worden de ontwerpbegrotingen 2022 en meerjarenramingen 2023-2025

na besluitvorming op gebruikelijke wijze ter inzage gelegd bij het loket.

 


