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Geacht college, 

 

Op 6 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 

het voorstel tot 4e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

vastgesteld. Deze wijziging is met name ingegeven vanwege een aantal herindelingen in de regio 

Zuid-Holland Zuid. Een en ander heeft consequenties voor de samenstelling van en de zeggenschaps-

verhoudingen binnen het bestuur van OZHZ. Daarnaast zijn enige technische aanpassingen 

noodzakelijk om te voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), en bevat het voorstel 

enkele verbeteringen die samenhangen met bestuurlijke wensen bij de deelnemers. 

 

Bij het voorstel tot 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een toelichting opgenomen.  

Hierin is beschreven waarom bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd. Op deze plaats volsta ik met 

naar die toelichting te verwijzen. Ter informatie worden u tevens toegezonden de doorlopende tekst van 

de gemeenschappelijke regeling zoals die na de voorliggende 4e wijziging komt te luiden, alsmede een 

bestuursnotitie met de toelichting bij die doorlopende tekst. 

 

Ingevolge de Wgr is het aan de deelnemers (de colleges als vermeld in de aanhef van deze brief) om de 

4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling vast te stellen. Dit kan na verkregen toestemming van 

de gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

 

Het algemeen bestuur van OZHZ stelt u voor om voor 1 juli 2019 de 4e wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen. Graag ontvangen wij 

een afschrift van het besluit van uw college, alsmede van de verleende toestemming door de 

gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten. Na vaststelling door alle deelnemers zal de provincie, 

conform de Wgr, het wijzigingsbesluit bekendmaken in de Staatscourant. 
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Bij deze brief horen de volgende bijlagen: 

 

1. Het voorstel tot 4e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid, alsmede de bijbehorende toelichting 

2. De doorlopende tekst van de gemeenschappelijke regeling na 4e wijziging 

3. Een bestuursnotitie met toelichting bij de doorlopende tekst van de gemeenschappelijke 

regeling na 4e wijziging 

 

Deze bijlagen worden u digitaal toegezonden, ter attentie van de contactfunctionaris OZHZ bij uw 

organisatie. 

 

Hoogachtend, 

Namens het algemeen bestuur, 

 

 

Mr. R. Visser 

Secretaris Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 


