
 

 

 

Aan de colleges van B&W en GS 

De deelnemers van de Omgevingsdienst Groningen 

 

 

 
Datum : 29 maart 2018 

Datum verzending : 29 maart 2018 

 

Bijlagen : Ontwerpbegroting 2019 

Onderwerp : Zienswijze ontwerpbegroting 2019 

Kenmerk  :  2018-0017 

 

 

Postadres 

Postbus 97 

9640 AB  VEENDAM 

  

Bezoekadres 

Lloydsweg 17 

9641 KJ  VEENDAM 

  

Bereikbaarheid 

Telefoon : 0598 788000 

e-mail : info@od-groningen.nl 

  

Bedrijfsgegevens 

KvK : 58407308  

BTW : 853026786B01  

Bank : NL84ABNA0446045691  

BIC : ABNANL2A 

 

Geacht college, 

 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2018 is de ontwerpbegroting 2019 besproken. 

Conform de geldende regelgeving en uitgangspunten leggen wij nu de ontwerpbegroting 2019 aan uw 

college voor. U wordt verzocht deze ontwerpbegroting 2019 door te geleiden naar de Raden en Staten, 

zodat zij de gelegenheid krijgen om hun zienswijze in te kunnen dienen.   

  

Wij verzoeken u deze zienswijze uiterlijk 25 mei 2018 te sturen naar de heer W. van Veelen: 

wvanveelen@od-groningen.nl. Het Dagelijks Bestuur zal in haar vergadering van 15 juni 2018 de  

ontwerpbegroting 2019, inclusief de reactie op de zienswijzen, ter besluitvorming aanbieden aan het 

Algemeen Bestuur.  Op 5 juli 2018 neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de ontwerpbegroting 

2019 inclusief de reactie op de zienswijzen.   

 

Mocht het in verband met de planning van de Raads- of Statenvergaderingen niet lukken vóór 25 mei 

2018 uw zienswijzen kenbaar te maken, dan stellen wij het op prijs om vóór 25 mei 2018 kennis te 

nemen  van uw collegevoorstel dat gedaan wordt aan uw gemeenteraad/provinciale staten. Hiermee 

kunnen wij het standpunt dat door het college wordt ingenomen en de zienswijze die wij mogelijkerwijs 

van uw gemeente/provincie kunnen verwachten, betrekken in de voorbereiding van de besluitvorming. 

 

Regionale raadsbijeenkomsten 

In april 2018 is er een tweetal regionale raadsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u 

geïnformeerd over de activiteiten van de Omgevingsdienst en de ontwikkelingen die spelen. Hierbij wordt 

ook ingegaan op de ontwerpbegroting 2019. De data voor de bijeenkomsten zijn als volgt:  

 Donderdag 12 april 2018, van 19.30 tot 21.00, Lloydsweg 17 in Veendam; 

 Dinsdag 17 april 2018, van 19.30 tot 21.00, Lloydsweg 17 in Veendam. 

Voor de tweede bijeenkomst wordt op verzoek van enkele AB-leden nog gezocht naar een westelijker 

gelegen locatie. U krijgt hierover volgende week bericht. Opgaven voor die twee bijeenkomsten zien wij 

graag tegemoet op info@od-groningen.nl 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons 

opnemen via het bovengenoemde telefoonnummer of e-mailadres. 
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Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, 

namens deze: 

 

 

 

H.P.(Henk) Bakker  

Directeur Omgevingsdienst Groningen a.i. 

 


