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onderwerp 
Zienswijze ontwerpbegroting 2022 van Omgevingsdienst IJmond 
 
Geacht bestuur, 

 

Bij brief met bovengenoemd kenmerk heeft u de gemeenteraad van Beemster, conform het 

bepaalde in artikel 29 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 

IJmond, de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voor zienswijze 

toegezonden. De ontwerpbegroting is in de raadsvergadering van 8 juni jl. behandeld. Door 

middel van deze brief berichten wij u dat onze raad heeft besloten om in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2022 van ODIJ. Met betrekking tot het onderdeel overdracht bodemtaken 

heeft de raad wel een zienswijze. Hieronder wordt dit nader toegelicht. 

 

Opvallend in de ontwerpbegroting is de hoogte van de bijdrage voor de overdracht van 

bodemtaken van de provincie Noord-Holland naar de gemeente Beemster. Weliswaar is in 

de Kadernota 2021 aangegeven dat de berekening van de bijdrage via een verdeelsleutel 

zou plaatsvinden, maar niet op basis van inwoneraantallen. Het ontbreekt hier dan ook aan 

een deugdelijke motivering van de hoogte van de bijdrage. Naar onze mening is bij de 

bepaling van de bijdrage van de overdracht van bodemtaken voorbijgegaan aan het feit dat 

niet alle bodemtaken automatisch zullen vallen onder het basistakenpakket per 1 januari 

2022. Deze zogenaamde plustaken kunnen door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Over 

de omvang van de bodemtaken heeft op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau geen overleg 

plaatsgevonden. Wij zien dan ook graag op korte termijn een gesprek met de gemeente 

over dit onderdeel. Aan de hand hiervan kan de financiële bijdrage voor de bodemtaken 

reëel worden begroot. Wij zien dan ook graag dat de ontwerpbegroting hierop wordt 

aangepast dan wel een toezegging dat de bijdrage na afstemming met de gemeente wordt 

aangepast.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Beemster, 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester 

H.J.C. Welage 

gemeentesecretaris 


