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Besluitvorming jaarstukken 2019 

 

Procedure 

De jaarstukken kennen de volgende bestuurlijke procedure:  

 

 

 

 

De deelnemers kunnen tot uiterlijk 22 juni 2020 schriftelijk een 

zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur. 

6 juli 2020 beslist het Algemeen Bestuur over de jaarstukken. Daarbij 
worden de eventuele zienswijzen betrokken die door de deelnemers 
zijn ingediend.  
 

6 juli 2020   Vaststelling jaarstukken 2019 door het Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland, 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de jaarstukken 2019, 

 

BESLUIT: 

 

1. De jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Rivierenland conform voorliggend 

ontwerp vast te stellen; 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2020. 

 

 

de voorzitter,      de secretaris, 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------     ----------------- 

C.A.H. Zondag      A. Schipper 

  

januari - maart 2020   Ambtelijke voorbereiding 

23 maart 2020 Technische behandeling door hoofden financiën en OGO-leden 

23 maart 2020  Behandeling door het Dagelijks Bestuur 

24 maart 2020 Mogelijkheid tot indienen van zienswijzen 

6 juli 2020             Behandeling in het Algemeen Bestuur 
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Inleiding Jaarstukken 2019 

 

Inleiding 

Hierbij bieden we u de jaarstukken 2019 aan van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). In 

het jaarverslag ziet u dat veel van de geformuleerde ambities zijn gerealiseerd. Wij zijn dan 

ook trots dat dit met elkaar is gerealiseerd. De komende jaren gaan we verder met de door-

ontwikkeling van de ODR. 

  

Bij de aanbieding van deze jaarrekening vindt u ook de controle verklaring van de accountant. 

De accountant heeft vastgesteld dat de rekening een getrouw beeld vertoond van de financi-

ele stand van zaken van de ODR. Ook heeft de accountant geconstateerd dat alles rechtmatig 

is verlopen. De controle verklaring is achter de jaarrekening opgenomen. 

 

In deze jaarrekening worden de cijfers gepresenteerd ten opzichte van de berap 2019. De 

cijfers in de kolom Begroting 2019 na Berap zijn aangepast op basis van de besluitvorming 

met betrekking tot de reserve Personele regelingen in de berap. 

 

Financieel resultaat 

De jaarrekening laat een positief resultaat zien. Het voordelig saldo voor bestemming be-

draagt € 321.321. In de programmarekening is een toelichting gegeven op het resultaat. 

Voor de bestemming van het resultaat wordt een apart voorstel aan u aangeboden. 

 

 

Actualiteiten 

Koers 

ODR bestaat ruim 6 jaar. Voor ODR een goed moment om opnieuw te kijken naar de missie 

en visie van de ODR. Past deze nog bij de tijd en zijn er trends en ontwikkelingen die op ons 

afkomen? Het jaar 2019 hebben we gebruikt om te komen tot een conceptversie, waarbij de 

samenwerking hierin met onze opdrachtgevers, keten- en maatschappelijke partners centraal 

stond. In december is de conceptversie besproken tijdens de vergadering van het Algemeen 

Bestuur. Nu zijn we toe aan de volgende stap in het proces: de raadsleden van alle gemeen-

ten in Rivierenland te informeren, consulteren en om een reactie te vragen. We geven u graag 

een heel klein tipje van de sluier. De twee belangrijkste thema’s waar u waarschijnlijk meer 

over gaat horen zijn: meerwaarde bieden en partnerschap versterken. 

Ten slotte willen we de koers definitief vaststellen, rekening houdend met de gemaakte op-

merkingen, in de zomer van 2020. 

 

Omgevingswet 

Net als gemeenten en provincie bereidt de ODR zich voor op de Omgevingswet. Wat betekent 

de wet voor ons werk, de opdrachtgevers en de inwoners en bedrijven? In 2019 hebben we 

samen met gemeenten, andere omgevingsdiensten in het Gelders stelsel en met ketenpart-

ners diverse taken opgepakt. 

 

Om meer gevoel te krijgen bij het ‘anders werken’ onder de Omgevingswet hebben de Gel-

derse omgevingsdiensten drie serious games ontwikkeld. Eind 2019 hebben alle medewerkers 

samen met vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers de games gespeeld. Thema’s van de 

games waren; bestuurlijke afwegingsruimte, klantgericht werken, participatie centraal, inte-

graal werken en ja mits.  

 

Het ‘anders werken’ vraagt ook andere competenties; we hebben bekeken welke competen-

ties voor de Omgevingswet de belangrijkste zijn. De conclusies hierover sluiten goed aan bij 

de nieuwe koers.  

 

We starten ook samen met gemeenten met de ontwikkeling van voorstellen over bijvoorbeeld 

participatie bij de omgevingsvergunning, de bruidsschat en beschermingsniveaus in het om-

gevingsplan. Deze voorstellen zullen in de loop van 2020 aan de gemeenten worden voorge-

legd. In het kader van dienstverlening is een analyse gedaan van de persona’s en klantreizen. 

Er zijn een aantal korte termijn verbeteracties in gang gezet, waaronder een pilot met de 
flitsvergunning.  
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Voor 2020 is er een bijgestelde roadmap en een gezamenlijke planning voor de besluitvor-

ming door colleges en raden over de Omgevingswet in relatie tot de VTH-taken. 

 

Flitsvergunningen 

Hoe kunnen we inspelen op de omgevingswet en onze dienstverlening hierop 

aanpassen? Een vraag waar wij ons veel mee bezighouden. In dit kader start 1 januari 2020 

een pilot “flitsvergunningen” voor de gemeenten Buren en Culemborg. De reguliere 

termijn voor het aanvragen is 8 weken. Voor simpele (bouw)werkzaamheden is het onder 

bepaalde voorwaarden mogelijk dit te versnellen (de zogenaamde “flitsvergunning”) 

naar 5 dagen. De flitsvergunning is dus een reguliere aanvraagprocedure, maar dan 

versneld. Een flitsvergunning is geen wettelijke procedure, maar een service die we willen 

verlenen aan de klant. Als hier goede ervaringen mee zijn en het beleid van de betreffende 

gemeente het toelaat dan kan het naar heel Rivierenland worden uitgebreid. 

 

Huisvesting 

Op 27 november was het dan zover en was de officiële opening van ons pand een feit. Onder 

het genot van een hapje en drankje proostten we samen met onze opdrachtgevers, de aan-

nemer, medewerkers en andere belangrijke partners en stakeholders op een mooie nieuwe 

werkplek. Naast een prettige werkplek met meer ruimte voor de medewerkers is het pand ook 

verduurzaamd en dragen wij zo ons steentje bij een aan duurzaam Rivierenland. 

De kosten zijn binnen de hiervoor opgestelde investeringsbegroting gebleven. 

 

Klantgerichtheid 

Voor inwoners en ondernemers is niet alleen de inhoudelijke kwaliteit van onze producten van 

belang, maar ook de wijze waarop we ons werk doen, en in het bijzonder de klantgerichtheid. 

Om de klantbeleving te verbeteren hebben we afgelopen jaar diverse stappen gezet. Zo is er 

een visie op klantgerichtheid samen met de opdrachtgevers ontwikkeld. Een veel gehoord 

geluid is dat de brieven moeilijk te begrijpen zijn. Daarom hebben 80 medewerkers een 

schrijftraining B1 gevolgd en worden de standaardbrieven herschreven naar taalniveau B1. De 

communicatierichtlijnen voor de schriftelijke communicatie en telefonische bereikbaarheid zijn 

opgesteld, zodat iedereen weet op welke manier we de klant bijvoorbeeld te woord staan. In 

juli is bovendien het ‘klanttevredenheidsonderzoek nieuwe stijl’ gestart. 

 

De laatste periode van 2019 stond in het teken van verinnerlijken van de visie en de richtlij-

nen bij medewerkers helder krijgen. Zij kunnen uiteindelijk de klantbeleving het beste beïn-

vloeden. In de teams is besproken wat de visie voor hun werk betekent en hoe zij hier invul-

ling aan kunnen gaan geven. De ongeveer 40 medewerkers van het team Vergunningverle-

ning volgden een workshop klantreizen en bedachten met elkaar welke punten zij in de klant-

reis nog kunnen verbeteren en hoe ze dat in 2020 op kunnen pakken. Tot slot volgden vooral 

de nieuwe medewerkers van het team Toezicht de agressietraining met daarin een onderdeel 

– het goede klantgesprek verwerkt. Er zijn mooie stappen gezet en nu is het zaak al deze 

tools toe te blijven passen in de praktijk, zodat onze inwoners en ondernemers ook daadwer-

kelijk een nog meer klantgerichte ODR gaan ervaren. 

 

Aanbesteding VTH-applicatie 

In 2019 startte de Europese aanbesteding van de nieuwe VTH-applicatie. Dit deden we samen 

met Omgevingsdiensten Regio Arnhem en Veluwe IJssel. Na het opstellen van een pakket van 

eisen is er gekozen voor het pakket Open Wave van REM automatisering. Dit pakket wordt 

ook gebruikt door omgevingsdiensten Noord Veluwe en Achterhoek. 

 

Samen met de andere twee Omgevingsdiensten is de implementatie gestart. De projectorga-

nisatie is ingericht, de applicatie is technisch ingericht en de eerste koppelingen zijn gebouwd. 

Nu wordt gewerkt aan de harmonisatie van processen tussen de drie diensten zodat deze kos-

tenefficiënt ingevoerd worden.  

 

Met Open Wave beschikt ODR over een toekomstbestendige applicatie die onze processen, 

onze medewerkers en de kwaliteit van onze producten beter ondersteunt. 
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Management Development (MD) traject 

De uitvoering van het MD-traject startte in mei 2019. De titel hiervan is: ‘Leiderschap met 

meer mens’. MT-leden en coördinatoren waren de deelnemers. De begeleiding werd verzorgd 

door het (externe) bureau Beter Koersen. 

 

Het programma van het MD-traject kreeg stapsgewijs vorm. Met daarbij (iedere keer) expli-

ciete betrokkenheid van medewerkers. De deelnemers diepten samen het thema ‘Dienend 

leiderschap’ verder uit. En, daarnaast werkt iedereen aan zijn of haar persoonlijke ontwikkel-

doelen. Recent rondden we het MD-traject af. Hiervoor kregen de deelnemers als verrassing 

een compliment van de OR. De organisatie merkt groei in het leiderschap van onze MT-leden 

en coördinatoren. 

 

Programmasturing provinciale bedrijven 

Gedeputeerde Staten hebben op 10 april 2019 een besluit genomen over de implementatie 

van programmasturing voor provinciale bedrijven. 

Beoogde doelen zijn het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit. Alles om een bijdrage te 

leveren aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.  

 

Programmasturing houdt het volgende in: 

• er komt één uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving voor provinciale bedrijven, 

overkoepelend over de zeven Gelderse Omgevingsdiensten; 

• er komt één programmamanager voor de provinciale bedrijven onder verantwoordelijkheid 

van de directeur van ODRA; 

• er komt één pool met toezichthouders en handhavers, waarbinnen (binnen de provinciale 

taak) geprioriteerd kan worden; 

• er wordt geïnvesteerd in kennisuitwisseling (draagt bij aan de kwaliteit van het toezicht en 

de realisatie van een beter Gelders level playing field voor de bedrijven); 

• er wordt voor de provinciale bedrijven gewerkt met één producten- en diensten catalogus 

en één zaaksysteem. 

 

In 2019 is hard gewerkt aan de implementatie van de programmasturing. Hieraan is door 

verschillende partijen goed en intensief samengewerkt om tot een goede programmasturing 

te komen. Zowel medewerkers, managers als gemeentelijke opdrachtgevers werden hierin 

betrokken. Er zijn veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om op tijd met de pro-

grammasturing te kunnen starten. Zo werden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de be-

mensing van de pool van toezichthouders (twee toezichthouders van de ODR), overdracht van 

dossiers, hoe om te gaan met klachten, calamiteiten en piket. Dit om er voor te zorgen dat er 

ook daadwerkelijk een kwaliteitsimpuls komt en de programmasturing niet nodeloos ingewik-

keld wordt. 

 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

De provincie Gelderland deed een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

van de Omgevingsdienst Rivierenland. Enerzijds is deze wijziging naar voren gekomen tijdens 

een evaluatie van het Gelders Stelsel in 2016. Een wijziging van de GR-tekst was noodzakelijk 

om de aanbevelingen te kunnen verankeren. Anderzijds zijn de voormalige gemeenten Gel-

dermalsen, Lingewaal en Neerijnen gefuseerd, waardoor de GR-ODR diende te worden aange-

past.  

 

De volgende tekstwijzigingen zijn doorgevoerd:  

 De definitie ‘complex’ is aangescherpt;  

 De centralisering van provinciale vergunningverlening Wabo is in de GR-tekst ver-

werkt; 

 De wettelijke procedure met betrekking tot deelname en oprichting rechtspersoon 

(art. 55a Wgr) is in de GR-tekst verankerd; 

 Ook zijn een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

 
De GR-ODR is na toestemming door de Raden en Staten definitief gewijzigd. 
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Privatisering bouwtoezicht (Wkb) 

De Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen is in mei 2019 definitief aangenomen. Het doel is 

dat de wet gelijktijdig in werking treedt met de Omgevingswet in 2021. Hierbij zijn door het 

Rijk een aantal voorwaarden gesteld, onder andere dat elke gemeente voldoende experimen-

ten uitvoert en dat een half jaar voor invoering uit evaluatie van de experimenten blijkt dat 

e.e.a. daadwerkelijk functioneert. 

 

De ODR zal zich – vanwege efficiency voordelen – samen met andere Omgevingsdiensten in 

het Gelders Stelsel voorbereiden op deze wet. Daarbij zal de ODR de opdrachtgevers zo goed 

mogelijk meenemen in de effecten van de invoering van deze wet. 

 

Project energiebesparing bedrijven 

Met het van kracht worden van de informatieplicht per 1 juli en het beschikbaar komen van 

meerdere informatiebronnen tijdens de zomermaanden is vanaf september het energietoe-

zicht goed op gang gekomen. Dit heeft geresulteerd in 192 uitgevoerde EML controles. Dit 

betekent dat 94% van de geplande EML controles (204) voor 2019 is uitgevoerd. De doorge-

schoven werkzaamheden van 2018 (96 controles) konden niet meer worden uitgevoerd.  

 

Van zo’n 20% van de bedrijven waar de informatieplicht op van toepassing is wordt verwacht 

dat zij pas maatregelen zullen treffen na een bezoek van een gespecialiseerde toezichthouder. 

In het Uitvoeringsprogramma energiebesparing van de provincie (2018) is deze 20% over 

drie jaren verdeeld, volgens de verdeelsleutel: 7% in 2018, 7% in 2019 en 6% in 2020. Con-

form de subsidievoorwaarden van de cofinancieringsregeling is deze 20% van de bedrijven 

subsidiabel. De aanvraag voor de cofinanciering 2020 worden voorbereid door de ODR. De 

verwachting is dat deze regeling wordt verlengd tot 2023. 

 

Asbestdaken 

In 2019 was het programma asbestdaken een belangrijk project waar verschillende acties zijn 

uitgevoerd:  

• De Provinciale inventarisatie van asbestdaken is actief opgepakt. Meldingen en saneringen 

werden direct in deze inventarisatie verwerkt.  

• In Neder-Betuwe en de Bommelerwaard hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. 

• De ODR heeft de informatievoorziening over dit onderwerp op de website aangepast. Van-

uit alle ingezette informatiemiddelen en vanuit de gemeentelijke websites kan daarheen 

verwezen worden voor volledige en actuele informatie.  

 

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake het asbestdakenverbod ver-

worpen. Dit had grote impact op dit programma.  

 

Ondanks dat de argumenten voor sanering op basis van gezondheidsrisico’s en onverzeker-

baarheid van een asbestdak nog steeds valide zijn, is de urgentie weg en is er sindsdien geen 

toename meer in aantallen meldingen of saneringen. Projectleiders van het Gelders stelsel en 

de provincie zijn bij elkaar gekomen om te kijken welke acties nog  mogelijk zijn en toege-

voegde waarde hebben. 

 

Het voormalige Programma aanpak stikstof (PAS) 

Het PAS werd sinds juli 2015 gebruikt als basis voor het verlenen van natuurvergunningen 

aan activiteiten die stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden veroorzaken. De basisgedachte 

van het PAS was dat door brongerichte maatregelen in bijv. landbouw of industrie en door 

herstelmaatregelen in Natura-2000 gebieden zelf er ‘stikstofruimte’ beschikbaar komt voor 

economische ontwikkelingen. Een programma dat natuurbescherming/-herstel combineert 

met ruimte voor economische groei. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State echter een 

streep gezet door het PAS. Het PAS mag niet meer als basis dienen voor het verlenen van 

natuurvergunningen.  

 

De ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Zo werd 13 november het maatregelen pakket 

gepresenteerd voor een daling van de stikstofuitstoot. De overheid zet in op drie pijlers: 
 

1. Snelheidsverlaging op snelwegen vanaf maart 2020 
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2. Ammoniakreductie via voermaatregelen 

3. Inzet van de al bestaande warme saneringsregeling in de agrarische sector 

 

 

Gelderse aanpak, de afspraken in Rivierenland 

Op 26 november werd via een kamerbrief informatie over de drempelwaarde toegelicht. De 

drempelwaarde wordt gezien als manier om op korte termijn projecten en activiteiten moge-

lijk te maken met een geringe stikstof uitstoot. In Gelderland wordt toegewerkt naar een 

meer gebiedsgerichte aanpak waarbij de Gelderse overheden samen optrekken om de stikstof 

te verminderen, de natuur te versterken en de voortgang van woningbouw, infrastructuur en 

andere projecten te bevorderen. Deze aanpak richt zich vooral op vergunningverlening voor 

bedrijven en andere panden dan woningen. Eerder dit jaar is in Rivierenland besloten dat er 

bij particuliere aanvragen waarbij de bouwkosten minder dan € 45.000 zijn er geen stikstof-

berekening hoeft te worden aangeleverd. 

 

Vooruitlopend op de Gelderse aanpak is in Rivierenland ook gekeken naar en besloten tot een 

regionale aanpak die verruiming mogelijk maakt voor particuliere woningbouw en verbouw 

met een zeer beperkte en tijdelijke uitstoot tijdens de bouwfase. Dit betekent dat niet bij alle 

aanvragen een uitgebreide berekening hoeft te worden gemaakt. Er worden wel extra voor-

schriften opgelegd om in de bouwfase de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Denk aan het 

gebruik van een (elektrisch) machine- en wagenpark van jonger dan 2015. Door deze aanpak 

worden aanvragers niet onnodig op kosten gejaagd en lopen zij ook geen vertraging op in de 

procedure. 

 

De ODR werkt actief samen met gemeenten en aanvragers aan maatwerkoplossingen om ook 

andere bouwinitiatieven dan woningbouw zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, binnen de 

kaders van wet- en regelgeving. 

 

Bouwtaken West Betuwe 

Medio september heeft het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe een 

voorstel aan de gemeenteraad aangeboden op basis van een tweetal rapporten van Deloitte 

over de ontvlechtingskosten en de organisatorische gevolgen van het onderbrengen van de 

bouwtaken bij de gemeente West Betuwe. De strekking van het voorstel is dat het college de 

raad voorstelt de bouwtaken onder te brengen bij de ODR.  

 

Op 22 oktober heeft de gemeenteraad van West Betuwe besloten om het besluit uiterlijk een 

half jaar op te schorten en het college opdracht te geven om extra onderzoek te doen op het 

gebied van prestatieafspraken, dienstverlening en mogelijke overgang van personeel. 

De ODR heeft op verzoek van het college van West Betuwe meegedacht bij de uitwerking van 

deze onderzoeksvragen. Het is de bedoeling om de aanvullende informatie na besluitvorming 

door het college aan de gemeenteraad aan te bieden. 

 

PFAS 

PFAS is de laatste maanden een belangrijk onderwerp. Wie grond of baggerspecie wil afvoe-

ren of toepassen, krijgt er automatisch mee te maken. Het RIVM is druk bezig om de effecten 

van PFAS op het milieu verder in kaart te brengen. Uit voorzorg werd in de zomer van 2019 

de achtergrondwaarde voor PFAS in de grond op 0,1 µg/kg ds gezet. In de praktijk bleek dit 

niet werkbaar, want in vrijwel heel Nederland komen lage gehalten aan PFAS in de bodem 

voor.  

 

Om te zorgen voor een oplossing is op 29 november jl. het tijdelijk handelingskader gewij-

zigd, waarbij een tijdelijke ‘achtergrondwaarde’ is vastgesteld. Met deze waarde kan ‘schone’ 

grond weer eenvoudiger worden toegepast. De grootste directe problemen zijn hiermee opge-

lost. Wel moeten partijen grond en baggerspecie altijd worden gekeurd op PFAS.  

 

Daarnaast werkt de ODR nu aan een bodemkwaliteitskaart voor PFAS voor de regio Rivieren-

land. Naar verwachting zal er in 2020 gebiedspecifiek beleid voor verzet van grond met PFAS 

binnen de regio worden opgesteld. 
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Ontwikkeling bij het bestuur 

Per 1-1-2019 is de gemeente West Betuwe ontstaan. Daarmee is ook samenstelling van het 

bestuur gewijzigd ten opzichte van 2018. Ook hebben er in 2019 mutaties plaatsgevonden in 

de vertegenwoordiging van de gemeente Neder-Betuwe en Provincie Gelderland in het 

algemeen bestuur van de ODR. 

 

De samenstelling van het algemeen bestuur was in 2019 als volgt: 

Deelnemer AB-lid Mutaties 

Gemeente Buren Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong   

Gemeente Culemborg Mw.  M. (Monica) Wichgers   

Gemeente Maasdriel Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede   

Gemeente Neder-Betuwe Dhr. S.H.R. (Stefan) van Someren tot 24 juni 2019 

Gemeente Neder-Betuwe Dhr. N (Nees) van Wolfswinkel m.i.v. 24 juni 2019 

Gemeente Tiel Dhr. F. (Frank) Groen   

Gemeente West Betuwe Mw. J. (Jacoline) Hartman   

Gemeente West Maas en Waal Dhr. S.A.M. (Sander) Bos   

Gemeente Zaltbommel Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag   

Provincie Gelderland Dhr. P (Peter) Drenth tot 5 juni 2019 

Provincie Gelderland Dhr. J (Jan) van der Meer m.i.v. 5 juni 2019 

 

De samenstelling van het dagelijks bestuur was in 2019 als volgt: 

DB lid Functie Mutaties 

Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong Lid   

Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede Lid   

Dhr. S.A.M. (Sander) Bos Lid (plv voorzitter)   

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag Voorzitter   

 

Binnen het DB waren de inhoudelijke portefeuilles in 2019 als volgt verdeeld: 

Taak DB lid Mutaties 

Voorzitter (w.o. bedrijfsvoering en 

outputfinanciering) 
Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag   

Plaatsvervangend voorzitter  Dhr. S.A.M. (Sander) Bos   

Project West Betuwe Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag   

Project Huisvesting Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong   

Project Klantgerichtheid Dhr. S.A.M. (Sander) Bos   

Project Omgevingswet Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede   

Project Asbestdaken Dhr. S.A.M. (Sander) Bos   

Project Energie Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede   

Project Koers/Visie Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong   

Voorzitterschap Bestuurlijk op-

drachtgeversoverleg 
Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede   

Bestuurlijke vertegenwoordiging bij 

inhoudelijke kwesties 
Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong   

Resterende projecten concernplan 

m.n. ICT 
Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag   

 

De secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur is de heer drs. A. Schipper.  
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Jaarverslag 

 

Leeswijzer 

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag vindt u de 

programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat de 

beleidsmatige toelichting op de zaken die de ODR in 2019 heeft uitgevoerd. In de paragrafen 

wordt een dwarsdoorsnede van de programma’s gegeven. De basis hiervoor is de begroting 

2019 na wijziging (Berap 2019) zoals vastgesteld in de AB-vergadering van 7 oktober 2019. 

 

In de jaarrekening vindt u de balans met de toelichting hierop. Vervolgens komen de 

programmarekening, de toelichting op het resultaat en de controleverklaring van de 

accountant aan bod. In de bijlagen vindt u achtereenvolgens het overzicht investeringen, het 

overzicht robuustheid ODR, het overzicht procescriteria ODR en tenslotte een actueel 

overzicht van de realisatie van de deelnemersbijdrage. Ook zijn in deze jaarstukken de KPI’s 

opgenomen die in het Gelderse stelsel worden gehanteerd. 

 

Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het jaarverslag de 

begroting. Dat betekent dat de opbouw van dit jaarverslag en de jaarrekening is gebaseerd 

op de begroting die anderhalf jaar geleden door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Sinds 

die tijd is er veel gebeurd. U werd daarover geïnformeerd met de bestuursrapportage 2019 en 

in de managementrapportages. 

 

De opzet van het jaarverslag 

Dit jaarverslag gaat in op de realisatie van de doelstellingen uit de geactualiseerde 

programmabegroting 2019 van de Omgevingsdienst Rivierenland. We rapporteren over de 

uitkomsten aan het einde van het jaar zoals we die hebben gerealiseerd per 31 december 

2019 en lichten afwijkingen toe. 

 

Betekenis en toepassing van de kleuren  

In dit jaarverslag wordt het stoplichtmodel gebruikt om de realisatie aan te geven. Per 

programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en 

middelen:  

 Resultaat: Is het gelukt om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?  

 Tijd: Is het (deel)resultaat binnen de afgesproken tijd gerealiseerd? 

 Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend geweest? 

 

Resultaat en Tijd  

Bij Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt: 

 Ja, dit is gelukt  Dit is deels gelukt  Nee, dit is niet gelukt 

 

Middelen  

Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:  

 

Ja, de uitgaven zijn op 

of binnen het budget 

gebleven 
 n.v.t.  

Nee, budget is 

overschreden 

 

Het betreft hier het resultaat van het jaar 2019 per 31 december. Bij middelen werkt het 

totaliseren per programma anders dan bij resultaat en tijd. Als een programmaonderdeel rood 

scoort, hoeft het hele programma nog niet rood te scoren. De totaalscore van het programma 

is afhankelijk van de grootte van de afwijkingen per programmaonderdeel.  
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Voorbeeld 1: Een programmaonderdeel scoort oranje op resultaat en de andere onderdelen 

scoren groen. Ondanks de deels gerealiseerde onderdelen is de totale uitkomst van het 

programma groen, omdat de score ‘gemiddeld’ groen is. 

 

Voorbeeld 2: Als twee programmaonderdelen rood scoren met elk een overbesteding van 

€ 30.000 en er één programmaonderdeel is met een onderbesteding van € 100.000, dan 

scoort het totale programmaonderdeel groen. Dit omdat op het totaal van het programma dan 

een onderbesteding van € 40.000 gerealiseerd is.  
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Totaal overzicht 

 

 

 

Resultaat eind 2019  

 Resultaat Tijd Middelen  

Programma 1:  

Vergunningverlening     

Programma 2:  

Toezicht en handhaving     

Programma 3:  

Specialisten en advies     

Programma 4:  

Ketentoezicht     

Programma 1 – Vergunningverlening 

Te bereiken effect 

De ODR stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden 

afgehandeld en dat meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. 

Belangrijkste aandachtspunten 

1. Tijdige en geïntegreerde vergunningen 

2. Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit 

3. Bestuurlijke sturing op strategie en  afstemming op ruimtelijke mogelijkhe-

den/ambities 

4. Uitvoeren afspraken met opdrachtgevers 

 

Toelichting jaarstukken: 

De dienstverlening aan aanvragers en de kwaliteit van vergunningen heeft de eerste helft van 

2019 onder druk gestaan door de toename in het werk en het moeilijker houden en – vooral – 

vinden van kwalitatief goed extra personeel op de arbeidsmarkt. 

 

De dienstverlening aanvragers heeft ook onder druk gestaan omdat (wettelijke) adviseurs 

(gemeentelijke afdelingen, Veiligheidsregio) steeds vaker aanlevertermijnen niet halen. Dit 

vanwege dezelfde reden: toename in het werk en krapte op de arbeidsmarkt. 

 

De verbinding met opdrachtgevers bij bijzondere vergunningprocedures wordt door de ODR 

als beter, positiever, interactiever en intensiever ervaren. 

 

In de tweede helft van 2019 heeft de stikstof-problematiek en (in mindere mate) de PFAS 

problematiek effect gehad op het werk van vergunningverlening en daarmee op onze dienst-

verlening aan burgers en bedrijven. In overleg met onze opdrachtgevers is een bepaalde 

denkrichting gekozen, waarbij aanvragers zo min mogelijk gevolgen hebben ondervonden. 

Deze afspraken richten zich met name op woning(ver)bouw.  

 

Per saldo zijn, over het hele jaar gezien, de doelstellingen voor het programma Vergunning-

verlening gehaald. 
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Programma 2 – Toezicht en handhaving 

Te bereiken effect 

De ODR zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voor-

schriften dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevor-

derd. 

 

Belangrijkste aandachtspunten 

1. Uitvoeren jaarprogramma’s deelnemers en projecten ketentoezicht 

2. Efficiënt proces van toezicht en handhaving 

3. Toezichtsplannen en brancheanalyses als basis voor toezicht 

4. Verbeteren professionaliteit toezichthouders 
5. Piket neemt toe in belang 

 

Toelichting  jaarstukken: 

De voortgang laat zien dat op hoofdlijnen wordt voldaan aan de vooraf gestelde eisen.  

Binnen het Milieutoezicht is te zien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van integra-

le milieucontroles naar aspectcontroles en (diepgaand) administratief toezicht.  

Binnen bouwtoezicht valt op dat er ten opzichte van de periode vorig jaar een weliswaar forse 

toename is in het aantal afgeronde zaken gecontroleerde echter dat deze achterblijft bij het-

geen is geraamd voor dit jaar. Mogelijke verklaring is het afvlakken van de opgeleverde 

bouwwerken door krapte op de arbeidsmarkt bij de aannemers. 

 

Programma 3 – Advisering 

Te bereiken effect 

De ODR stelt zich tot doel om adequaat advies te verstrekken op het gebied van bijvoorbeeld 

geluid, bodem, lucht, monumenten, archeologie en externe veiligheid aan de gemeenten en 

de provincie omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. 

Daarnaast worden handhavingszaken en bezwaar- en beroepszaken adequaat, volgens het 

regionale VTH beleid en binnen gestelde termijnen afgehandeld.  

Op het gebied van ondersteuning worden administratieve processen uitgevoerd en wordt de 

informatievoorziening van de ODR beheerd en doorontwikkeld.  

 

Belangrijkste aandachtspunten 

1. Realiseren van de werkprogramma’s  

2. Adviseren vanuit kansen en mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen. 

3. Verbinding zoeken met opdrachtgevers en portefeuillehouders bij majeure en politiek 

gevoelige dossiers 

4. Doorontwikkelen van de informatiehuishouding en een informatiebeleidsplan opstellen  

 

Toelichting  jaarstukken: 

De uitvoering van het programma loopt op schema. De afspraken die met de opdrachtgevers 

zijn gemaakt en zijn vastgelegd in de werkprogramma’s worden overall gezien ruimschoots 

behaald door teams Advies en Juridische Zaken. Er zijn over de hele linie meer producten 

geleverd en men werkt gemiddeld genomen binnen de afgesproken kentallen per product-

groep. 

 

Binnen genoemde teams is veel aandacht voor de Omgevingswet door middel van het organi-

seren van training en het beoordelen en becommentariëren van nieuwe regelgeving. Waar 

mogelijk wordt al gehandeld vanuit het toekomstige perspectief. 
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Met name vanuit het team Juridische Zaken zijn veel overleggen georganiseerd met porte-

feuillehouders. Dit aantal is het afgelopen jaar flink uitgebreid. 

 

In 2018 is een informatiebeleidsplan opgesteld. De uitvoering is sindsdien ter hand genomen 

en loopt volgens de lijnen die in het beleidsplan zijn uitgezet. Een belangrijk project dat in 

2019 is opgestart, is de vervanging van ons huidige systeem door Open Wave van REM. Ver-

der is er ook in 2019 veel energie gestoken in het verbeteren en uitbreiden van GEO-

informatie. 

 

Programma 4 – Stelseltaken 

Te bereiken effect 

Vanuit het Rijk worden – via de landelijke checklist - forse (inrichtings-)eisen gesteld aan de 

Omgevingsdiensten wat betreft de aanpak van milieucriminaliteit (samenwerking met OM) en 

ketentoezicht. De noodzaak van een betere aanpak van deze twee (samenhangende) taakvel-

den wordt in Gelderland onderschreven. De partners in Gelderland hebben de ambitie uitgesp-

roken om ketentoezicht in Gelderland zodanig vorm te geven dat minimaal wordt voldaan aan 

de -kwaliteitscriteria en dat de Gelderse uitvoering van ketentoezicht landelijk op de kaart 

staat. 

 

Belangrijkste aandachtspunten 

1. Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren 

2. Maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten in de ketenaanpak bij asbest, 

verontreinigde grond, co-vergistingen E-waste en het evalueren van de ketenaanpak 

AEC-bodemas  
3. Gericht nader onderzoek doen naar risicobedrijven in de risicovolle ketens 

 

Toelichting  jaarstukken: 

De doelstellingen uit het jaarplan 2019 zijn gehaald. 

 

Samenwerking ketentoezicht Oost Nederland 

In 2019 zijn er meerdere gesprekken gevoerd over samenwerking op het onderdeel Ketentoe-

zicht voor Oost Nederland. Deze samenwerking is gewenst om daarmee ook de afstemming 

met partners die vaak hetzelfde werkgebied hebben (politie, RIEC, Rijkswaterstaat en Water-

schappen) te verbeteren. Bovendien levert de samenwerking meer robuustheid op voor het 

Ketentoezicht in Gelderland. De ODR heeft hiertoe gesprekken gevoerd met de Omgevings-

dienst Twente (ODT) en Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ). Beiden hebben aangegeven ge-

bruik te willen maken van de dienstverlening van team Ketentoezicht, waarbij kansen worden 

gezien om intensiever te gaan samenwerken. De samenwerking is per 1 oktober 2019 gestart 

met het maken van gezamenlijke risicoanalyses in de ketens. 
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Programma’s 
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Programma 1: Vergunningverlening 

 

Wat hebben we bereikt? 

 
Doel 

Vergunningaanvragen moeten binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en mel-

dingen moeten worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten 

geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO, waarbij aansluiting moet zijn 

met de gemeentelijke loketten. 

Wettelijk Kader 

 WABO 

 Bouwbesluit 2012 

 Woningwet 

 Activiteitenbesluit 

 Wet milieubeheer 

 Rechtstreeks werkende gemeentelijke en provinciale verordeningen 

 Alle overige wet- en regelgeving zoals opgenomen in het mandaatregister van de 

ODR  

 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

 Basis Registratie Personen (BGR) 

 Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 

 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) 

 

 

Wat hebben we gedaan? 

  

Inhoud van het programma  

De afdeling Vergunningverlening van de ODR handelt uit naam van de deelnemers aanvragen 

van omgevingsvergunningen en melddingen af. Dit doen we op een juiste, tijdige, klantvrien-

delijke en kwalitatief goede manier. Periodiek wordt op onderstaande speerpunten gemeten 

wat de stand van zaken is ten aanzien van product en dienstverlening. 

Speerpunten Prestatie indicator  Res Tijd 

Tijdige en geïntegreerde 

verlening van vergunningen 

binnen wettelijke termijn. 

Alle vergunningen worden tijdig afgehandeld. 

    

Vergunningen voldoen aan 

inhoudelijke kwaliteitsei-

sen. 

Bij 95% van alle vergunningen zijn er geen inhou-

delijke gebreken aan beschikkingen bij bezwaar- 

en beroepsprocedures. 
   

Bestuurlijke sturing op 

strategie en afstemming op 

ruimtelijke mogelijkhe-

den/ambities. 

Frequent driehoeksoverleg be-

stuur/beleid/uitvoering. 
    

Uitvoeren afspraken op-
drachtgevers. 

Opdrachtgevers zijn tevreden over de dienstverle-
ning.     
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Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten  

Onderwerp: Essentie ervan: 

Omgevingswet Zie toelichting onder 1.2 Actualiteiten. 

Kwaliteit Zie toelichting onder 1.2 Actualiteiten voor meer algemene in-

formatie. 

 

Met name de stikstofproblematiek heeft impact op de vergun-

ningverlening door de ODR: aanvragen voor agrarische bedrij-

ven liggen feitelijk stil sinds mei 2019. Andere aanvragen, 

waaronder woningbouw, moeten nu informatie bevatten over 

stikstof. Dit kost aanvragers tijd en geld. Ook de afhandeling 

van aanvragen binnen de ODR kost nu meer tijd: elke aanvraag 

moet beoordeeld worden op effecten op het gebied van stikstof. 

In goed overleg met onze opdrachtgevers zijn afspraken ge-

maakt die de hiervoor genoemde gevolgen voor aanvragers en 

bij de ODR zo goed mogelijk beperken. Deze afspraken richten 

zich met name op woning(ver)bouw. 

Klanttevredenheid en com-

municatie 

Uit de feedback van aanvragers van de afgelopen 2 jaar komen 

grofweg de volgende zaken naar voren: 

1. Men wenst een snellere afhandeling van aanvragen 

2. Men wenst tussentijdse berichtgeving, statusinformatie 

3. Men wenst duidelijkere, meer leesbare brieven, mailtjes, 

communicatie 

4. Men wenst vaker gebeld te worden met toelichting op 

schriftelijke berichtgeving. 

 

Voor punt 1 is in september 2019 een project gestart om binnen 

de ODR voor een versnelling van doorlooptijden te zorgen. Dit is 

meteen een voorbereiding op de invoering van de Omgevings-

wet, die ook een versnelling beoogt. Hierbij heeft de ODR wel 

hulp nodig van onze opdrachtgevers, veel adviezen van op-

drachtgevers zijn in individuele aanvragen nodig. Wachttijden 

daarop vergroten de doorlooptijden 

 

Voor punt 2 zal de ODR in 2020 een nieuwe VTH applicatie in 

gebruik nemen, die het verstrekken van statusinformatie moet 

kunnen ondersteunen (=vereiste in aanbesteding). 

 

Voor punt 3 zijn in de tweede helft van 2019 alle brieven her-

schreven op B1 niveau en hebben alle medewerkers een training 

gehad om op dit niveau te communiceren. De aanpassingen aan 

de brieven wordt dienstbreed op 1 april 2020 geïmplementeerd. 

 

Voor punt 4 is in werkafspraken opgenomen om op cruciale 

momenten in aanvraagprocedures telefonisch contact op te ne-

men. 
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Toelichting op de voortgang 

De dienstverlening aan aanvragers en de kwaliteit van vergunningen heeft de eerste helft van 

2019 onder druk gestaan door de toename in het werk en het moeilijker houden en – vooral – 

vinden van kwalitatief goed extra personeel op de arbeidsmarkt. 

 

Output 

Aantal producten afgewikkeld in 2019: 

 

 

 

  

Hoofdproduct  Aantal: 

begroot 

(rato) 

 Aantal: 

werkelijk 

Omgevingsvergunning Bouw 5.473        6.290       

Vooroverleg omgevingsvergunning (bouwdeel) 630           764          

Omgevingsvergunning (bouwdeel) zonder bouwkosten 439           450          

Omgevingsvergunning (bouwdeel) tot 10.000,- 531           576          

Omgevingsvergunning (bouwdeel) 10.000,- tot 25.000,- 192           233          

Omgevingsvergunning (bouwdeel) 25.000,- tot 50.000,- 151           175          

Omgevingsvergunning (bouwdeel) 50.000,- tot 75.000,- 87             96            

Omgevingsvergunning (bouwdeel) 75.000,- tot 100.000,- 56             37            

Omgevingsvergunning (bouwdeel) 100.000,- tot 250.000,- 210           183          

Omgevingsvergunning (bouwdeel) 250.000,- tot 500.000,- 113           102          

Omgevingsvergunning (bouwdeel) 500.000,- tot 750.000,- 18             22            

Omgevingsvergunning (bouwdeel) 750.000,- tot 1.000.000,- 19             19            

Omgevingsvergunning (bouwdeel) 1.000.000,- tot 5.000.000,- 40             60            

Omgevingsvergunning (bouwdeel) van meer dan 5.000.000,- 4               5              

Omgevingsvergunning (bouwdeel) ti jdel i jke bouw 22             25            

Intrekken omgevingsvergunning (bouwdeel) 58             121          

Meldingen (bouwdeel) 1.576        1.097       

Wettel i jk advies  derden (bouwdeel) 26             40            

Vergunningverlening bouw advies  extern 1.134        2.057       

Vergunningverlening bouw advies  intern 167           228          

Omgevingsvergunning Milieu 799           1.274       

Omgevingsvergunning (mi l ieudeel ) 39             77            

Omgevingsvergunning mi l ieuneutraal  veranderen 12             17            

Omgevingsvergunning beperkte mi l ieutoets  (OBM) 28             15            

Intrekken omgevingsvergunning (mi l ieudeel ) 6               33            

Meldingen (mi l ieudeel ) 567           478          

Maatwerk voorschri ften 19             54            

Wettel i jk advies  derden (mi l ieudeel ) 17             2              

Stookontheffing 32             41            

Vergunningverlening mi l ieu advies  extern 28             437          

Vergunningverlening mi l ieu advies  intern 51             120          
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KPI’s 

 

KPI Omschrijving KPI Resultaat 

      

Nr. Vergunningen   

1a. % actuele milieuvergunningen (op basis van leeftijd) 81% 

2a. % tijdigheid, vergunningen 99% 

  Dienstverlening   

Nr. Dienstverlening   

10. Klanttevredenheid ODR totaal (tevreden en zeer tevreden) 82% 

 

1a. % Actuele milieuvergunningen (op basis van leeftijd) 

Drie keer per jaar (bij de maraps) vindt de beoordeling plaats of milieuvergunningen nog ac-

tueel zijn. Gezien de doorlooptijd van maximaal 26 weken voor de actualisatie is een hogere 

frequentie van beoordelen niet zinvol. Tijdens een beoordeling bestaat de mogelijkheid dat 

procedure(s) nog niet zijn afgerond. Bij de volgende KPI tellen deze dan pas (als afgeronde 

procedures) mee.  

 

In 2018 zijn we projectmatig gestart met de actualisatie van de vergunningen. Sindsdien is 

het % actuele milieuvergunningen gestegen. Deze KPI geeft aan dat 81% van de type C in-

richtingen beschikken over een actuele milieuvergunning. Dit is een stijging ten opzichte van 

de vorige marap (78% actueel). Het valt op dat met name de agrarische inrichtingen beschik-

ken over actuele vergunningen (zie onderstaande tabel). Voor de sector algemeen is nog een 

inhaalslag te maken. Er staan dan ook hoofdzakelijk inrichtingen van de algemene sector op 

de planning om te actualiseren in 2020. De verwachting is dat hierdoor de komende periode 

ook in deze sector het percentage van actuele milieuvergunningen stijgt.     

  

 
2a. % Tijdigheid, vergunningen 

Deze KPI geeft het percentage weer van de vergunningen die binnen de wettelijke termijn 

verstrekt zijn. In de meeste gevallen worden de wettelijke termijnen gehaald, inclusief wette-

lijke vaste verlengtermijnen. In een klein deel van de gevallen is er sprake geweest van ver-

lenging voor onbepaalde tijd (art. 4.15 AWB) in overleg met de aanvrager. Die zijn dus ook 

binnen de wettelijke termijn verleend. In totaal zijn er zestien van rechtswege verleende ver-

gunningen. Het merendeel van deze zaken is door 2 medewerkers ontstaan. Hierop is actie 

ondernomen ter voorkoming van meer van rechtswege verleende vergunningen.  Eén van de 

vergunningen is met goedkeuring van de gemeente toch buiten de termijn ‘normaal’ verleend.  

 
10. Klanttevredenheid ODR totaal 

Binnen alle afdelingen van de ODR worden klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.   

De norm voor de klanttevredenheid is gesteld op 80% (zeer) tevreden klanten.  

89% 94% 

69% 75% 

Actuele milieuvergunningen 
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Resultaten 

De algehele tevredenheid in de periode juli-december 2019 laat zien dat 82% van de klanten 

tevreden of zeer tevreden is over de dienstverlening van de ODR. Het aantal respondenten in 

deze periode is 361 (van de 1.373 klanten die het klanttevredenheidsonderzoek hebben ont-

vangen). Dit betekent een responspercentage van 26%.  

 

Omgevingsdienst Rivierenland (juli-december 2019) 

 

 

Verbeteracties 

Op basis van de feedback van onze klanten is bij het team vergunningverlening bouw een 

verbeteractie gestart om status-informatie te verstrekken gedurende de aanvraag. Zo weet 

de aanvrager wat de stand van zaken is en wanneer er een besluit wordt genomen. Daarnaast 

is er ook een pilot gestart om bouwvergunningen voor bepaalde categorieën bouwwerken 

(denk bijvoorbeeld aan een dakkapel, erfafscheiding en reclame) binnen 5 werkdagen een 

vergunning te verlenen. De zogenaamde Flitsvergunning. 
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Financiën: 

 
 

Toelichting op de afwijkingen: 

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel “De programmarekening en 

toelichting” daarop. 

 

  

Programma 1: 

Vergunningverlening

 Jaarrekening 

2018 

 Begroting 

2019 

 Begroting 

2019 na 

BERAP 

 Jaarrekening 

2019 

 Verschil 

beg. na 

wijz; rek. 

 V/N 

Lasten

Structureel 4.027.805       3.586.237        3.837.944     4.821.654       

Incidenteel 15.925            15.925             15.925          15.925            

Overzicht

Overhead 1.139.861       1.090.271        1.344.527     1.249.566       

Heffing vennootschapsbelasting -                               -  -                  

Bedrag onvoorzien -                  14.000             14.000          -                  

Totale lasten 5.183.590     4.706.433      5.212.396   6.087.145     874.749 N

Baten

DVO Gemeente Buren 736.134          735.716           712.822        897.293          

DVO Gemeente Culemborg 508.142          436.684           476.382        485.346          

DVO Gemeente Geldermalsen 717.742          518.390           -                -                  

DVO Gemeente Lingewaal 46.407            88.137             -                -                  

DVO Gemeente Maasdriel 657.171          546.057           559.889        853.111          

DVO Gemeente Neder-Betuwe 591.869          470.337           608.153        671.185          

DVO Gemeente Neerijnen 353.969          241.261           -                -                  

DVO Gemeente Tiel 128.369          299.516           137.068        183.846          

DVO Gemeente West Betuwe -                  -                   1.068.945     1.332.347       

DVO Gemeente West Maas en Waal 733.822          501.292           732.204        731.676          

DVO Gemeente Zaltbommel 715.377          685.842           768.792        692.184          

DVO Provincie Gelderland 7.267              167.276           14.626          22.136            

Gelderse omgevingsdiensten -                  -                   -                -                  

Overige baten 48.252            -                   -                18.857            

Totale baten 5.244.519     4.690.508      5.078.881   5.887.980     809.099 V

Saldo 60.928          -15.925          -133.515     -199.165       -65.650 N

Mutaties reserves:

Toevoegingen -                  -                   -                -                  -              

Onttrekkingen 15.925            15.925             15.925          15.925            -              

          76.853                     -        -117.590        -183.240      -65.650  N 
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Programma 2: Toezicht en handhaving 

 

Wat hebben we bereikt? 

 
Doel  

De ODR werkt aan een veilig, leefbaar en duurzaam Rivierenland. Toezicht en handhaving 

zijn belangrijke instrumenten om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven de regels 

naleven die zijn gesteld om dat doel te helpen bereiken. 

De ODR houdt geprogrammeerd toezicht en handhaaft waar nodig de relevante wet- en 

regelgeving. Onder toezicht wordt verstaan het verzamelen van informatie over het feit 

of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving (incl. voorschriften in vergunningen e.d.). Bij handhaving wordt de 

sanctiestrategie gevolgd en waar nodig wordt een sanctiemiddel (last onder dwangsom of 

bestuursdwang) toegepast om naleving te bewerkstelligen. 

Uniforme werkprocessen, risico- en informatie gestuurd toezicht en een goede 

afstemming en informatie-uitwisseling met de handhavingspartners en bevoegde gezagen 

dragen bij aan een efficiënte uitvoering en het voorkomen van onnodige administratieve 

lasten aan de zijde van burgers en bedrijven. 

 

Wettelijk Kader 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 

 Wet milieubeheer (Wm) en andere in art. 5.1 Wabo genoemde wetten; 

 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit); 

 Woningwet; 

 Bouwbesluit 2012; 

 Rechtstreeks werkende gemeentelijke en provinciale verordeningen; 

 Alle overige wet- en regelgeving zoals opgenomen in het mandaatregister van de 

ODR. 

 

 

Wat hebben we gedaan? 

  

Inhoud van het programma 

Het efficiënt en effectief organiseren en uitvoeren van de toezicht- en handhavingstaak, zoals 

die in opdracht van de bevoegde gezagen door de ODR wordt verricht. 

Speerpunten Prestatie indicator  Res Tijd 

Uitvoeren jaarprogramma 

passend binnen de afspraken 

met de deelnemers. 

Mate waarin het afgesproken jaarprogramma is 

gerealiseerd uitgedrukt in aantallen producten. 
  

Optimaal proces van toezicht 

en handhaving. 

% besteding productieve uren aan controles in het 

veld en afhandeling binnen de vastgestelde kental-

len. 
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Verbeteren professionaliteit 

toezichthouders. 

Mate waarin wordt voldaan aan de landelijke kwali-

teitseisen die gelden op grond van de in 2016 vast-

gestelde gemeentelijke en provinciale 

kwaliteitsverordeningen.  

  

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten  

Onderwerp: Essentie ervan: 

Werkprogramma's 2019 Het inrichtingenbestand in ons systeem is medio 2018 –in sa-

menwerking met het Gelders stelsel- vergaand opgeschoond. 

De actualiteit, volledigheid en juistheid van de geregistreerde 

gegevens is met administratieve controles, maar ook door ge-

richte controles in het vrije veld gecontroleerd en in het sys-

teem verwerkt. 

 

Middels vrijeveld controles en administratieve controles blijft 

het lastig het inrichtingenbestand actueel te houden daar de 

vele nieuw vestigingen en mutaties van de kamer van koop-

handel nu nog handmatig moet worden vergeleken met be-

staande informatie. De nieuwe VTH applicatie zou het koppelen 

met dit soort basisregistraties mogelijk maken en het actueel 

houden vergemakkelijken.   

 

De inzet van aspect-, en administratieve controles op specifie-

ke inhoudelijke thema’s, branches of bedrijven is vooral vorm-

gegeven in de toezichtsplannen. 

 

 

Na een gerichte training zijn toezichthouders bezig zelf diep-

gaand administratief Toezicht (DAT) binnen de inrichtingen uit 

te voeren. 

Risicogestuurd toezicht In navolging van vorig jaar is er ingezet op het opstellen van 

toezichtsplannen en brancheplannen. Doel van beide projecten 

is om het toezicht effectiever in te zetten. Door een goede ana-

lyse van het bedrijf of een branche worden de daadwerkelijke 

milieurisico’s en belemmeringen in naleefgedrag in kaart ge-

bracht. Daarop kan aard en intensiteit van de controle worden 

afgestemd waarmee het effect van de toezichthandeling wordt 

vergroot. Binnen het project toezichtsplannen is een format 

opgesteld. Binnen het Gelders stelsel is een projectgroep actief 

met brancheplannen 

 

In de uitvoering van het werkprogramma zijn de brancheplan-

nen voor automotive en veehouderijen nader uitgewerkt. In-

middels wordt ook binnen het Gelders stelsel gewerkt aan 

nieuwe brancheplannen.  

 

Er wordt voor de bedrijven waar een toezichtsplan voor is ge-

schreven gewerkt op basis van dat plan.  

 

Daarnaast is een trend te zien dat het risico gestuurd toezicht 

zich meer en meer ombuigt naar informatiesturing om op die 

manier daar te controleren waar naleefgedrag mogelijk laag is. 

Samen met het team Ketentoezicht wordt geëxperimenteerd 

met anders kijken naar informatie, om deze bijvoorbeeld te 

gebruiken bij het opstellen van een deel van het werkpro-

gramma 
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Kwaliteit Borging van kennis - zowel actualiteit als diepgang - is een 

continue aandachtspunt en bespreekpunt in de P&O-cyclus. Bij 

voortgang- en beoordelingsgesprek wordt dit met de medewer-

kers besproken en waar nodig omgezet in opleiding of actuali-

teitenbijeenkomsten. Het vertrek van een aantal ervaren 

krachten en instroom van nieuwe mensen geeft druk op de 

kwaliteit. Door middel van het werken met buddy’s en gerichte 

opleidingen, trainingen wordt dit ondervangen.  

 

Recent zijn de kwaliteitscriteria 2.2. vast gesteld. Door met de 

teams verder te specialiseren kunnen we nog meer dan voor-

heen voldoen aan de vlieguren eis.  

Piket Het aantal milieu-incidenten is met ruim 50 meldingen in 2019 

opnieuw gestegen. De incidenten variëren van klein tot groot. 

Een vat met een onbekende vloeistof langs de weg tot een gro-

te asbestbrand op een bedrijfsterrein. Het leasecontract van de 

dienstauto van de milieu-incidentendienst was verlopen. ODR 

heeft een nieuwe auto aangeschaft. Er is gekozen voor een 

opvallende auto met de tekst “Coördinator Milieu-Incidenten”. 

ODR heeft hiervoor gekozen voor meer herkenbaarheid bij het 

aanrijden bij een incident en de inwoners van ons verzorgings-

gebied. Enkele incidenten waar ODR bij betrokken was zijn 

dumpen van drugs gerelateerde afvalstoffen, gaslekkage, as-

bestbranden, illegale fabriek, verontreinigingen op het wegdek, 

asbest dumpen, brand met illegaal vuurwerk en verontreinigin-

gen van het oppervlakte water. 

 

 

Toelichting op de voortgang  

De voortgang laat zien dat op hoofdlijnen wordt voldaan aan de vooraf gestelde eisen.  

Team toezicht milieu heeft in 2019 meer producten en meer uren (109%) gemaakt 

dan beoogd. 

 

In de bestuursrapportage van 2019 is het aantal controles voor VVGB-bedrijven realistischer 

ingeschat. Hierdoor is een daling te zien in het aantal begrote controles, waardoor een per-

centuele stijging  te zien is in het aantal geplande bezoeken. Voor 2019 zien we grote ver-

schillen in de aantallen per product. De levering  is bij een aantal opdrachtgevers achterge-

bleven. Dit komt omdat de opdrachtgevers de keuze hebben gemaakt om anders te priorite-

ren.  

 

Voor 2019 zien we grote verschillen in de aantallen per product. Zo zijn de controles integraal 

regulier op een realisatie van 96% uitgekomen. Het aantal uren voor de controles integraal 

regulier is hoger dan begroot. Dat heeft te maken met de 192 energiecontroles die zijn uitge-

voerd. De energiecontroles kosten meer tijd in de voorbereiding en afstemming. Van de toe-

zichthouder wordt een adviserende rol verlangd om de juiste informatie tijdens de controle 

boven water te krijgen. Verder dient de ondernemer soms geholpen te worden met keuzes die 

gemaakt moeten worden om een optimale besparing van energie te realiseren. De energie-

controles worden door de ondernemers als positief, zinvol en informatief ervaren. 

 

Verder zijn er aanzienlijk meer aspectcontroles uitgevoerd dan begroot, dit komt onder 

andere door een groot aantal controles op de aspecten groen en ecologie en bodemtoezicht. 

Voor bodemtoezicht zijn de vacatures ingevuld waardoor de achterstanden kunnen worden 

weggewerkt. 
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Binnen bouwtoezicht valt op dat het aantal producten (controles) is in 2019 iets lager geweest 

dan begroot.  Meer in detail: 

Het aantal afgehandelde meldingen en dus ook de inzet van bouwtoezicht is een stuk lager 

dan begroot, hetgeen veroorzaakt is door het niet doorgaan van het asbestverbod. Verder 

waren er minder vergunningen strijdig gebruik en aanleg inrit vergunningen. Daartegenover 

stond een forse toename van het aantal opgeleverde bouwprojecten van 1- 5 miljoen en het 

toezicht hierop. Team bouwtoezicht is continu bezig met na te gaan hoe er nog efficiënter 

toezicht kan worden gehouden. Zo worden controles in dezelfde gebieden zoveel mogelijk 

gecombineerd zodat hiermee de reistijd beperkt wordt. 

 

De kwaliteit van de werkzaamheden staat onder druk door vertrek van een aantal ervaren 

medewerkers en de schaarste aan ervaren, goed opgeleid personeel. Binnen de afdeling zijn 

een aantal nieuwe medewerkers aangenomen waar flink in tijd en opleiding in geïnvesteerd 

wordt. 
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Output 

Aantal producten afgewikkeld in 2019: 

  

Hoofdproduct  Aantal: 

begroot 

(rato) 

 Aantal: 

werkelijk 

Toezicht Milieu 2.236        2.392       

Mil ieutoezicht integraal  (provincia le bedri jven) 23             24            

Provincie - Melden en regis treren 7               3              

Provincie - Meten en regis treren 4               1              

Provincie - E-PRTR 16             19            

Provincie - Bouwen en RO 6               5              

Mi l ieutoezicht integraal  (ri s icoklasse 1) 311           191          

Mi l ieutoezicht integraal 925           883          

Mi l ieutoezicht aspectcontrole 268           461          

Diepgaand adminis tratief toezicht -           64            

Mi l ieutoezicht adminis tratief 382           648          

Mi l ieutoezicht advies  intern 21             6              

Mi l ieutoezicht advies  extern 53             38            

Mi l ieutoezicht juridische procedures 220           49            

Toezicht bouw 3.974        3.416       

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) zonder bouwkosten 537           374          

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) tot 10.000,- 439           449          

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) 10.000,- tot 25.000,- 178           221          

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) 25.000,- tot 50.000,- 166           188          

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) 50.000,- tot 75.000,- 70             103          

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) 75.000,- tot 100.000,- 50             65            

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) 100.000,- tot 250.000,- 225           244          

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) 250.000,- tot 500.000,- 131           155          

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) 750.000,- tot 1.000.000,- 25             45            

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) 500.000,- tot 750.000,- 9               18            

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) 1.000.000,- tot 5.000.000,- 50             65            

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) van meer dan 5.000.000,- -           10            

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) ti jdel i jke bouw 1               3              

Meldingen (bouwdeel ) 1.679        1.105       

Bouwtoezicht bestaande bouw 15             -           

Omgevingsvergunning (bouwdeel ) intrekken 14             -           

Toezicht bouw advies  intern 37             48            

Toezicht bouw advies  extern 4               2              

Bouwtoezicht juridische procedures 344           321          

Klachten en meldingen 997           1.103       

Klachten en meldingen 997           1.103       
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KPI’s 

KPI Omschrijving KPI Resultaat 

      

  Toezicht   

3. % volledige naleving na 1e controle (Naleefgedrag) - Milieu p.m. 

4a. 

% van werkelijk uitgevoerde bezoeken afgezet tegen geplande aantallen 

werkprogramma (bouw) 85% 

4b. 

% van werkelijk uitgevoerde bezoeken afgezet tegen geplande aantallen 

werkprogramma (milieu) 102% 

5 

% klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen en de vervolgac-

tie is bepaald 55% 

  Handhaving  (succesvol afdwingen)   

6a. % van opgeheven overtredingen na vooraankondiging 40% 

6b. % van opgeheven overtredingen na handhavingsbesluit  66% 

7. % tijdige hercontroles o.b.v. hersteltermijn p.m. 

 

Toelichting 

Op dit moment zien wij bij enkele KPI’s afwijkingen tussen de werkelijkheid en hoe deze KPI’s 

op dit moment gepresenteerd worden. Dit speelt met name bij de KPI’s 5, 6a en 6b. De be-

trouwbaarheid van de cijfers is op dit moment niet 100%. Sturing en daarmee het verbeteren 

van de KPI’s is lastig. We bekijken of we dit nog in ons huidige systeem kunnen aanpassen. 

De kans is aanwezig dat dit niet realistisch is. We zullen er dan voor kiezen om dit te realise-

ren in het nieuwe VTH-systeem. Dit systeem gaan we overigens gelijktijdig met de ODRA en 

de OVIJ invoeren, waardoor het eenvoudiger is om de KPI’s te meten. 

 

4a. % van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma 

(bouw) 

Deze KPI geeft het percentage weer van het werkelijke aantal bouwcontroles ten opzichte van 

het werkprogramma. Deze worden in hoofdstuk 3. ‘Toelichting op de cijfers’ inhoudelijk toe-

gelicht. 

 

4b. % van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma 

(milieu) 

Deze KPI geeft het percentage weer van het werkelijke aantal milieucontroles ten opzichte 

van het werkprogramma. Deze worden in hoofdstuk 3. ‘Toelichting op de cijfers’ inhoudelijk 

toegelicht. In de bestuursrapportage van 2019 is het aantal controles voor VVGB-bedrijven 

realistischer ingeschat. Hierdoor is een daling te zien in het aantal begrote controles, waar-

door een percentuele stijging  te zien is in het aantal geplande bezoeken.  

 

5. % klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen en de vervolgactie is 

bepaald 

Deze KPI geeft het percentage weer van klachtmeldingen, die binnen 2 weken na indiening 

van de klacht in behandeling zijn genomen en waarvan de vervolgactie is bepaald. Deze zijn 

gebaseerd op de registraties in S4O. 

 

6a. % van herstelde overtredingen na vooraankondiging 

Deze KPI geeft het percentage weer van de mate van herstel van overtredingen voor het op-

leggen van een definitief besluit tot het opleggen van een dwangsom/bestuursdwang. Hierbij 

geldt dat de zaak wel van toezicht naar handhaving is overgedragen en er een vooraankondi-

ging is verstuurd. Er is een vooraankondiging verstuurd waarin duidelijk vermeld stond wat de 

overtreder moest doen om de overtreding op te heffen. In 40% van de gevallen hebben over-

treders de overtreding opgeheven binnen de termijn die was gesteld. Daarmee was geen ver-

dere handhavingsprocedures noodzakelijk. Naar aanleiding van de hoogte van het percentage 
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is na de marap over de eerste vier maanden gekeken naar de wijze waarop de gegevens voor 

deze KPI worden verzameld. Geconcludeerd is dat we deze KPI niet op een juiste manier me-

ten. Daardoor wordt een onjuist (lees te laag) percentage gepresenteerd. Echter wegen de 

inspanningen om S4O aan te passen – in het licht van de aanstaande overstap naar Open 

Wave – niet op tegen de opbrengsten. We gaan Open Wave zo inrichten dat deze KPI wel 

goed gemeten kan worden.  

 

6b. % van herstelde overtredingen na handhavingsbesluit 

Deze KPI geeft het percentage weer van de mate van herstel van overtredingen binnen de in 

het handhavingsbesluit gestelde begunstigingstermijn. Indien de overtreding binnen de ge-

stelde begunstigingstermijn is opgeheven, verbeurt de overtreder geen dwangsom. Dit per-

centage volgt uit de vergelijking tussen de handhavingsbesluiten die zijn opgelegd en de in-

vorderingsbesluiten die zijn genomen van afgelopen periode. Naar aanleiding van de hoogte 

van het percentage is na de marap over de eerste vier maanden gekeken naar de wijze waar-

op de gegevens voor deze KPI worden verzameld. Geconcludeerd is dat we deze KPI niet op 

een juiste manier meten. Daardoor wordt een onjuist (lees te laag) percentage gepresen-

teerd. Echter wegen de inspanningen om S4O aan te passen – in het licht van de aanstaande 

overstap naar Open Wave – niet op tegen de opbrengsten. We gaan Open Wave zo inrichten 

dat deze KPI wel goed gemeten kan worden. 

 

Financiën: 

 
Toelichting op de afwijkingen: 

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel “De programmarekening en 

toelichting” daarop.  

Programma 2: Toezicht en 

Handhaving

 Jaarrekening 

2018 

 Begroting 

2019 

 Begroting 

2019 na 

BERAP 

 Jaarrekening 

2019 

 Verschil 

beg. na 

wijz; rek. 

 V/N 

Lasten

Structureel 3.751.571       3.012.084        3.775.356     4.133.008       

Incidenteel 40.087            -                   -                -                  

Overzicht

Overhead 991.803          1.062.560        1.352.511     1.162.439       

Heffing vennootschapsbelasting -                  -                                -  -                  

Bedrag onvoorzien -                  14.000             14.000          -                  

Totale lasten 4.783.461     4.088.644      5.141.867   5.295.448     153.581 N

Baten

DVO Gemeente Buren 636.870          628.893           599.183        659.704          

DVO Gemeente Culemborg 404.952          364.406           444.338        411.319          

DVO Gemeente Geldermalsen 468.681          451.930           -                -                  

DVO Gemeente Lingewaal 142.705          76.838             -                -                  

DVO Gemeente Maasdriel 476.641          417.512           535.300        573.276          

DVO Gemeente Neder-Betuwe 447.898          485.384           465.800        527.062          

DVO Gemeente Neerijnen 254.054          210.331           -                -                  

DVO Gemeente Tiel 441.620          261.118           423.255        433.336          

DVO Gemeente West Betuwe -                  -                   886.540        991.241          

DVO Gemeente West Maas en Waal 520.032          437.026           647.072        538.296          

DVO Gemeente Zaltbommel 766.290          666.707           820.285        843.805          

DVO Provincie Gelderland 270.604          88.499             314.364        267.210          

Gelderse omgevingsdiensten -                  -                   -                -                  

Overige baten 141.505          -                   -                77.467            

Totale baten 4.971.853     4.088.644      5.136.137   5.322.715     186.578 V

Saldo 188.392        -                  -5.730         27.267           32.997 V

Mutaties reserves:

Toevoegingen -                  -                   -                -                  -              

Onttrekkingen 40.087            -                   -                -                  -              

        228.479                     -            -5.730            27.267        32.997  V 
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Programma 3: Specialisten en advies 

 

 

Wat hebben we gedaan? 

 
Inhoud van het programma 

Het programma houdt in dat: 

 specialistische adviezen worden verstrekt ten behoeve van vergunning en 

handhavingsprocedures die door de ODR worden uitgevoerd; 

 specialistische adviezen worden verstrekt aan gemeenten, provincie en eventueel 

overige partijen zoals het Waterschap en de Veiligheidsregio voor onder andere 

vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening; 

 het in opdracht faciliteren van beleidsontwikkelingen; 

 zaken op het gebied van juridische handhaving, voorlopige voorzieningen, bezwaar, 

beroep, hoger beroep en WOB verzoeken worden behandeld; 

 de administratief en ondersteunende werkzaamheden binnen de ODR worden 

uitgevoerd, en; 

 de applicaties en informatievoorziening die de ODR gebruikt, worden beheerd en 

doorontwikkeld. 

 

 

Wat hebben we bereikt? 

 
Doel 

De ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het 

gebied van bodem, lucht, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe 

veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen ODR-

processen. De gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de 

leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. De ODR adviseert 

gemeenten en provincie op juridisch vlak en de juridisch specialisten verzorgen de 

uitvoering door de ODR van bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingsprocedures 

maar ook van de afhandeling van WOB-verzoeken. De ODR brengt ten slotte de 

administraties op orde om de informatie-uitwisseling goed te kunnen vormgeven en 

beheert en ontwikkelt de applicaties waarmee dat gebeurt. 

Wettelijk Kader 

 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

 Wet milieubeheer 

 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) 

 Besluit bodembeheer 

 Besluit luchtkwaliteit 

 Wet geluidshinder 

 Flora en Fauna wet 
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Speerpunten Prestatie indicator  Res Tijd 

Verstrekken integrale advie-

zen aan opdrachtgevers 

Binnen afgesproken termijnen leveren van advies 

dat voldoet aan de kwaliteitscriteria.   

Behandeling juridische za-

ken  

 Handhavingszaken en bezwaar- en beroepsza-

ken worden adequaat en binnen gestelde ter-

mijnen afgehandeld. 

 Leerervaringen uit bezwaar- en beroepsprocedu-

res moet leiden tot verbetering van de juridische 

kwaliteit van primaire besluiten. 

  

Ondersteuning  Administratieve processen worden uitgevoerd 

conform de kwaliteit en servicetermijnen die zijn 

vastgelegd. 

 De ODR als organisatie en haar medewerkers 

zijn bereikbaar en reageren binnen de service-

termijnen die zijn vastgelegd. 

  

Informatievoorziening  De applicaties die de ODR gebruikt, ondersteu-

nen de medewerkers om goed het werk uit te 

voeren en informatie te registreren. 

 Medewerkers kunnen beschikken over GEO in-

formatie. 

 Medewerkers kunnen – binnen de wettelijke 

kaders- zoveel mogelijk gebruik maken van ba-

sisregistraties  

 Periodiek worden managementrapportages op-

geleverd. 

  

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten  

Onderwerp: Essentie ervan: 

Integrale benadering De ODR adviseert deelnemers over ruimtelijke ontwikkelingen 

en plannen vanuit een aantal specifieke vakgebieden zoals bo-

dem, geluid, archeologie, externe veiligheid. In de advisering 

smeden we deeladviezen tot een integraal advies waarbij we – 

vooruitlopend op de komst van de omgevingswet – kijken vanuit 

mogelijkheden en het oplossen van knelpunten. 

Externe veiligheid De ODR voert voor de gemeenten in Rivierenland het uitvoe-

ringsprogramma Externe Veiligheid uit en ontvangt daarvoor 

een provinciale subsidie.  

Het programma heeft betrekking op onder meer het ontwikkelen 

van beleidsvisies op EV gebied, het ontwikkelen en beschikbaar 

stellen van specifieke kennis door onder meer signalerings- en 

risicokaarten, en het actueel houden van EV paragrafen in ver-

gunningen van milieu-inrichtingen. 

Archeologie De ODR voert voor 4 gemeenten in Rivierenland archeologische 

werkzaamheden die door deze gemeenten aanvullend worden 

gefinancierd. Daarnaast voert de gemeenten in Rivierenland het 

uitvoeringsprogramma archeologie uit en ontvangt daarvoor een 

provinciale subsidie. 
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Juridische zaken De ODR voert op basis van het regionale beleid tav Vergunning-

verlening, Toezicht en Handhaving (VTH) de handhavingstaken 

uit voor de deelnemers. Daarnaast vertegenwoordigt zij de col-

leges in bezwaar en beroepsprocedures. 

Goede en betrouwbare ba-

sisinformatie 

De management informatie is verbeterd waardoor opdrachtge-

vers beter in staat zijn gesteld te sturen op de ODR. 

  

 

Toelichting op de voortgang  

Ten opzichte van eerdere jaarrekeningen zijn op de speerpunten resultaten verkleurd van 

‘oranje’ naar ‘groen’. Dit betreft ondersteuning en informatievoorziening. Op beide vlakken 

zien wij verbetering ten aanzien van respectievelijk onze bereikbaarheid en de informatiesys-

temen.  

 

Door  veranderingen van interne werkprocessen is de bereikbaarheid van met name de afde-

ling Vergunningverlening sterk verbeterd. Verder is inmiddels een nieuwe telefooncentrale 

geïmplementeerd. Hiermee is de basis gelegd om sneller, beter en makkelijker door te ver-

binden van het centrale nummer van de ODR naar individuele medewerkers. 

 

Op het gebied van de informatievoorziening zijn veel verbeteringen doorgevoerd die ten goe-

de komen aan de gebruikers. Via het proces van Wijzigingenbeheer worden knelpunten opge-

pakt. Ondanks de verbeteringen zijn we toch in samenwerking met twee andere Gelderse 

Omgevingsdiensten gestart met de aanbesteding van een nieuw informatiesysteem. Belang-

rijke overwegingen om dat te doen, lagen met name op het feit dat ons huidige systeem niet 

toegerust is om in te spelen op toekomstige ontwikkelen en ervaarden wij de dienstverlening 

van de leverancier als zeer gebrekkig. In het najaar van 2019 is aan REM, de leverancier van 

de applicatie Open Wave, de opdracht gegund. In december 2019 is gestart met de imple-

mentatie gericht op het in gebruik nemen van Open Wave op 1 juli 2020. 
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Output 

Aantal producten afgewikkeld in 2019: 

 

 

 

 

  

Hoofdproduct  Aantal: 

begroot 

(rato) 

 Aantal: 

werkelijk 

Advies 2.695        2.975       

Bodem: verstrekken bodeminformatie 620           803          

Bodem: melding Bodemkwal i tei t 292           315          

Extern advies  enkelvoudig 610           499          

Extern advies  meervoudig eenvoudig (tot 3 deeladviezen) 22             33            

Extern advies  meervoudig gemiddeld (3 tot 6 deeladviezen) 32             22            

Extern advies  meervoudig complex (6 of meer deeladviezen) 37             89            

Specia l i s tisch advies  intern 1.082        1.214       

Juridische advisering 876           1.085       

Handhavingsverzoek afgewezen 32             64            

Handhavingsverzoek toegewezen 27             47            

Handhavingsvoornemen 288           219          

Last onder dwangsom 59             104          

Last onder bestuursdwang 15             27            

Bestuursdwang ui tvoeren 2               -           

Invordering 35             30            

Beëindigen handhaving 144           250          

Bezwaar 136           162          

Beroep 37             41            

Voorlopige voorziening 15             29            

Hoger beroep 6               12            

(Pre)mediation/overleg -           -           

Ingebrekstel l ing 8               1              

Wob-verzoek 21             31            

Juridisch advies  extern 22             19            

Juridisch advies  intern 29             49            
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KPI’s 

KPI Omschrijving KPI Resultaat 

      

  Advies   

8. % beschikkingen, dat overeind blijft in juridische procedures  84% 

9. % externe adviezen, dat binnen de afgesproken termijn geleverd is p.m. 

 

8. % beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures 

Deze KPI geeft het percentage weer van de mate waarin de beschikkingen, die door de ODR 

behandeld zijn (op het gebied van zowel vergunningen als handhaving) kwalitatief goed zijn 

en in eventuele juridische procedures ‘overeind’ blijven. Tegen het primair besluit (een omge-

vingsvergunning of een handhavingsbesluit) kunnen belanghebbenden bezwaar of beroep 

instellen. Uit de gegevens van 2019 blijkt dat in 84% van alle gevallen (bezwaar, beroep, 

hoger beroep en voorlopige voorzieningen) de besluiten in stand blijven (dan wel gewijzigd of 

aangevuld). Dit percentage is in lijn met de percentages die we de afgelopen jaren in de ma-

rap hebben vermeld. 

 

9. % externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn geleverd is 

Deze KPI geeft het percentage weer van de mate waarin externe adviezen binnen de afge-

sproken termijn geleverd worden. Met externe adviezen bedoelen we de adviezen die op ver-

zoek van de partners afgegeven worden (dus interne adviezen binnen de OD’s worden hier 

buiten beschouwing gelaten). 

 

Zoals al eerder aangegeven is de betrouwbaarheid qua metingen in ons huidige VTH-systeem 

voor deze KPI niet acceptabel. Een verklaring hiervoor is te vinden in de Gelderland breed 

vastgestelde definitie van ‘externe adviezen’. Niet iedere OD heeft hetzelfde takenpakket. 

Daar waar de ODR een breed adviespakket levert (bouwen, milieu, RO, civiel) is dit bij een 

andere OD beperkt tot uitsluitend externe adviezen milieu.  
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Financiën: 

 

Toelichting op de afwijkingen: 

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel “De programmarekening en 

toelichting” daarop. 

  

Programma 3: Advisering
 Jaarrekening 

2018 

 Begroting 

2019 

 Begroting 

2019 na 

BERAP 

 Jaarrekening 

2019 

 Verschil 

beg. na 

wijz; rek. 

 V/N 

Lasten

Structureel 4.012.910       4.006.684        4.055.057     4.367.493       

Incidenteel 48.245            -                   -                -                  

Overzicht

Overhead 1.204.816       1.262.913        1.487.433     1.311.374       

Heffing vennootschapsbelasting -                  -                                -  -                  

Bedrag onvoorzien -                  14.000             14.000          -                  

Totale lasten 5.265.971     5.283.597      5.556.490   5.678.867     122.377 N

Baten

DVO Gemeente Buren 807.323          817.719           900.910        889.744          

DVO Gemeente Culemborg 445.347          473.819           456.112        455.426          

DVO Gemeente Geldermalsen 460.235          587.624           -                -                  

DVO Gemeente Lingewaal 149.224          99.908             -                -                  

DVO Gemeente Maasdriel 592.170          611.962           633.452        766.351          

DVO Gemeente Neder-Betuwe 416.568          515.612           491.173        519.744          

DVO Gemeente Neerijnen 276.891          273.483           -                -                  

DVO Gemeente Tiel 274.243          339.518           273.875        263.912          

DVO Gemeente West Betuwe -                  -                   1.054.004     1.245.091       

DVO Gemeente West Maas en Waal 648.242          568.242           755.422        679.365          

DVO Gemeente Zaltbommel 780.500          784.780           860.833        834.666          

DVO Provincie Gelderland 164.010          63.209             128.028        113.800          

Subsidie Archeologie 26.667            43.848             43.848          20.000            

Subsidie Externe veiligheid 153.619          103.873           82.153          146.752          

Overige baten 252.773          -                   -                143.349          

Totale baten 5.447.812     5.283.597      5.679.810   6.078.202     398.392 V

Saldo 181.841        -                  123.320      399.335        276.015 V

Mutaties reserves:

Toevoegingen -                  -                   -                -                  -              

Onttrekkingen 48.245            -                   -                -                  -              

        230.086                     -         123.320         399.335     276.015  V 
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Programma 4: Ketentoezicht 

 

 

 

Wat hebben we bereikt? 

 
Doel 

De ODR neemt binnen het stelsel het onderwerp Ketentoezicht voor haar rekening. 

Ketentoezicht richt zich op milieucriminaliteit en calculerend gedrag in de afvalstoffenketens. 

Het gaat daarbij om gedrag waarbij sprake is van (beoogd) geldelijk gewin en (een hoog 

risico op) grote milieuschade en ondermijning. 

Bij de ketenaanpak houden we rekening met het Dreigingsbeeld Oost Nederland, met de 

National intelligence agency (NIA)prioriteiten (landelijk vastgestelde strafrechtelijke 

prioriteiten van de politie) en met de specifieke regionale situatie. Hierbij wordt – via het de-

len van informatie en het gezamenlijk maken van risicoanalyses – samengewerkt met de ze-

ven Gelderse omgevingsdiensten en met de externe handhavingspartners. 

 

Wettelijk Kader 

 Wet Milieubeheer 

 WABO 

 Wet Algemene Bestuursrecht 

 

Wat hebben gedaan? 

  
Inhoud van het programma  

Er is een jaarplan Ketentoezicht 2019 vastgesteld. De aanpak van de risicoketens 

gebeurt planmatig en gefaseerd. Pas als de tactische (risico)analyses daar aanleiding 

toe geven starten interventies bij risicoactoren. 

Vanaf 2018 wordt ingezet op toezicht en handhaving in de volgende ketens: 

 Van afval verbranding installaties (AVI) afkomstig bodemas: interventies 

bij risicoactoren o.b.v. de tactische analyse “ketenaanpak AVI-bodemas die in 

2017 is afgerond; 

 Asbest: o.b.v. landelijke afspraken en bottom up na behandeling in het GAIT 

(Gelders asbest interventieteam); 

 Verontreinigde grond: interventies bij risicoactoren o.b.v. de geactualiseerde risico Top 

X uit de “geactualiseerde tactische analyse ketenaanpak verontreinigde grond 2018; 

 Adhoc inzet in ketenprojecten o.b.v. behoefte van Gelderse Omgevingsdiensten. 

Speerpunten Prestatie-indicator  Res Tijd 

Zicht krijgen en houden op 
risicovolle ketens en malafide 

actoren 

 Doorgaan met interventies in de ketens asbest 

en verontreinigde grond; 

 Evaluaties van de aanpak in de ketens AVI-

bodem-as en co-vergisting; 

 Risicoanalyse op de keten E-waste 
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Toelichting op de voortgang 

De doelstellingen uit het jaarplan 2019 zijn gehaald. 

 

Samenwerking ketentoezicht Oost Nederland 

In 2019 zijn er meerdere gesprekken gevoerd over samenwerking op het onderdeel Ketentoe-

zicht voor Oost Nederland. Deze samenwerking is gewenst om daarmee ook de afstemming 

met partners die vaak hetzelfde werkgebied hebben (politie, RIEC, Rijkswaterstaat en Water-

schappen) te verbeteren. Bovendien levert de samenwerking meer robuustheid op voor het 

Ketentoezicht in Gelderland. De ODR heeft hiertoe gesprekken gevoerd met de Omgevings-

dienst Twente (ODT) en Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ). Beiden hebben aangegeven ge-

bruik te willen maken van de dienstverlening van team Ketentoezicht, waarbij kansen worden 

gezien om intensiever te gaan samenwerken. De samenwerking is per 1 oktober 2019 gestart 

met het maken van gezamenlijke risicoanalyses in de ketens. 

 

  

Gericht nader onderzoek 

kunnen doen (interventie) 

Op basis van de risico analyses kan gefundeerd ge-

kozen worden voor interventies. 

Naar verwachting worden 100 risicoanalyses en/of 

interventies in de risicoketens uitgevoerd. 

  

Kunnen optreden bij ge-

grond vermoeden 

De resultaten van de interventie zijn zodanig dat 

gemotiveerde conclusies kunnen worden getrokken 

over naleefgedrag en handhavend kan worden op-

getreden. 

  

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten 

Onderwerp: Essentie ervan: 

Ontwikkeling programma Voor 2019 is een Jaarplan Ketentoezicht vastgesteld. 

Het jaarplan is gebaseerd op de evaluatie van het jaarplan 2018 

en de prioriteiten uit het (concept) Omgevingsrisicobeeld Oost 

Nederland. 

Afstemming Gelders Stelsel Het programma ketentoezicht richt zich op de inhoudelijke uit-

voering en samenwerking op het niveau van de risicoketens en -

actoren. Het programma wordt opgemaakt in samenwerking 

met de zeven omgevingsdiensten en in overleg met de keten-

partners. 

Opdrachtgevers Opdrachtgevers van het programma zijn de zeven directeuren 

van omgevingsdiensten in Gelderland. Gemandateerd opdracht-

gever is de directeur van de ODR. 

Samenhang met andere 

programma’s 

Het Jaarprogramma Ketentoezicht 2019 vormt mede input voor 

de zeven regionale controleprogramma's. Daarnaast wordt dit 

programma beïnvloed door de strafrechtelijke aanpak van de 

politie. Consequentie is dat wederzijds rekening moet worden 

gehouden met elkaars belangen en prioriteiten. 

De programmamanager is verantwoordelijk voor de afstemming 

met die partijen, bewaakt de samenhang tussen dit programma 

en de andere en stuurt erop dat het Programma Ketentoezicht 

voldoende geborgd wordt in de andere programma’s. 
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Financiën:  

 

Toelichting op de afwijkingen: 

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel “De programmarekening en 

toelichting” daarop. 

  

Programma 4: Ketentoezicht
 Jaarrekening 

2018 

 Begroting 

2019 

 Begroting 

2019 na 

BERAP 

 Jaarrekening 

2019 

 Verschil 

beg. na 

wijz; rek. 

 V/N 

Lasten

Structureel 560.900          544.206           429.133        428.403          

Incidenteel -                  -                   -                -                  

Overzicht

Overhead 92.529            125.044           124.570        126.615          

Heffing vennootschapsbelasting -                  -                                -  -                  

Bedrag onvoorzien -                  3.000               3.000            -                  

Totale lasten 653.429        672.250         556.703      555.018        -1.684 V

Baten

DVO Gemeente Buren 62.647            40.854             30.492          30.493            

DVO Gemeente Culemborg 33.540            23.672             14.550          14.550            

DVO Gemeente Geldermalsen 39.471            29.359             -                -                  

DVO Gemeente Lingewaal 9.219              4.991               -                -                  

DVO Gemeente Maasdriel 34.251            24.979             18.616          18.617            

DVO Gemeente Neder-Betuwe 25.934            10.952             8.236            8.236              

DVO Gemeente Neerijnen 19.031            13.861             -                -                  

DVO Gemeente Tiel 52.097            16.962             12.837          12.838            

DVO Gemeente West Betuwe -                  -                   35.943          35.942            

DVO Gemeente West Maas en Waal 47.077            28.390             21.214          21.214            

DVO Gemeente Zaltbommel 67.631            38.678             28.925          28.925            

DVO Provincie Gelderland -                  142.520           -                -                  

DVO Omgevingsdienst Regio Arnhem 96.289            60.863             91.936          91.936            

DVO Omgevingsdienst Regio Nijmegen 65.801            49.317             72.171          72.172            

DVO Omgevingsdienst Veluwe Ijssel 50.964            43.699             46.404          46.404            

DVO Omgevingsdienst Noord Veluwe 45.326            41.563             37.195          37.196            

DVO Omgevingsdienst De Vallei 55.518            45.424             70.852          70.852            

DVO Omgevingsdienst Achterhoek 83.886            56.166             67.332          67.332            

DVO Omgevingsdienst Twente -                  -                   -                12.500            

DVO Omgevingsdienst IJsselland -                  -                   -                5.716              

Overige baten 36.387            -                   -                58.243            

Totale baten 825.067        672.250         556.703      633.165        76.462 V

Saldo 171.637        -                  0                   78.146           78.146 V

Mutaties reserves:

Toevoegingen -                  -                   -                -                  -              

Onttrekkingen -                  -                   -                -                  -              

        171.637                     -                      0            78.146        78.146  V 
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Paragrafen 

 

In het BBV wordt een aantal verplichte paragrafen genoemd. Voor de Omgevingsdienst 

Rivierenland zijn niet alle paragrafen van toepassing. Met de toezichthouder vanuit het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is afgesproken dat de paragrafen 

worden benoemd en degenen die van toepassing zijn voor de Omgevingsdienst Rivierenland 

worden opgenomen en uitgewerkt. Dit leidt tot onderstaande tabel. 

 

Paragraaf Actie 

a. lokale heffingen; n.v.t. 

b. weerstandsvermogen en risicobeheersing; Opgenomen 

c. onderhoud kapitaalgoederen; Opgenomen 

d. financiering; Opgenomen 

e. bedrijfsvoering; Opgenomen 

f. verbonden partijen; n.v.t. 

g. grondbeleid. n.v.t. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Inleiding 

De paragraaf weerstandsvermogen bevat een duiding van het risicoprofiel, de risico's en het 

gewenste weerstandsvermogen. Dit is in overeenstemming met hetgeen staat 

voorgeschreven in de BBV en de notitie ‘Risicomanagement en bepaling van het 

weerstandsvermogen’ zoals vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 

december 2015. 

Risicoprofiel 

De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico's waar 

geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen enerzijds en de capaciteit van middelen en 

mogelijkheden die de dienst heeft om niet geraamde kosten op te vangen anderzijds (BBV 

art. 11). De Omgevingsdienst Rivierenland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt af-

gedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afslui-

ten van verzekeringen, het vormen van bestemmingsreserves en voorzieningen en het inrich-

ten van de administratieve organisatie en interne controle. 

 

Op voorhand kan t.a.v. het beleid worden gesteld dat het weerstandsvermogen in ieder geval 

wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de deelnemers. Niettemin zijn er ook re-

denen om binnen de Omgevingsdienst weerstandsvermogen op te bouwen. Op grond van 

wettelijke voorschriften kan de omgevingsdienst verplicht worden voorzieningen te vormen 

voor kwantificeerbare risico's, verplichtingen en verliezen. Daarnaast kan het wenselijk wor-

den geacht door de deelnemers om voor bepaalde activiteiten een reserve te hebben om te 

voorkomen dat bedrijfsresultaten en onvoorziene omstandigheden grote afwijkingen veroor-

zaken in de jaarlijkse geraamde gemeentelijke bijdragen. 

De risico's 

2.1. De risico's 

In de begroting 2019 zijn meerdere risico’s geïdentificeerd. Deze waren: 

 Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel. De toegenomen bouwactiviteiten 

leiden in de bouwsector inmiddels tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Naar 

verwachting zal dit de komende jaren zich voortzetten en zelfs groter worden. Hierdoor 

heeft ook de ODR nu en in de nabije toekomst een knelpunt bij het vasthouden van per-

soneel en het werven van (tijdelijk) personeel. Als de ODR onvoldoende gekwalificeerde 

(tijdelijke) medewerkers kan vasthouden en/of aantrekken, dan brengt dit risico’s met 

zich mee voor de kwaliteit en kwantiteit van de uit te voeren werkzaamheden en voor de 

dienstverlening richting aanvragers. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee 

dat de kosten van inhuur van tijdelijke medewerkers oplopen. 

 Stoppen of herverdeling van de subsidie Externe Veiligheid of subsidie Archeologie, waar-

bij de bekendmaking te laat plaatsvind. Momenteel is er onduidelijkheid over de beschik-

baarheid van de subsidie Externe Veiligheid vanaf 2020. In de loop van 2018 wordt hier-

over meer duidelijkheid verwacht, en zal dit ook worden afgestemd met de deelnemers. 

 Output sturing. Afhankelijk van de omvang van de afnameverplichting zal vanaf 2018 een 

risico ontstaan. De totale begrotingsomvang bedraagt afgerond 15 miljoen. De maximale 

teruggang in bijdrage per jaar is vastgesteld op 2,5%. Door de outputsturing is de bekos-

tiging van de ODR minder zeker dan bij de huidige inputfinanciering. Dit levert een risico 

voor de continuïteit van de uitvoering. De belangrijkste maatregel die hiervoor genomen 

is, was het instellen van de flexibele schil op de formatie van 10%. Hiermee kan de ODR 

op korte termijn tegenvallers opvangen. Mocht dit het geval zal dan zal  op langere ter-

mijn de 10% flexibele schil weer moeten worden opgebouwd. Dat kan leiden tot eenmali-

ge kosten. 
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 De ontwikkelingen rondom de privatisering Bouwtoezicht kunnen er op termijn toe leiden 

dat een deel van de bouwplantoetsing buiten het publieke domein wordt verricht. De ver-

schuiving hiervan naar de private markt kan voor de ODR betekenen dat het huidige 

werkaanbod deels verplaatst wordt naar buiten de ODR 

 

Ontwikkelingen in 2019 

Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel 

Vanwege de aantrekkende economie en arbeidsmarkt is er weinig aanbod voor vast perso-

neel, zeker bij benodigde specialisaties/specifieke kennis. Ook geschikte inhuurkrachten zijn 

ondanks de uitgevoerde aanbesteding steeds moeilijker te vinden en inhuurtarieven stijgen. 

Tot op heden is het nog gelukt om een groot deel van de openstaande vacatures in te vullen. 

Verder is er sprake van forse inhuur(tarieven), waardoor er druk staat op het financiële resul-

taat. Bij de jaarrekening 2018 is daarom ook het risico Tariefstijging inhuurkrachten toege-

voegd. 

 

Wegvallen subsidies 

In de Bestuursrapportage 2019 is de te ontvangen subsidie voor Externe veiligheid verlaagd 

op basis van de meest recente beschikbare informatie. Hiermee is ook het risico verminderd. 

 

Bouwtaken West Betuwe 

De gemeente West Betuwe heeft aangegeven over te willen gaan tot wijziging van de DVO. 

Op dit moment is nog onduidelijk of en zo ja in welke mate wijziging gaat plaatsvinden. Voor-

alsnog is een P.M. opgenomen. 

 

 

Actuele risico’s 

Bij de jaarrekening 2019 zijn de risico’s geactualiseerd en gekwantificeerd: 

 

 

Klasse Tijd Percentage 

Kans 1 < of 1 keer per 10 jaar 10% 

Kans 2 1 keer per 5-10 jaar 30% 

Kans 3 1 keer per 2-5 jaar 50% 

Kans 4 1 keer per 1-2 jaar 70% 

Kans 5 1 keer jaar > 90% 

Toelichting risicoklasse 

 

Omschrijving
Kans-

klasse
Bedrag Kans Risico

Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel 4 506.250 70% 354.375

Tariefstijging inhuurkrachten 3 300.000 50% 150.000

Wegvallen subsidies 2 85.000 30% 25.500

Private kwaliteitsborging bouwtoezicht PM

Bouwtaken West Betuwe PM

Totaal geïdentificeerde risico’s 529.875

Ongeïdentificeerde en kleine risico’s 1 529.875 10% 52.988

Benodigd weerstandsvermogen 582.863
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Het gewenste weerstandsvermogen 

Tabel: Beoordeling weerstandsvermogen 

Waardering Ratio* Betekenis 

A > 2,0 Uitstekend 

B  1,5 - 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 - 1,5 Voldoende 

D 0,8 - 1,0 Matig 

E 0,6 - 0,8 Onvoldoende 

F < 0,6 Ruim onvoldoende 

* Ratio = Weerstandscapaciteit / Risico’s 

De ODR heeft als streefcategorie waardering C, voldoende 

 

De weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, 

die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige 

weerstandscapaciteit van de Omgevingsdienst kunnen praktisch gezien twee onderdelen 

worden gerekend, de algemene reserve en de post onvoorzien. 

 

Per ultimo 2019 is het volgende weerstandsvermogen aanwezig: 

 
 

Het weerstandsvermogen 

Weerstandscapaciteit        602.550  

Geindentificeerde risico's        582.863  

Weerstandsvermogen             1,03  

 

Het weerstandsvermogen valt met een ratio van 1,03 in de categorie C – Voldoende. 

 

  

Bedrag per

31-12-2019

Algemene reserve 557.550

Onvoorzien 45.000

602.550
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Financiële kengetallen 

Sinds de Begroting 2018 worden vanuit de vernieuwing BBV een aantal financiële kengetallen 

gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen, en het verloop 

hiervan te kunnen volgen. In onderstaand overzicht worden de kengetallen gepresenteerd die 

voor de ODR van toepassing zijn: 

 

 
 

Netto schuldquote: dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van 

de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de af-

lossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 

130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. 

 Dit percentage is gestegen vanwege de lening die in 2019 is aangetrokken voor de 

verbouwing van het pand J.S. de Jongplein van de Regio Rivierenland. Het is de ver-

wachting dat dit de komende jaren stabiel zal blijven. 

 

De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquo-

te. 

 

Solvabiliteitsratio: dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar 

financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de 

financiële weerbaarheid van de gemeente. 

 De ratio is in lijn met de begroting en met voorgaande jaren. 

 

Structurele exploitatieruimte: dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte 

een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten 

of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is betekent 

het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blij-

ven dragen. 

 De ratio is hoger dan de begroting vanwege het positieve jaarrekening resultaat 2019. 

De begroting ging alleen uit van de post onvoorzien van € 45.000. 

 

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor om-

gevingsdiensten. 

  

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2018 2019 2019

Kengetallen:

Netto schuldquote 7,1% -3,3% 16,5%

Solvabiliteitsratio 21,3% 20,0% 19,5%

Structurele exploitatieruimte 4,2% 0,3% 1,8%
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Onderhoud kapitaalgoederen 

 

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een overzicht van de onderhoudskosten. De  

ODR is sinds december 2018 eigenaar van een eigen pand, wat in 2019 verbouwd en in 

gebruik genomen is. Daarnaast is er sprake van ICT-eigendommen, zoals telefoons en 

software. 

 

Ontwikkelingen in 2019 

Activabeleid 

Momenteel is er geen vastgesteld activabeleid bij de ODR. Vanwege het toenemend aantal 

investeringen, zoals het eigen pand (incl. verbouwing) en het VTH-systeem, is het gewenst 

om de methodiek van activeren en afschrijven in beleid vast te gaan leggen. Dit wordt medio 

2020 aangeboden aan het bestuur. 

  

Meerjaren onderhoudsplan 

Nadat alle bouwkundige aanpassingen aan het pand eind 2019 zijn afgerond, wordt in 2020 

een meerjaren onderhoudsrapportage opgesteld om de jaarlijks benodigde dotatie voor groot 

onderhoud te bepalen. In de jaarrekening 2019 is een dotatie van € 30.000 gedaan op basis 

van reeds voorzienbare werkzaamheden van groot onderhoud. 

 

Investeringskredieten in 2019 

Er was in 2019 sprake van de volgende lopende investeringskredieten: 

 

Betreft Budget Uitgaven 

(t/m 2019) 

Saldo Status 

Huisvesting € 1.859.162 € 1.856.999 €    2.163 Afgerond in 2019 

VTH-applicatie €    574.414 €      61.141 € 513.273 Doorlopend naar 2020 
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Financiering 

 

Inleiding 

De financieringsparagraaf in de jaarstukken is, in samenhang met de financiële verordening, 

een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, 

beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het treasurystatuut zijn de 

doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende 

deelgebieden van treasury, namelijk risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de 

organisatorische randvoorwaarden weergegeven. 

 

Algemene uitgangspunten 

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer 

zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als lange termijn. 

Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, 

gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar 

komende financieringsmiddelen. 

 

Risicobeheer 

Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is 

hierbij leidend. Het schatkistbankieren voor decentrale overheden is in 2013 ingevoerd. Per 

ultimo 2019 stond er € 1.225.782 bij de centrale overheid. Dit was ultimo 2018 € 2.455.391. 

 

Renterisicobeheer 

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn: 

 Geen overschrijding van de renterisiconorm (20% begrotingstotaal) conform de Wet 

Fido; 

 Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de 

liquiditeitsplanning; 

 De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt 

zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. 

 

Kasgeldlimiet 

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de 

organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag 

financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, 

dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. De liquide middelen betreffen 

rekening-courant tegoeden. Deposito’s komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf 

en de bestemmingsreserves. 

 

Renterisiconorm 

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als 

lange financiering wordt volgens de wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een 

rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum 

van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het 

saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. 

Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 20% van de restant 

hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik 

van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren. 

 

Relatiebeheer 

Het betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). 
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De cijfers 

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober 2018 het besluit genomen om maximaal € 4,05 mln 

externe financiering aan te trekken voor het huisvestingsplan. Tot op heden was het niet 

nodig om dit volledige bedrag aan leningen aan te trekken. Per eind 2019 betreft dit de 

volgende leningen: 

 

Verstrekker Start Bedrag Looptijd Rente Aflossing 

Nederlandse Waterschapsbank  17-12-2018 € 2.500.000 20 jaar 1,325% Lineair 

Bank Nederlandse Gemeenten 31-1-2019 € 1.000.000 20 jaar 1,200% Lineair 

 

Van deze leningen wordt jaarlijks 1/20e deel afgelost. De aflossingen per 31-12-2019 

betreffen € 125.000. Met ingang van 2020 worden de jaarlijkse aflossingen € 175.000. 

 

De rentekosten van deze leningen worden als projectfinanciering toegerekend aan de 

huisvesting.  
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Bedrijfsvoering 

 

Inleiding 

De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de aspecten van de (interne)bedrijfsvoering die van 

belang zijn voor de realisatie van de doelen uit de programma’s. De ODR werkt continu aan 

de verbetering van de bedrijfsvoering. De focus lag en ligt op het doorontwikkelen van de 
bedrijfsvoering. 

 

Organisatie 

De organisatie van de ODR is vormgegeven op basis van een compacte organisatiestructuur. 

Dit betekent dat er drie afdelingen zijn met elk een afdelingshoofd. Iedere afdeling bestaat 

uit drie teams met elk een coördinator. Daarnaast is er een directeur en een afdelingshoofd 
Bedrijfsvoering. 

 

ONTWIKKELINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN IN 2019 

 

Personeel en Organisatie 

Arbeidsmarktontwikkeling 

De Omgevingsdiensten zijn jonge organisaties. Dit betekent dat niet iedereen weet wat de 

Omgevingsdiensten doen. En, wat voor soort werkgever we zijn. Daarom is het belangrijk dat 

we onze zichtbaarheid en aantrekkelijkheid vergroten als werkgever. 

 

Binnen het Gelders stelsel werken we samen met andere partijen aan de arbeidsmarktcom-

municatie. Ook het thema employer branding wordt gezamenlijk opgepakt. De kern hiervan is 

de Gelderse Omgevingsdiensten als werkgeversmerk in de markt zetten. Het gaat daarbij niet 

alleen over toekomstige medewerkers. En, hoe we die binnenhalen. Maar, ook huidige werk-

nemers en ex-werknemers. Zij kunnen het werkgeversimago positief of negatief beïnvloeden.  

 

In z’n algemeenheid hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Dit houdt in dat we 

moeite hebben om aan (goed opgeleid en ervaren) personeel te komen. De ODR heeft mo-

menteel een te kort aan vast personeel met name op medior/senior functies voor de afdelin-

gen Vergunningverlening en Toezicht.  

 

Binnen de ODR focussen we ons voor de komende tijd ook op ons huidige personeelsbestand.    

Denk hierbij aan ons bestaande personeel met ambities. Hier willen wij als ODR bewuster mee 

bezig zijn. Bieden wij voldoende uitdagingen? Zijn er voldoende opleidingsmogelijkheden? 

Wordt ons bedrijfszorgpakket goed ingezet?  

 

Kwaliteit van werken 

In 2018 is een start gemaakt met het door ontwikkelen van de kwaliteit van onze producten 

en diensten. Dat doen we multidisciplinair vanuit onze processen. Die ontwikkeling wordt in 

2019 doorgezet. Het project processen/MAVIM biedt hier ondersteuning aan. Verder is de 

managementrapportage  in een nieuw jasje gestoken. Doel hiervan is een overzichtelijker 

document voor onze opdrachtgevers te maken. Door de informatie compacter, overzichtelijker 

en beeldend weer te geven, wordt de kern beter geraakt en ziet het er professioneler uit. De 

eerste reactie van de opdrachtgevers over de nieuwe wijze van verslaglegging is positief. 

 

Arbo en verzuim 

Het streefgetal voor ons ziekteverzuim is 4,54 % of lager. Tot en met december 2019 be-

draagt dit cijfer 5,38% Er is sprake van een lichte stijging. Met name het langdurig verzuim 

vraagt om maatregelen. Door het Dagelijks Bestuur is dit meegewogen bij de beoordeling van 

het voorstel voor de reservering van 1% van de loonsom.  

 

Verder is voor alle medewerkers in dit kader in 2019 een zogenaamd Preventief Medisch On-

derzoek (PMO) uitgevoerd door de ARBO dienst. Ga je fit en gezond naar je werk? Welke ge-

zondheidsrisico’s loop je op je werk eigenlijk? En hoe kan je je gezondheid positief beïnvloe-

den? Deze vragen zijn onder andere gesteld in het PMO. Op basis van de resultaten en op 
basis van deze resultaten zijn vervolgacties geïnitieerd. Denk hierbij onder andere aan het 
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instellen van werkplekonderzoek, continue aandacht voor werkdruk en het inzetten van be-

drijfsfruit. 

 

Werken onder het burgerlijk wetboek 

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking ge-

gaan. Alle ambtenaren hebben een arbeidsovereenkomst naar privaatrecht gekregen. De 

ambtenarenstatus blijft wel bestaan.  

 

Juridische zaken 

Klachten 

Ook in 2019 wordt ingezet het aantal klachten gegrond en ongegrond op hetzelfde niveau te 

houden als de voorgaande jaren. Het aantal ingekomen klachten zag er in de afgelopen vier 

jaar als volgt uit: 2015: 24, 2016: 24, 2017: 13. 2018: 13. In 2019  is het aantal klachten 

uitgekomen op 14. De lijn blijft constant, ondanks de groei van het aantal afgehandelde za-

ken. Daarbij is de inzet op snelle en minnelijke afhandeling voortgezet. 

 

AVG 

In 2019 zijn zowel op stelselniveau als binnen de ODR acties opgepakt om de AVG / privacy 
verder te implementeren en te borgen binnen de organisatie.  

Opgeleverde acties binnen de ODR: 

 Verwerkingsregister (gepubliceerd op www.odrivierenland.nl)  

 Privacyverklaring (gepubliceerd op www.odrivierenland.nl)  

 Geheimhoudingsverklaring 

 Bewustwordingssessies door Quarant 

 Aanstellen Stelsel FG (functionaris gegevensbescherming) 

 Aanstellen Privacy-coördinator 

 Inventarisatie leveranciers verwerkersovereenkomsten 

 Datalekken- en incidentenregister 

 Rechten van betrokkenen 

 Informatiepagina AVG op intranet 

 Kennismaking FG-ers in de regio 

 Adviesnotitie omgang personeelsgegevens 

 

Op stelselniveau is binnen de pilot AVG gewerkt aan het privacy-beleid en praktische spelre-

gels voor medewerkers, daarnaast wordt gewerkt aan het informatieveiligheidsbeleid. Bij de 

afronding van de pilot wordt o.a. een advies uitgebracht over de structurele invulling van de 
rol van FG. 

 

 

Financiën 

Inkoop/raamcontracten 

Binnen de ODR wordt veel gebruik gemaakt van inhuurkrachten als flexibele schil. Om dit 

proces goed vorm te geven is het project inkoop uitgevoerd in 2019. Doel hierbij is om binnen 

de principes van de rechtmatigheid te zorgen voor een goed werkende flexibele schil. Hierbij 

heeft een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden waarbij een aantal partijen is gese-

lecteerd per vakgebied. Parallel schrijven we in bij het dynamisch aanbesteding systeem 

(DAS) van Werken in Gelderland. Dit is een vorm van Europese aanbesteding waarbij in een 

elektronisch proces uitvragen voor inhuur kunnen worden gedaan en aanbieders daarop kun-

nen intekenen. De uitvraag via het DAS is de tweede trap in de uitvraag als de eerste uitvraag 

bij de raampartijen geen resultaat heeft opgeleverd. 

 

 

ICT 

Archivering 

Binnen Bedrijfsvoering zijn er belangrijke ontwikkelingen voor de verdere professionalisering 

van de informatiseringvoorziening. Zoals bij de actualiteiten al is weergegeven is de aanbe-

steding van een nieuw VTH zaakapplicatie er één van.   
De ODR wil zijn informatie- en archiefstructuur  beter inrichten en het archiefbeheer structu-

reel inbedden, zodat informatie voldoet aan de wettelijke normen en  regelgeving en duur-

http://www.odrivierenland.nl/
http://www.odrivierenland.nl/
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zaam toegankelijk blijft. Dit traject is in volle gang en zal ook in 2020 verder worden vormge-

geven. 

 

Concernplan  

De stand van zaken van de programma’s in het concernplan wordt uitgedrukt in stoplichtkleu-

ren, die de volgende betekenis hebben:  

 Groen: ja, dit gaat lukken 

 Oranje: onzeker of dit gaat lukken 

 Rood: nee, dit gaat niet lukken 

 

Programma Resultaat Voortgang Middelen 

Concernplan 
   

 

Toelichting 

Het Concernplan geeft een doorkijk naar de toekomst: de ambities van de ODR en de route 

waarlangs de ODR deze ambities wil realiseren. Het jaar 2019 was het laatste jaar van de 

looptijd van het Concernplan ‘Naar een robuuste Omgevingsdienst’. Op basis van de nieuwe 
koers wordt voorjaar 2020 een nieuw concernplan opgesteld. 

In 2019 zijn de volgende projecten afgerond: Zaakgericht tijdschrijven, Werkplezier, Informa-

tie gestuurd werken, Inkoop, Huisvesting, Plan van aanpak Toezicht Milieu, VTH-

beleidsontwikkeling, Programma van eisen VTH-applicatie en Aanbesteding VTH-applicatie. 

Eind 2019 zijn er in totaal 48 acties/projecten uit het Concernplan ‘Naar een Robuuste Omge-

vingsdienst’ volledig afgerond. Er zijn 12 projecten die doorlopen in 2020 en meegaan naar 
het nieuwe Concernplan.  

 

Voor de volgende projecten zijn de resultaten van 2019 nader toegelicht onder Actualiteiten: 

• Koers 

• Omgevingswet 

• Huisvesting 

• Aanbesteding VTH-applicatie 

• MD-traject 

 

 

 

KPI’s 

KPI Omschrijving KPI Resultaat 

      

  Bedrijfsvoering   

11a. % geleverde producten / begrote producten 109% 

11b. % gerealiseerde uren / begrote uren 106% 

12. % overhead / totale kosten 27% 

 

11a. KPI % geleverde producten/ begrote producten 

Deze KPI geeft de geleverde producten in relatie tot de begrote producten weer en geeft in-

zicht in de stand van zaken van levering (output). De KPI is een vergelijking tussen het totaal 

aantal werkelijk geleverde producten x kental en het totaal aantal begrote producten x kental, 

zoals gepresenteerd in de bijlage 1. Hieruit blijkt dat er meer producten zijn gemaakt dan 

waren begroot. Deze worden in hoofdstuk 3. ‘Toelichting op de cijfers’ inhoudelijk toegelicht. 

 

11b. KPI gerealiseerde/begrote uren 

Deze KPI geeft het percentage weer van de uren die gemaakt worden voor producten op uur-

basis (dus niet standaardproducten), zoals gepresenteerd in de bijlage 1. Hieruit blijkt dat er 

meer uren zijn gemaakt dan was begroot. Deze worden in hoofdstuk 3. ‘Toelichting op de 

cijfers’ inhoudelijk toegelicht. 
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12. % Overhead / totale kosten 

Deze KPI geeft het percentage weer van de overhead kosten als percentage van de totale 

kosten en sluit aan bij de opbouw van het uurtarief zoals deze wordt berekend in de begro-

ting.  
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Jaarrekening 

 

 

  

ACTIVA

Vaste activa

Grond 0 1.216.800

Gebouwen economisch nut 2.500.000 2.250.199

Ov materieel vaste activa economisch nut 217.617 942.474

Vlottende activa

Vorderingen op openbare lichamen 1.503.322 850.995

Verstrekte kasgeldleningen 0 0

Uitzettingen in 's-Rijks schatkist 2.455.391 1.225.782

Overige vorderingen 8.356 66.386

Liquide middelen

Banksaldi 249.935 63.215

Overlopende activa

Transitoria 250.853 540.528

PASSIVA

Vaste passiva

Algemene reserves 303.449 557.550

Overige bestemmingsreserves 519.442 519.287

Saldo van de rekening 704.246 321.321

Voorzieningen 0 30.000

Vaste schuld

Banken 2.500.000 3.375.000

Vlottende passiva

Kasgeldleningen 0 0

Overige schulden 1.928.554 886.973

Overlopende passiva 1.229.783 1.466.249

Saldo

Totaal 7.185.474 7.185.474 7.156.381 7.156.381

Beginbalans Eindbalans

Omgevingsdienst Rivierenland
Debet per       31-

12-2018

Credit per 

31-12-2018

Debet per 

31-12-2019

Credit per 

31-12-2019
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TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

Waarderingsgrondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

 

Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans gewaardeerd tegen de nominale 

waarden in Euro's.  

 

Materiële vaste activa 

Onder de materiële vaste activa vallen investeringen met economisch nut en investeringen 

met maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut zijn verhandelbaar en/of 

kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.  

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 

mindering gebracht.  

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 

  
 

 Grond Geen afschrijving 

 Gebouwen 30  

 Installaties 15 

 Inventaris 10 

 Telefoons 3  

 Software 3  

 

De afschrijvingstermijnen voor de investeringen in de huisvesting zijn vastgesteld bij het AB-

besluit over het huisvestingsplan. De bestaande inventaris (uit 2013) werd oorspronkelijk in 

15 jaar afgeschreven, maar deze termijn is op basis van het AB-besluit herzien naar 10 jaar. 

 

Verder is in 2019 een splitsing gemaakt in de de grond en het nieuwe pand van de ODR, 

welke na verbouwing, inrichting met bestaande en nieuwe inventaris ingebruik genomen is. 

 

Vlottende activa 

De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een rentetypische 

looptijd van korter dan één jaar. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Overlopende activa 

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde bedragen voor nog te ontvangen goederen 

of diensten. 

 

Algemene reserve 

Dit zijn de vrij besteedbare middelen van de exploitatieresultaten tot het verslagjaar. 
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Bestemmingsreserves 

Deze reserves betreffen de reeds bestemde gedeelten van de exploitatiesaldi tot en met het 

verslagjaar. 

 

Vlottende passiva 

De vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, banksaldi en overige schulden met een 

rentetypische looptijd korter dan één jaar. 

 

Overlopende passiva 

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar 

zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. Tot de overlopende 

passiva horen ook de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 

 

 

 

  

 

  

VASTE ACTIVA

Vaste activa 31/12/2018 31/12/2019

Grond 0 1.216.800

Gebouwen met een economisch nut 2.500.000 2.250.199

Investeringen met een economisch nut 217.617 942.474

Totaal 2.717.617 4.409.473

Boekwaarde per 31 december 2018 2.717.617

Investering 1.918.141

Desinvesteringen -95.595

Afschrijvingen -130.690

Bijdragen van derden 0

Afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen 0

Boekwaarde per 31 december 2019 4.409.473

Verloopoverzicht vaste activa met economisch nut

VLOTTENDE ACTIVA

Vlottende activa 31/12/2018 31/12/2019

Vorderingen op openbare lichamen 1.503.322 850.995

Uitzettingen in ’s-Rijks Schatkist met een rentetypische

looptijd korter dan 1 jaar

Overige vorderingen 8.356 66.386

Totaal 3.967.069 2.143.164

1.225.7822.455.391
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Het gemiddeld werkelijk bedrag was over de kwartalen als volgt: Q1 € 210.379,-;  

Q2 € 293.987,-; Q3 € 187.374,- en Q4 € 240.220,-. 

 

Met de invoering van het schatkistbankieren mag de ODR een drempelbedrag buiten ‘s-Rijks 

schatkist aanhouden. Dit drempelbedrag was voor 2019 € 250.000,--. 

 

De conclusie is dat we met uitzondering van Q2-2019 aan het wettelijk vereiste voldoen. 

Vorderingen op openbare lichamen zijn nagenoeg allemaal van december 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 250

Kw artaal 1 Kw artaal 2 Kw artaal 3 Kw artaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen

210               294           187           240           

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 40                 -            63             10             

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                44             -            -            

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 13.873          

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
13.873          

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 

500 miljoen te boven gaat
-                

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 250

Kw artaal 1 Kw artaal 2 Kw artaal 3 Kw artaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

18.934          17.639      17.238      14.653      

(5b) Dagen in het kw artaal 90 60 92 61

(2) - (5a) / (5b)
Kw artaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
210               294           187           240           

(1) Berekening drempelbedrag

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Liquide middelen 31/12/2018 31/12/2019

BNG-rekening 28.51.57.841 249.935 63.215

Totaal 249.935 63.215

Overlopende activa 31/12/2018 31/12/2019

Debiteuren 0 0

Te vorderen BTW 11.764 515.148

Nog te ontvangen bedragen 203.076 24.840

Vooruitbetaalde kosten 28.746 541

Overige vorderingen en overlopende activa 7.267 0

Totaal 250.853 540.529
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VASTE PASSIVA

Vaste passiva 31/12/2018 31/12/2019

Algemene reserve 303.449 557.550

Overige bestemmingsreserves 519.442 519.287

Saldo van de rekening 704.246 321.321

Voorzieningen 0 30.000

Totaal 1.527.137 1.428.159

Verloopoverzicht Algemene reserve

Saldo per 31 december 2018 303.449

Toevoeging 254.101

Onttrekking 0

Waardevermindering 0

Saldo per 31 december 2019 557.550

Verloopoverzicht reserve afkoop PAO’s

Saldo per 31 december 2018 175.163

Toevoeging 0

Onttrekking -15.925 

Waardevermindering 0

Saldo per 31 december 2019 159.238

Verloopoverzicht reserve doorl. Kwaliteitsontw.

Saldo per 31 december 2018 90.000

Toevoeging 0

Onttrekking -37.692 

Waardevermindering 0

Saldo per 31 december 2019 52.308

Verloopoverzicht reserve Huisvesting

Saldo per 31 december 2018 254.279

Toevoeging 66.162

Onttrekking -12.700 

Waardevermindering 0

Saldo per 31 december 2019 307.741

Verloopoverzicht saldo van de jaarrekening

Saldo per 31 december 2018 704.246

Toevoeging saldo jaarrekening 2019 321.321

Onttrekking saldo jaarrekening 2018 -704.246 

Saldo per 31 december 2019 321.321
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De looptijd van de NWB bank lening bedraagt 20 jaar, de rente is 1,325% vast voor een 

periode van 20 jaar. De looptijd van de BNG lening bedraagt 20 jaar, de rente is 1,2% vast 

voor een periode van 20 jaar. 

 

 

 

 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Er zijn twee leasecontracten afgesloten. Eén auto met een leasebedrag van € 885,- per 

maand en één auto met een leasebedrag van € 531,70 exclusief btw en brandstofkosten. 

Verder is er sprake van een getekend contract voor een nieuwe VTH-applicatie. Deze zal in 

2020 in gebruik worden genomen.  

Verloopoverzicht Voorziening groot onderhoud

Saldo per 31 december 2018 0

Toevoeging 30.000

Onttrekking 0

Saldo per 31 december 2019 30.000

VASTE SCHULDEN

Vaste Schuld 31/12/2018 31/12/2019

NWB bank 2.500.000 2.375.000

BNG bank 0 1.000.000

Totaal 2.500.000 3.375.000

Verloopoverzicht vaste schuld

Saldo per 31 december 2018 2.500.000

Opgenomen 1.000.000

Aflossing -125.000

Saldo per 31 december 2019 3.375.000

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende passiva 31/12/2018 31/12/2019

Crediteuren 1.928.554 886.973

Totaal 1.928.554 886.973

Overlopende passiva 31/12/2018 31/12/2019

Vooruit ontvangen bedragen 228.489 102.447

Nog te betalen bedragen 1.000.664 724.121

Te betalen salarissen 0 0

Premie IPAP Loyalis 0 175

Te betalen loonheffing 630 639.506

Totaal 1.229.783 1.466.249
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Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) 

Hieronder conform artikel 4.1 lid 1 WNT het overzicht openbaarmaking. 

Deelnemer AB-lid Bezoldiging 

2019 

Bezoldiging 

2018 

Gemeente Buren Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong onbezoldigd onbezoldigd 

Gemeente Culemborg Mw.  M. (Monica) Wichgers onbezoldigd onbezoldigd 

Gemeente Maasdriel Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede onbezoldigd onbezoldigd 

Gemeente Neder-Betuwe 
Dhr. S.H.R. (Stefan) van Someren 

> tot 24 juni 2019 onbezoldigd onbezoldigd 

Gemeente Neder-Betuwe 
Dhr. N (Nees) van Wolfswinkel 

> m.i.v. 24 juni 2019 onbezoldigd onbezoldigd 

Gemeente Tiel Dhr. F. (Frank) Groen onbezoldigd onbezoldigd 

Gemeente West Betuwe Mw. J. Hartman onbezoldigd onbezoldigd 

Gemeente West Maas en 

Waal 
Dhr. S.A.M. (Sander) Bos 

onbezoldigd onbezoldigd 

Gemeente Zaltbommel Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag onbezoldigd onbezoldigd 

Provincie Gelderland 
Dhr. P (Peter) Drenth 

> tot 5 juni 2019 onbezoldigd onbezoldigd 

Provincie Gelderland 
Dhr. J (Jan) van der Meer 

> m.i.v. 5 juni 2019 onbezoldigd onbezoldigd 

 

DB lid Functie Bezoldiging 

2019 

Bezoldiging 

2018 

Dhr. C.A.H. Zondag Voorzitter onbezoldigd onbezoldigd 

Dhr. S.A.M. Bos Lid onbezoldigd onbezoldigd 

Dhr. J.H.L.M. de Vreede Lid onbezoldigd onbezoldigd 

Mw. S.T. Klein – de Jong Lid  onbezoldigd onbezoldigd 

 

Omschrijving A. Schipper 2019 A. Schipper 2018 

Functie(s) Algemeen directeur  Algemeen directeur 

Duur dienstverband in 2019 1/1 – 31/12  1/1 – 31/12 

Omvang dienstverband in fte 1,0  1,0 

Gewezen topfunctionaris  nee  nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja  ja 

   

Bezoldiging   

Beloning €  115.203  €  108.376 

Belastbare onkostenvergoedingen €      1.111  €      2.851 

Beloning betaalbaar op termijn €    19.454  €    17.569 

Totaal beloning € 135.769  € 128.796 

Toepasselijke WNT-maximum €  194.000  €  189.000 
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Overzicht van baten en lasten 

 

 

 

 

In de programma’s Vergunningverlening, Toezicht en handhaving en Advies is er sprake geweest van hogere kosten vanwege hogere inhuurkos-

ten en meer uitgevoerde werkzaamheden. Tegenover deze hogere kosten stonden ook hogere inkomsten. Verder is er sprake geweest van lagere 

overheadkosten. Per saldo is er sprake van een positief jaarrekeningresultaat.

Bedragen x 1€

Taak-

veld
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Programma 1 

Vergunningverlening
7.4 898.904 1.170.884 -192.299 -191.670 706.605 979.214 1.052.542 1.303.593 345.937 324.379

8.3 2.702.065 3.519.624 445.199 580.043 3.147.264 4.099.667 3.785.037 4.584.387 637.773 484.720

Programma 2 Toezicht en 

handhaving
7.4 1.838.276 2.495.302 305.902 317.350 2.144.178 2.812.652 2.148.798 3.022.986 4.620 210.334

8.3 1.173.807 1.593.342 457.371 730.143 1.631.178 2.323.485 1.984.210 2.299.729 353.032 -23.756

Programma 3 Advies 7.4 2.712.606 3.577.102 -201.613 81.355 2.510.993 3.658.457 2.667.443 3.716.673 156.450 58.216

8.3 1.294.078 1.706.495 249.986 314.858 1.544.064 2.021.353 1.700.050 2.361.528 155.986 340.175

Programma 4 Ketentoezicht 7.4 544.208 672.252 -115.074 -115.548 429.134 556.704 428.403 633.165 -731 76.461

Overzichten

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 0 0 0 0 267 80 267 80

Overhead 0.4 3.541.981 0 874.840 0 4.416.821 0 4.086.540 186.154 -330.281 186.154

Heffing Vennootschapsbelasting 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag onvoorzien 0.8 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 -45.000 0

Saldo van baten en lasten 14.750.925 14.735.000 1.824.312 1.716.532 16.575.237 16.451.532 17.853.291 18.108.295 1.278.054 1.656.763

Toevoegingen en onttrekkingen 

aan de reserves
15.925 0 107.780 0 123.705 0 66.317 0 -57.388

Resultaat 14.750.925 14.750.925 1.824.312 1.824.312 16.575.237 16.575.237 17.853.291 18.174.612 1.278.054 1.599.375

Saldo van baten en lasten 0 0 0 321.321 321.321

Primitieve begroting 

2019

Begrotingswijziging 

Berap 2019

Begroting 2019 na 

wijzigingen
Jaarrekening 2019 Saldo t.o.v. begroting
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Analyse van het resultaat 

 

 
 

 

1. Lumpsum VVGB (127 V) 

In de Bestuursrapportage 2019 is dit lumpsum budget structureel afgeraamd. Ten opzichte 

van het afgeraamde budget zijn de kosten nog € 126.716 lager uitgevallen. Dit komt vooral 

door een lagere urenbesteding voor de VVGB-bedrijven. Per 2020 zijn de lumpsum budgetten 

van VVGB en ODRN samengevoegd tot de lumpsum Complexe bedrijven. Daarin komt extra 

aandacht voor informatie-gestuurd werken, zelftoezicht en overige innovatie. De ODR werkt 

hiervoor in 2020 voorstellen uit. 

 

2. Lumpsum ODRN (23 V) 

In de Bestuursrapportage 2019 is dit lumpsum budget structureel afgeraamd. Ten opzichte 

van het afgeraamde budget zijn de kosten nog € 22.746 lager uitgevallen. 

 

3. Lumpsum Ketentoezicht (75 V) 

De ODR voert de stelseltaak Ketentoezicht uit voor alle Gelderse OD’s. In 2019 is er sprake 

van een positief saldo van € 74.627 op dit budget. Dit wordt veroorzaakt door de ontvangen 

bijdragen van de ODR-deelnemers. Het is de verwachting dat dit budget structureel verlaagd 

kan worden. Bij de Bestuursrapportage 2020 wordt dit verwerkt. 

 

4. Budget personele regelingen (84 V) 

In de Bestuursrapportage 2019 is budget beschikbaar gesteld voor personele regelingen. 

Hiervan blijft in 2019 een bedrag van € 84.010 onbesteed. Wel is er sprake van een lopende 

regeling die ook in 2020 nog kosten met zich mee zal brengen. Bij de resultaatbestemming 

wordt voorgesteld om dit restantbudget in de eerder reeds besproken reserve Personele 

regelingen te storten. 

 

5. Post onvoorzien (45 V) 

De post onvoorzien is niet aangesproken. Er hebben zich geen calamiteiten voor gedaan die 

de ODR daartoe aanleiding hadden gegeven.  

 

6. Resterend exploitatie saldo (-32 N) 

Het resterend explotiatie saldo is de optelsom van alle overige resultaten in de jaarrekening 

2019. Dit betreft met name het saldo van de personele lasten / inhuur kosten ten opzichte 

van het saldo van de opbrengsten. Vanwege de aantrekkende economie en arbeidsmarkt is er 

weinig aanbod voor vast personeel, zeker bij benodigde specialisaties/specifieke kennis. Ook 

zijn geschikte inhuurkrachten steeds moeilijker te vinden en inhuurtarieven stijgen. Hierdoor 

is druk ontstaan op het financiële resultaat, hetgeen heeft geresulteerd in een nadeel van  

€ 31.778 op dit onderdeel.  

Overzicht opbouw resultaat
Bedragen 

in €

1. Lumpsum VVGB 126.716 V

2. Lumpsum ODRN 22.746 V

3. Lumpsum Ketentoezicht 74.627 V

4. Budget personele regelingen 84.010 V

5. Post onvoorzien 45.000 V

6. Resterend exploitatie-saldo -31.778 N

Resultaat voor bestemming 321.321 V
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Controleverklaring 

 

Nog te ontvangen 
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BIJLAGEN 
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Overzicht investeringen 

 

 

 

 

  

Nummer Naam investering Aanschaf-

waarde 

1/1/2019

Vermeer-

deringen

Verminde-

ringen

Aanschaf-

waarde 

31/12/2019

Cum. 

Afschrijvingen

Boek-waarde 

1/1/2019

Afschrijving Des-

investering

Kapitaal- 

lasten 2019

Boek-waarde 

31/12/2019

7206001 Inrichting ODR gebouw 2013 233.438 0 95.595 137.843 77.281 156.157 18.133 95.595 113.728 42.429

7206002 Grond -  JS de Jongplein 2 Tiel 0 1.216.800 0 1.216.800 0 0 0 0 0 1.216.800

7206003 Gebouw - JS de Jongplein 2 Tiel 2.500.000 -1.216.800 0 1.283.200 0 2.500.000 42.773 0 42.773 1.240.427

7206004 Verbouwing 2019 0 1.026.887 0 1.026.887 0 0 17.115 0 17.115 1.009.772

7206005 Inventaris 2019 0 270.686 0 270.686 0 0 13.534 0 13.534 257.152

7206006 Installaties 2019 0 559.426 0 559.426 0 0 18.648 0 18.648 540.778

Totaal Huisvesting 2.733.438 1.856.999 95.595 4.494.842 77.281 2.656.157 110.203 95.595 205.798 4.307.358

7205003 Aanschaf 140x Galaxy S8 61.460 0 0 61.460 0 61.460 20.487 0 20.487 40.973

7205004 VTH applicatie 2020 0 61.142 0 61.142 0 0 0 0 0 61.142

Totaal ICT interne overhead 61.460 61.142 0 122.602 0 61.460 20.487 0 20.487 102.115

Totaal 2.794.898 1.918.141 95.595 4.617.444 77.281 2.717.617 130.690 95.595 226.285 4.409.473
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Robuustheid ODR (in relatie tot KC 2.1) 
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Procescriteria ODR (in relatie tot KC 2.1) 
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Toelichting audit 2019 op de VTH Kwaliteitscriteria 2.1 

Inleiding 

Binnen het Gelders Stelsel heeft over boekjaar 2019 een verkorte audit plaatsgevonden op de 

VTH Kwaliteitscriteria 2.1. De Kwaliteitscriteria (KC) zijn getoetst op de onderdelen: 

 kritieke massa (ook wel robuustheid van de organisatie genoemd); 

 procescriteria (de BIG-8). 

Met ingang van 1 juli 2019 zijn de Kwaliteitscriteria 2.2 van kracht. De audit over 2019 is 

getoetst op basis van de Kwaliteitscriteria 2.1. 

 

Achtergrond audit 

Over boekjaar 2017 vond een volledige audit plaats waarbij de auditor van het Gelders Stelsel 

alle Gelderse Omgevingsdiensten heeft bezocht om de toets uit te voeren. In 2018 vond hier-

op een hertoetsing plaats. Deze hertoetsing hield in dat enkel de onderdelen waar we in 2017 

niet (volledig) aan voldeden beoordeeld zijn. Dit jaar, boekjaar 2019, vond opnieuw een ver-

korte audit plaats. Dit betekent dat de auditor alleen die kwaliteitscriteria heeft beoordeeld 

waar de ODR in 2018 niet volledig aan voldeed. De auditor heeft deze KC opnieuw beoor-

deeld. De bevindingen van de auditor zijn weergegeven in de volgende kleuren: 

 Groen; OD voldoet aan dit KC; 

Geel;  OD voldoet niet volledig aan dit KC, maar heeft verbeteracties in uitvoering om 

hieraan te voldoen;  

 Rood;  OD voldoet niet volledig aan dit KC. 

 

Behaalde resultaten 

Wij hebben in 2019 een aantal mooie resultaten geboekt ten opzicht van 2018.  

Kritieke massa 

KC Omschrijving Score 2018 Score 2019 

19 Bodem, water en bouwstoffen Geel Groen 

Procescriteria 

KC Omschrijving Score 2018 Score 2019 

2 Handelen op grond van probleemanalyse VV Geel  Groen 

3 Vergelijking met prestaties met anderen Geel Groen 

4 Prioriteiten op basis van probleemanalyse VV Geel Groen 

13 (Personele) onafhankelijkheid waarborgen Rood Groen 

14 Kwaliteitsmanagement Geel Groen 

15 Protocollen en werkinstructies Geel Groen 

16 Interne en externe afstemming Geel Groen 

19 Monitoren Geel Groen 

 

Toelichting audit 2019 kritieke massa 

Zoals bij de robuustheid ODR (behaalde resultaten criteria voor de kritieke massa) te zien is, 

oordeelt de Gelderse auditor dat wij niet volledig voldoen aan twee deskundigheidsgebieden 

(DHG) van de KC.  

 

KC 7; deskundigheidsgebied ‘Toezicht en handhaven Groene wetten’  

De ODR voldoet niet volledig aan dit DHG (geel); 

 × Op dit moment is er niet voldoende werkaanbod, in tegenstelling tot 2018; 

  Eén medeweker voldoet aan de kwaliteitseisen; 

× Eén medewerker voldoet nog niet aan de kwaliteitseisen. 

Om robuust te zijn op dit DHG onderzoekt de ODR in 2020 de verschillende mogelijkheden 

zoals bijvoorbeeld opleiden en/of samenwerken. 
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KC 18; deskundigheidsgebied ‘Afvalwater (indirecte lozingen)’ 

Op dit deskundigheidsgebied voldoet de ODR niet (geel). In  2018 heeft de ODR afspraken 

gemaakt met de ODRN en de ODRA over samenwerken op dit DHG. De volgende ontwikkelin-

gen met betrekking tot deze afspraak hebben in 2019 plaatsgevonden; 

 De samenwerkingsovereenkomst tussen de ODRN, ODRA en ODR is getekend op 3 ju-

ni 2019;  

 In september en oktober 2019 zijn 2 toezichthouders benoemd. Ze gaan de komende 

tijd aan de slag met vereiste uren aan dit DHG. Waarschijnlijk zullen zij beiden vol-

gend jaar aan de vereiste uren voldoen (2x450 uur). Zij voldoen nog niet aan de des-

kundigheidseisen. Via een externe deskundige wordt hier binnenkort (Q1 2020) naar 

gekeken. Afhankelijk daarvan wordt een opleidingstraject gestart. 

 

Toelichting audit 2019 procescriteria 2.1 

In 2019 heeft de ODR ingezet op een verbetering van die procescriteria waar wij in 2018 niet 

volledig aan voldeden. Dit heeft geresulteerd in een positief advies van de auditor van het 

Gelders Stelsel. In 2019 voldoet de ODR volledig aan alle zeven procescriteria. Een mooi re-

sultaat! 
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Bijdrage deelnemers 

 

 

 

 

De totale bijdrage is als gevolg van de toename van de dienstverlening gestegen. Met name 

de groei van de bouwtaken heeft gezorgd voor meer inzet van de ODR. Met de invoering van 

de outputfinanciering bestaat er een duidelijke relatie tussen de geleverde diensten en de 

deelnemersbijdrage. In de afzonderlijke programma’s is te zien dat de geleverde diensten fors 

hoger zijn dan begroot. 

Deelnemer
Bijdrage 

BERAP 2019

Betaald 

DVO

DVO bijdrage Gemeente Buren 2.243.407 2.477.233

DVO bijdrage Gemeente Culemborg 1.391.382 1.366.641

DVO bijdrage Gemeente Maasdriel 1.747.257 2.211.354

DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe 1.573.362 1.726.227

DVO bijdrage Gemeente Tiel 847.035 893.931

DVO bijdrage Gemeente West Betuwe 3.045.432 3.604.621

DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal 2.155.912 1.970.551

DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel 2.478.835 2.399.580

DVO bijdrage Provincie Gelderland 457.018 403.147

Overige bijdragen

Bijdragen andere omgevingsdiensten 385.890 404.108

Subsidies 126.001 166.752

Overige baten 0 297.916

16.451.531 17.922.061


