
 

De omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten, te weten 

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West 

Maas en Waal en Zaltbommel en de provincie Gelderland. 

 

Onderwerp 

Informatiebrief outputfinanciering 

Geachte gemeenteraadsleden / leden van Provinciale Staten,  

 

Op 17 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de 

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) de discussie afgerond over de 

invoering van het outputfinancieringsmodel van de ODR. Voor ons bestuur 

een goed moment om u te informeren over de manier waarop wij de 

afgelopen vijf jaar toegewerkt hebben naar het outputfinancieringsmodel, 

de besturingscyclus en wat dit betekent voor de toekomstige 

samenwerking. 

 

In deze informatiebrief geven wij u graag meer achtergrondinformatie over:  

 

- Het ontstaan van de Omgevingsdienst en de wens om toe te 

werken naar het outputfinancieringsmodel  

- De besturingscyclus van de ODR 

- De mijlpalen van de afgelopen vijf jaar 

- De toekomst en wat u van ons mag verwachten 

Het ontstaan  

Ruim 5 jaar geleden werd de ODR opgericht. Het ontstaan van de 

Omgevingsdiensten werd landelijk ingegeven door het rapport van de 

commissie Mans. Het rapport pleitte - mede als gevolg van enkele grote 

rampen, zoals de vuurwerkramp in Enschede - in 2008 voor regionale 

uitvoeringsorganisaties (Omgevingsdiensten) waarin verschillende 

overheden hun capaciteit, deskundigheid en financiële input bundelen om 

te zorgen voor verdere professionalisering.  

 

Op basis van dit rapport en met het oog op de komst van de Wabo sluiten 

Het Ministerie van VROM, de VNG en het IPO een akkoord voor opschaling 

om de handhaving samen op te pakken, waarbij maatwerk per regio 

mogelijk moet worden gemaakt als het gaat om de precieze opzet en 

invulling van een dergelijke Omgevingsdienst. 

 

De provincie Gelderland en de 56 gemeenten in Gelderland ondertekenen 

naar aanleiding van dit akkoord de intentieovereenkomst ‘Gelderse Maat’. 

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel 

Leden van: 

- Gemeenteraden 

- Provinciale Staten  
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In Gelderland komen zeven regionale Omgevingsdiensten die tenminste alle 

milieutaken gebundeld gaan uitvoeren. Een van de zeven Gelderse 

Omgevingsdiensten is de ODR.  

 

ODR 

Op 1 april 2013 opent de ODR haar deuren. Bij de oprichting kwamen de 

medewerkers vergunningverlening, toezicht en handhaving van de 

deelnemers in dienst van de ODR. De producten die de ODR aan haar 

deelnemers (gemeenten en provincie) leverde werden gebaseerd op de 

ingebrachte formatie. Het geld was voldoende om de salarissen en beperkte 

overheadkosten te dekken en een goede methode om te kunnen starten 

met een nieuwe organisatie (het zogenoemde inputfinancieringsmodel). 

Een koppeling naar output ontbrak echter. 

 

De ODR kreeg daarom bij de start de opdracht mee om in vijf jaar over te 

gaan naar een outputfinancieringsmodel. Outputfinanciering betekent dat 

deelnemers de ODR betalen voor daadwerkelijk geleverde producten en 

diensten.  

 

Toewerken naar het outputmodel leverde twee belangrijke voordelen op.  

• Duidelijkheid en uniformiteit (operational excellence) op het ‘hoe’  

en flexibiliteit en maatwerk op het ‘wat’.  

• Toename van de transparantie in de keuzes van de producten en  

gevolgen voor de deelnemers.  

 

Besturingscyclus 

Voordat aan de hand van een tijdlijn de stappen inzichtelijk worden 

gemaakt hoe de ODR toegewerkt heeft naar het outputfinancieringsmodel, 

geven wij u eerst graag zicht op de besturingscyclus van de ODR. De 

besturingscyclus geeft weer hoe de deelnemers de (financiële) voortgang 

kunnen bewaken van de manier waarop de ODR de afgesproken taken 

uitvoert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkprogramma’s en kentallen 

Op basis van het productenboek bepaalt elke deelnemer welke producten 

en diensten men afneemt. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in 

een jaarlijks werkprogramma.  

 

In het werkprogramma staat een overzicht van alle producten, maat- en 

meerwerkopdrachten die de ODR in een jaar gaat leveren aan de specifieke 

deelnemer. De werkprogramma’s zijn opgesteld op basis van de kentallen 

uit het productenboek. Kentallen geven het aantal uur aan dat gemiddeld 

nodig is om een product te realiseren.  

 

Maken VTH-
producten 

Management-
rapportage 

Actualiseren 
productenboek 

kentallen 

Werkprogramma 
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Maken VTH – producten 

Naar aanleiding van gemaakte keuzes die in het werkprogramma staan, 

gaat de ODR aan de slag om de afgesproken producten te leveren. 

 

Managementrapportages per trimester 

Elk trimester ontvangen de deelnemers een managementrapportage. De 

managementrapportage geeft de voortgang van de werkprogramma’s weer. 

Levert de ODR conform de afspraken of zijn er afwijkingen? Indien er 

afwijkingen (meer of minder uren) zijn wordt de reden hiervan toegelicht in 

de rapportage. Naast de trimesterrapportages levert de ODR ook 

maandelijks informatie over de productie. 

 

Op basis van de managementrapportages voeren de accountmanagers van 

de ODR voortgangsgesprekken met de contactpersonen van de 

deelnemende partijen, waar nodig wordt bijgestuurd.  

 

Elk jaar wordt na afloop van het jaar ook een jaarrapportage gemaakt en 

verstuurd. In veel gevallen vormen de cijfers van het afgelopen jaar de 

input voor het daarop volgende jaar van het productenboek en de 

werkprogramma’s.  

 

Naast deze rapportages levert de ODR tweemaal per jaar een overzicht aan 

van de leges opbrengsten.  

 

Productenboek  

De producten en diensten van de ODR staan beschreven in het 

productenboek. Het productenboek wordt jaarlijks geactualiseerd.  

 

Concernplan  

Naast de werkprogramma’s geeft de ODR in een planperiode (gemiddeld 3-

5 jaar) aan wat zij wil doen aan doorontwikkeling van de organisatie. Dit 

legt de ODR vast in het concernplan. In het lopende concernplan staan 

bijvoorbeeld projecten als Omgevingswet, Verbetering klantgerichtheid en 

Huisvesting. Ook de voortgang van deze projecten worden in de 

managementrapportage toegelicht.  

 

Mijlpalen 2013-2019 

Er is de afgelopen 5 jaar door de deelnemers en medewerkers van de ODR 

veel werk verzet om te komen tot het output financieringsmodel. Per jaar 

geven we u een weergave van de belangrijkste stappen.  
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Outputfinanciering  
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2013 Start ODR 

De ODR ziet het vanaf de start als haar taak om een bijdrage te leveren 

aan een veilig en duurzaam Rivierenland. Dit doen wij door milieutaken in 

opdracht van de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, 

Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en provincie 

Gelderland uit te voeren. ODR is voor bedrijven en inwoners in de regio de 

uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

(VTH) op het terrein van milieu (veiligheid). Daarnaast voert de ODR voor 

een groot aantal van deze gemeenten en de provincie ook bouwtaken uit 

(Wabo-taken). 

 

De eerste twee jaar worden gebruikt om een organisatie te bouwen en veel 

werk te verzetten. De ODR start met ruim 110 medewerkers en werkt met 

toewijding aan een veilig en duurzaam Rivierenland. 

 

2015 Eigenaarschap en opdrachtgeverschap, kwaliteitsontwikkeling, 

concernplan 

Tot 2015 is er hard gewerkt aan de opbouw van de organisatie en er is een 

eerste concernplan opgesteld. De tijd is rijp om met de deelnemers na te 

denken over de manier waarop de overgang van het inputmodel naar het 

outputmodel moet verlopen. Welke voorbereidingen gaan we treffen en hoe 

kunnen we kwaliteit en ruimte in de begroting borgen als we over gaan 

naar het nieuwe model? 

 

Het bureau Twijnstra en Gudde doet een analyse en stelt een stappenplan 

voor genaamd: ‘Transitie richting een outputmodel’. Het stappenplan gaat 

uit van een basispakket aan taken die worden uitgevoerd door de ODR en 

de keuze voor een basispluspakket. De genoemde pakketten zullen later 

aan het productenboek worden toegevoegd.  

 

In de notitie wordt geadviseerd om een Programma Kennisontwikkeling en 

duurzaamheid in te richten en hiermee te investeren in kwaliteit, 

professionaliteit en toekomstbestendigheid. Om invulling te geven aan het 

advies wordt in het Productenboek 2.0 een Programma Kennis en kwaliteit 

toegevoegd. Het bestaande product ‘Nieuw beleid, concernplan, ICT en 

verbetertraject’ past binnen dit kader en wordt als zodanig opgenomen. 

 

Het rapport geeft ook aan dat het groeien naar volwassen 

opdrachtgeverschap en de opdrachtnemersrol voor zowel de ODR als de 

deelnemers een ontwikkelproces is dat tijd nodig heeft.  

 

Wat doet de opdrachtgever? Wat mag de opdrachtgever van de opdracht-

nemer verwachten? Hoe weet de opdrachtgever dat die goed bediend 

wordt? En hoe kan er op een professionele manier invulling gegeven 

worden aan opdrachtgeverschap en de opdrachtnemersrol? Om een goede 

kwaliteitsontwikkeling door te maken erkennen de deelnemende partijen en 

de ODR dat deze vragen beantwoord moeten worden en starten samen aan 

het ontwikkelproces.  

 

2016 Productenboek 

Het productenboek van 2012 wordt herschreven. In het nieuwe 

productenboek staat welke 190 producten de ODR levert, wat deze 

inhouden, wat ze kosten en of ze deel uitmaken van het basispakket dan 

wel het pluspakket. Vooral het laatste punt was een belangrijk inzicht voor 

de deelnemers om toe te kunnen werken naar het 

outputfinancieringsmodel. 
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2017 Benchmark en spelregels outputmodel 

Berekent de ODR de juiste prijs voor haar producten en diensten? Werkt de 

ODR efficiënt genoeg? Levert de ODR de kwaliteit conform de eisen die 

worden gesteld? Wat leveren andere Omgevingsdiensten (OD’s) en hoe ziet 

de benchmark eruit? De deelnemers hebben behoefte aan een vergelijking 

van de kentallen met andere Omgevingsdiensten om een beter beeld te 

krijgen of wat de ODR doet en vraagt overeenkomt met landelijk 

gemiddelden.  

 

Anthea groep doet onderzoek. Zij komen tot de conclusie dat het niet goed 
mogelijk is om de gegevens van de Omgevingsdiensten onderling te 

vergelijken en kentallen op deze wijze te beoordelen. Wel komen de 
deelnemers en de ODR overeen dat de kentallen op een andere manier 
gemeten gaan worden en dat er gemonitord wordt op uren. Dit is een 
goede graadmeter om te kijken of de productie op het afgesproken niveau 
zit en of er nog grote verschillen bestaan tussen de deelnemers. Het bureau 
van Seinstra en van der Laar begeleidt het proces. De uitkomsten worden 

verantwoord in de managementrapportages.  
 

Het jaar 2017 is ook het jaar waarin de spelregels voor de 

outputfinanciering worden vastgelegd. Belangrijk uitgangspunt van de 

spelregels is flexibiliteit in de af te nemen producten en het borgen van de 

continuïteit. Een weergave van de belangrijkste afspraken staan hieronder 

beschreven.  

 

* Afrekening 
Geleverde producten kunnen op drie manieren aan de deelnemers in 

rekening worden gebracht op basis van: 

- aantal uren 

- nacalculatie 

- een verdeelsleutel voor gezamenlijke producten voor alle deelnemers 

 

* Factureren 

Vier keer per jaar ontvangt de deelnemer een voorschotfactuur, en na 

afloop van het kwartaal wordt de werkelijke afname verrekend met de 

deelnemer. 

 
* Werkwijze i.v.m. continuïteit en flexibiliteit 
Om de continuïteit en flexibiliteit te borgen moet het werkprogramma voor 
een individuele deelnemer in het volgende jaar minimaal 97,5% zijn van 
het voorgaande jaar. Een grotere teruggang in werkprogramma is mogelijk 

als de opdrachtgever frictiekosten betaalt.  
 
Bij de jaarrekening wordt de balans opgemaakt en kan het AB besluiten dat 
een te lage afname door een opdrachtgever niet in rekening wordt gebracht 
als deze wordt gecompenseerd door een hogere afname van andere 
opdrachtgevers. 
 

2018 Pilotjaar  
De ODR is klaar om te beginnen met het nieuwe outputfinancieringsmodel. 
Het jaar 2018 wordt gebruikt als pilotjaar om te onderzoeken hoe het werkt 
om te registreren op basis van uren en te monitoren of er voldoende 

productie is. Monitoring vindt plaats op basis van de 
managementrapportages en kentallen. De resultaten geven een goed beeld 
van de productie en de bedrijfsvoering. Ook is er een eerlijke verrekening 

van de kosten over de afzonderlijke deelnemers. 

 

Op 17 december 2018 besluiten de deelnemers en de ODR dat we verder 

gaan met het aanwezige outputfinancieringsmodel. Vanaf 1 januari gaan 
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we verder op basis van de geleverde uren. Daarnaast levert de ODR 

maandelijks informatie over de productie. 

 

2019 Outputfinanciering op basis van uren een feit 

Het outputfinancieringsmodel is een feit en de ODR registreert op basis van 

uren.  

 

De toekomst - Wat mag u van ons verwachten?  

Nu het outputfinancieringsmodel vast staat is het belangrijk dat we de 

komende jaren met dit model gaan werken, door ontwikkelen en erachter 

komen wat dit van de ODR en deelnemers vraagt. We willen vooral met de 

deelnemers in gesprek blijven over de resultaten.  

 

Het is nu ook een goed moment om de kwaliteit van onze dienstverlening 

te onderzoeken en te verbeteren. Klantgerichtheid is daarbij een belangrijk 

thema waar de ODR komend jaar aandacht aan gaat besteden. Vragen die 

o.a. beantwoord worden zijn: Hoe klantgericht is de ODR? Wat is de visie 

op klantgerichtheid? Begrijpen inwoners wat er in de brieven staat? Is het 

snel duidelijk wat de inwoner nog moet doen om een vergunning te 

ontvangen? Hoe is de telefonische bereikbaarheid van de ODR? Hoe staan 

medewerkers inwoners en bedrijven te woord? En hoe wordt de snelheid 

van de dienstverlening ervaren? Ook willen wij de klanttevredenheid breed 

meetbaar maken en hierover naar de deelnemers rapporteren in de 

managementrapportage. 

 

Het koerstraject 2020-2025 waar we dit jaar mee beginnen is ook een stap 
die we willen oppakken. Waar staan we voor en waar gaan we voor en 
welke maatschappelijke ontwikkelingen ziet de ODR waar zij op in wil 

spelen?  

Eind van de zomer verwachten wij het grootste deel van het koerstraject af 
te ronden en de kaders geschetst te hebben voor de komende 5 jaar. Na dit 
traject kan de ODR opnieuw keuzes maken voor het concernplan. Wij zullen 
u hierover natuurlijk informeren. 

U kunt zich voorstellen dat wij blij zijn met de realisatie van het 

outputfinancieringsmodel en willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor 

hun bijdrage in dit proces.  

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatiebrief vragen over het werk van 

Omgevingsdienst of de inhoud van de brief? Wij gaan graag met u in 

gesprek. We willen dit altijd – op uw verzoek - komen toelichten bij u in de 

gemeente, ook is het als individueel raadslid/statenlid mogelijk om bij de 

ODR langs te komen voor een kijkje in de keuken. U kunt zich hiervoor 

aanmelden door een e-mail te sturen naar: 

communicatie@odrivierenland.nl.  

 

Wij zien net als de afgelopen jaren uit naar een prettige samenwerking voor 

nu en de toekomst.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland 

 

de voorzitter      de secretaris 

 

 

 

C.A.H. Zondag      A. Schipper 

mailto:communicatie@odrivierenland.nl

