
 

De Omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, te weten 

Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en 

Zaltbommel en de provincie Gelderland. 

 

Onderwerp 

2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 

Rivierenland 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Door één van de deelnemers van de Omgevingsdienst Rivierenland, de 

provincie Gelderland, is een voorstel tot wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Rivierenland 

gedaan (GR-ODR). Graag lichten wij deze wijziging in deze brief aan u 

toe. Daarnaast willen wij u vragen in te stemmen met het besluit tot 

tweede wijziging van de GR-ODR (bijlage 1).  

 

Wijziging Gemeenschappelijke regeling ODR 

Een tweetal recente ontwikkelingen zijn de aanleiding voor de 2e 

wijziging van de GR-ODR.  

 

Als eerste is het Gelders stelsel van Omgevingsdiensten in 2016 

geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn er een aantal 

aanbevelingen ter verbetering van het stelsel gedaan. Om deze 

aanbevelingen te kunnen implementeren, dienen een aantal wijzigingen 

in de tekst van de GR-ODR te worden doorgevoerd.  

 

De wijzigingen in de tekst zien toe op de volgende onderwerpen: 

 definitie complex;  

 centralisering provinciale vergunningverlening Wabo; 

 deelname en oprichting rechtspersoon; 

 een aantal tekstuele wijzigingen. 

 

Als tweede zijn de gemeenten Lingewaal, Geldermalsen en Neerrijnen 

op 1 januari 2019 tot de gemeente West Betuwe gefuseerd. In het 

voorstel is de fusie in de tekst van de GR- doorgevoerd 

 

 

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel 

Aan: 

- De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die 

deelnemen in de Omgevingsdienst Rivierenland 

- Het college van gedeputeerde staten 
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Ons kenmerk 

- 

 

Uw kenmerk 

- 

 

Behandeld door 

M.C. Slabbekoorn 

0344 - 57 93 14 

m.slabbekoorn@odrivierenland.nl 

 

Bijlage 

Diversen 

 

Afschrift aan 

- 
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Ons kenmerk 

- 

Voornoemde ontwikkelingen maken dat het Algemeen Bestuur van de 

ODR het wenselijk acht dat de tekst hierop wordt aangepast. Het 

Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 18 februari jl. 

ingestemd met de gewijzigde tekst en ons Dagelijks Bestuur 

opgedragen de wijziging ter hand te nemen en in procedure te 

brengen. 

 

Een volledige toelichting op alle wijzigingen treft u aan in bijlage 2. In 

bijlage 3 treft u een meer specifieke toelichting aan voor wat betreft 

art. 14 van de GR-ODR. 

 

Benodigde toestemming raad 

Op grond van artikel 51, lid 3 van de Wgr kan uw college pas tot 

wijziging besluiten, nadat u daartoe de toestemming van de 

gemeenteraad, onderscheidenlijk provinciale staten, heeft verkregen.  

 

Op grond van het tweede lid van dat artikel kan de toestemming 

slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 

belang. Een inhoudelijk oordeel over de wijzigingen van de GR-ODR is 

dus niet toegestaan. 

 

Verzoek 

Wij willen u vragen: 

1. Op grond van het bepaalde in artikel 51, derde lid, van de Wgr 

toestemming te vragen aan uw raad voor de wijziging van de GR-

ODR. U treft in de bijlagen hiervoor een voorbeeldtekst aan (zie 

bijlage 6); 

2. Na de verleende toestemming als college in te stemmen met het 

besluit tot tweede wijziging van de GR-ODR. Ook hiervoor treft u in 

de bijlagen een voorbeeldtekst aan (zie bijlage 7).  

3. Na de besluitvorming van uw college de bekendmaking van dit 

besluit te laten verzorgen. Kunt u de datum en nummer van de 

bekendmaking alsmede de datum dat uw raad haar toestemming 

heeft verleend en het college het besluit heeft genomen doorgeven 

via m.slabbekoorn@odrivierenland.nl?  

 

Termijn 

De Wet algemene regels gemeentelijke herindeling (art. 41 Wet AHRI) 

stelt dat, nadat een gemeentelijke herindeling van een van de 

deelnemers van een gemeenschappelijke regeling van kracht is 

geworden, binnen zes maanden deze gemeenschappelijke regeling 

dient te worden herzien. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2019 de GR-

ODR opnieuw dient te zijn vastgesteld.  

 

Wij willen u vragen aan te geven op welke datum u verwacht de 

wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling te agenderen voor de 

raad en in uw college.  Kunt u hierbij rekening houden dat wij graag 

uiterlijk 1 juni 2019 het besluit van uw college ontvangen,  zodat wij 
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tijdig het provinciebestuur kunnen vragen over te gaan tot 

bekendmaking van de nieuwe regeling alsmede opname in de registers.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dagelijks Bestuur  

 
de voorzitter,       de secretaris, 

  

  

 

C.A.H. Zondag   A. Schipper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

1. Wijzigingsbesluit GR ODR; 

2. Toelichting bij wijzigingsbesluit GR ODR; 

3. Extra toelichting op art. 14 GR ODR; 

4. Geconsolideerde tekst GR-ODR t/m 2e wijziging; 

5. Geconsolideerde tekst Toelichting op de GR-ODR t/m 2e wijziging; 

6. Concept toestemmingsverzoek Raad/PS; 

7. Concept collegevoorstel. 


