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Onderwerp 

Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2022 inclusief de 

meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdiensten 

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie ten behoeve van een zienswijze op de

ontwerpbegrotingen 2022 inclusief de meerjarenramingen 2023-2025 van de omgevingsdiensten

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

Inhoud

De omgevingsdiensten hebben Provinciale Staten de ontwerpbegrotingen 2022 inclusief de

meerjarenramingen 2023-2025 toegezonden. Dit is in overeenstemming met artikel 35 van de

Wet gemeenschappelijke regelingen en vooruitlopend op de formele besluitvorming in het

Algemeen Bestuur van de omgevingsdiensten.

Op deze wijze wordt de provincie als deelnemer in de gelegenheid gesteld haar zienswijze

kenbaar te maken op de ontwerpbegrotingen 2022 van de omgevingsdiensten inclusief de

meerjarenramingen 2023-2025.

Bij het opstellen van de reacties is rekening gehouden met de (rand)voorwaarden die door de

provincie zijn geformuleerd in de uitgangspuntenbrief financieel kader 2022 (kaderbrief).

In uw zienswijzen kan naar ons oordeel worden aangegeven dat ingestemd wordt met de

ontwerpbegrotingen 2022 en dat de meerjarenramingen 2023-2025 van de omgevingsdiensten

voor kennisgeving worden aangenomen.

Daarbij kunnen een aantal (specifieke) opmerkingen worden gemaakt. De inhoudelijke reactie

staat in het advies van GS aan PS (zie bijgevoegde bijlagen 1.1 t/m 1.5).

Proces en procedure

De provincie Zuid-Holland is deelnemer in vijf omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten zijn

organisaties op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In de Wgr is een

zienswijzeprocedure opgenomen die deelnemers in staat stelt een zienswijze in te dienen op de

ontwerpbegrotingen van de omgevingsdiensten.
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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.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 mei 2021, met het besluitnummer PZH-

2021-775002959;

Gelet op Artikel Art. 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Besluiten:

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

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

Holland;

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

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

West-Holland;

3. De besluiten 1 en 2 als zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2022 van de

omgevingsdiensten inclusief de meerjarenramingen 2023-2025 aan de

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

Midden-Holland, en West-Holland bekend te maken.

 

Den Haag, 16 juni 2021 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:

1.1 Brief GS aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 DCMR

1.2 Brief GS aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 ODH

1.3 Brief GS aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 OZHZ

1.4 Brief GS aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 ODMH

1.5 Brief GS aan PS inz. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 ODWH

2.1 Brief GS aan DCMR

2.2 Brief GS aan ODH

2.3 Brief GS aan OZHZ

2.4 Brief GS aan ODMH

2.5 Brief GS aan ODWH

Den Haag, 11 mei 2021 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


