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Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden 

 

Deelnemers 

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, 

Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Provinciewet, Gemeentewet, Algemene wet 

bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Overgedragen bevoegdheden 

1. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het 

gebied van de zorg voor het milieu, bouw en RO, één en ander afhankelijk van de per deelnemer 

af te nemen taken, en de uitvoering van programma’s en projecten voor de deelnemers, 

waaronder begrepen het voor de gemeenten ontwikkelen en handhaven van een 

gemeenschappelijk beleid, het aan gedeputeerde staten leveren van technische inbreng, zoals in 

milieueffectrapporten c.q. door gedeputeerde staten vast te stellen richtlijnen ten behoeve van 

milieueffectrapportages, het uitvoeren van onderzoek en metingen en het leveren van een 

bijdrage aan beleidsontwikkeling.  

2. Het verrichten van werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe 

mandaat is verleend en met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid 

op het gebied van: 

a.  De Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 10.63, 

eerste lid;  

b. De Wet geluidhinder;  

c. De Wet bodembescherming;  

d. De handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en met c genoemde 

wetten;  

e. Alsmede milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en 

regelgeving dan genoemd in onder a tot en met d.  

3. Het verrichten van werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe 

mandaat is verleend en met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid 

op het gebied van: 

a.  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  

b. De handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a genoemde wet;  

c. Alsmede handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan 

genoemd onder a. 

4. Het verrichten van werkzaamheden voor gedeputeerde staten, voor zover daartoe mandaat is 

verleend en met inachtneming van het door gedeputeerde staten vastgestelde beleid op het 

gebied van in elk geval:  

a. De onder 2, a tot en met c genoemde wet- en regelgeving, voor zover gedeputeerde 

staten het bevoegd gezag zijn;  

b. De provinciale milieuverordening;  

c. De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;  

d. De Waterwet;  

e. De Natuurbeschermingswet, de Boswet, de Flora en Faunawet, de Natuurschoonwet en 

de provinciale Verordening bescherming landschap en natuur;  

f. De Ontgrondingenwet;  

g. De handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en met f genoemde 

wetten;  

h. Alsmede milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en 

regelgeving dan onder a tot en met f genoemd. 
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Doelstelling 

De gemeenschappelijke regeling heeft ten doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering 

van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van 

vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. 

 

Adres van vestiging 

Omgevingsdienst Haaglanden 

Postbus 14060 

2501 GB Den Haag 

 

Contactinformatie 

Telefoon 070-2189900 

info@odh.nl 

https://www.omgevingsdiensthaaglanden.nl 

 

Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Gemeenschappelijke regeling is op 1 juli 2012 in werking getreden. Laatste wijziging is de tweede 

wijziging die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in werking is getreden. 
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