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Aan: 
Gemeenteraden en Provinciale Staten 
Deelnemende overheden Omgevingsdienst Twente 
 
 
 

Almelo, donderdag 14 april 2022 
 
 
Betreft: Aanbieding Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023 
 
 
 
Geachte gemeenteraden & provinciale staten, 
 
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
doen wij u bijgaand de Ontwerp Programmabegroting 2023 van de Omgevingsdienst Twente 
(OD Twente) toekomen. 
 
De OD Twente is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de provincie 
Overijssel, vormgegeven als openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr). 
 
Vanuit één aanspreekpunt biedt de OD Twente aan gemeenten, inwoners en bedrijven 
specialistisch advies over de wettelijke milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving 
(de VTH-taken). Hiernaast is de OD Twente gespecialiseerd in toezicht en handhaving op het 
gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. De OD Twente werkt hierin samen 
met de veiligheidsregio, waterschappen, politie, justitie en landelijke kennisinstituten. 
 
Het algemeen bestuur van de OD Twente wordt gevormd door 15 bestuurders uit de colleges 
van alle deelnemers. Uit hun midden is het dagelijks bestuur gekozen. De directeur van de OD 
Twente fungeert in beide besturen als secretaris. 
  
Het dagelijks bestuur heeft op 1 april 2022 ingestemd met verzending van de Ontwerp 
Programmabegroting OD Twente 2023 naar de gemeenteraden & provinciale staten. 
 
Op basis van artikel 59 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verzoeken wij u de 
Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023 ter inzage te leggen en voor iedereen die dat 
wil, verkrijgbaar te stellen. 
 
Volgens artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden 
en provinciale staten binnen 8 weken na dagtekening van deze brief hun eventuele zienswijze 
over de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023 schriftelijk bij het dagelijks bestuur 
naar voren brengen. In overeenstemming met artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen voegt het dagelijks bestuur de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 
Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt 
aangeboden. 
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De vaststelling van de Programmabegroting OD Twente 2023 is, in opdracht van het dagelijks 
bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de OD Twente gepland voor 8 juli 
2022.  
 
Belangrijke ontwikkelingen rondom de OD Twente in 2023 worden gevormd door de invoering 
van de Omgevingswet per 1 januari 2023 en de verdere introductie van outputfinanciering per 1 
januari 2023. Beide ontwikkelingen worden in de Programmabegroting OD Twente 2023 nader 
beschreven. 
 
Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat de Programmabegroting OD Twente 2023 
outputfinanciering al als uitgangspunt heeft. Gelet op de aanhoudend hogere vraag en 
productie over de afgelopen jaren kan dit zich vertalen in een hogere jaarbijdrage dan begroot. 
 
Wij ontvangen uw eventuele zienswijze, bij voorkeur digitaal, graag uiterlijk 8 juni 2022 via 
g.nijland@odtwente.nl. Suggesties voor aandachtspunten of accenten in de taakuitvoering zijn 
ook welkom. 
 
Vragen over de procedure of de inhoud van de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023 
kunt u richten aan de heer Gert Nijland (06-50037635), teammanager Bedrijfsvoering & Control 
van de OD Twente. 
 
De vaststelling door het Algemeen Bestuur staat zoals aangegeven gepland op 8 juli 2022.  
Direct na de vaststelling door het algemeen bestuur ontvangt u de vastgestelde 
Programmabegroting OD Twente 2023. 
 
Uiteraard zijn wij altijd bereid een toelichting te geven op de werking, financiën, sturing en 
resultaten van de OD Twente. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Het dagelijks bestuur van de OD Twente, 
namens dezen, 
 
 
 
 
J.J.W. Strebus 
Directeur OD Twente 
 

 

 


