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Rechtspositie ambtenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: 

 

Overwegende dat: 

- op 9 januari 2013 het openbaar lichaam Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is 

opgericht; 

- op 21 mei 2013 het Sociaal Plan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is ondertekend; 

- in dit Sociaal plan garanties en afspraken staan die bedoeld zijn om de zorgvuldige 

overgang van de betrokken medewerkers van de provincie Noord-Holland en de 

gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaandam naar de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied te borgen en garanderen; 

- in dit Sociaal plan onder andere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de 

rechtspositie van de medewerkers die van bovengenoemde provincie en gemeenten per 1 

januari 2014 worden aangesteld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

- dit Sociaal plan niet van toepassing is op ambtenaren die na 1 januari 2014 worden 

aangesteld bij de OD. 

 

Gelet op: 

 

de artikelen 37 en 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied; 

 

artikel 2, tweede lid, van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst NZKG 2013. 

 

Besluit: 

 

vast te stellen het: 

 

Besluit rechtspositie ambtenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

 

 

Artikel 1 Rechtpositie ambtenaren 

1. Op het personeel in dienst van de Omgevingsdienst zijn de arbeidsvoorwaarden die zijn 

of zullen worden vastgesteld voor het personeel in dienst van de provincie Noord-Holland, 

van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van het functiegebouw, het 

functiewaarderingssysteem en het Sociaal Statuut. 

2. Waar in de in het eerste lid bedoelde regelingen gesproken wordt van "provinciale staten", 

"gedeputeerde staten" dan wel "hoofd van dienst" wordt voor de toepassing in het kader 

van deze gemeenschappelijke regeling respectievelijk gelezen: het algemeen bestuur, het 

dagelijks bestuur en de directeur. 
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Artikel 2 Uitzonderingsregeling 

Het dagelijks bestuur kan in afwijking van artikel 1 uitvoeringsregelingen vaststellen, die in 

verband met de specifieke situatie en/of taakuitoefening door de Omgevingsdienst, van belang 

worden geacht. 

 

Artikel 3 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rechtspositie ambtenaren Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied. 

 

Artikel 4 Bekendmaking en inwerkingtreding 

1. Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelnemers hun 

besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken. 

2. Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad 

van de provincie Noord-Holland waarin het wordt geplaats en werkt terug tot 1 januari 

2014. 

 

 

Zaanstad, 26 maart 2015 

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

 

 
de secretaris      de voorzitter 
 

 

Mevrouw drs. E.M.J. Meijers    De heer drs. Th. L.N. Weterings 

 

 

 

Uitgegeven op 1 juni 2015. 

 

 
 

 


