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Onderwerp  

Koers ODR 2020-2025. 

  

Kennisnemen van 

Het koersdocument: “Van MEERwaarde voor u - Strategische koers 2020-2025 Omgevingsdienst 

Rivierenland”. 

 

Inleiding 

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) bestaat 7 jaar. Voor de ODR en haar partners een goed 

moment om opnieuw te kijken naar haar missie en visie. Past deze nog bij de tijd, trends en 

ontwikkelingen die er op ons af komen?  

 

In de eerste jaren van de ODR lag de focus op het bouwen van een nieuwe organisatie en een nieuwe 

relatie met opdrachtgevers. Nu komt de ODR in een nieuwe fase. De lessen uit de eerste jaren kunnen 

in deze nieuwe fase worden meegenomen. Daarnaast verandert de omgeving van de ODR en van haar 

opdrachtgevers continu. Gelet hier op is het wenselijk de koers van de organisatie opnieuw samen af 

te spreken.   

 

Met de nieuwe koers wil de ODR beter in staat zijn in te spelen op wet- en regelgeving en 

maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Zij wil op een deskundige en gedreven manier bijdragen 

aan de ambities van gemeenten in de regio. Hiervoor staat voor de ODR samenwerking met 

opdrachtgevers, partners, inwoners en ondernemers centraal.  

 

Dat wil zij doen door de focus te leggen op de volgende negen speerpunten:  

1. Betere dienstverlening 

2. Uitvoering beleid verbinden 

3. Aantrekkelijk werkgever 

4. Sensitiviteit ontwikkelen 

5. Relaties intensiveren 

6. Gelijk speelveld 

7. Kwaliteit als basis 

8. Kennis ontwikkelen 

9. Innoveren 
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Centraal in het proces stond het gesprek met de stakeholders van de ODR. Naast een 

omgevingsanalyse zijn er daarom verdiepende sessies met opdrachtgevers, keten partners, 

maatschappelijk partners en medewerkers gehouden met als centrale vraag; waar moet de ODR zich 

de komende tijd op richten? Uitwerkteams (medewerkers ODR) zijn aan de slag geweest om invulling 

te geven aan de koers; wat betekent de strategische koers voor de ODR en wat gaan we doen om het 

waar te maken?  

 

Afgelopen maart zijn twee avonden door de ODR georganiseerd om met raadsleden over de koers van 

gedachten te kunnen wisselen. Helaas heeft door de coronamaatregelen slechts één van de twee 

avonden doorgang kunnen vinden. Deze avond was goed bezocht en is overwegend als productief 

ervaren. Opmerkingen die raadsleden hier hebben gemaakt worden meegenomen en in het 

einddocument verwerkt.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad geen instemming gevraagd met het koersdocument. Het AB van de 

ODR is bevoegd om het koersdocument vast te stellen. Raadsleden kunnen het AB lid wel 

aandachtpunten meegeven. Vandaar dat het document ter kennisname aan u wordt verzonden. 

 

Kernboodschap  

De activiteiten van de ODR blijven op hoofdlijnen bestaan uit dezelfde taken als voorheen. De manier 

waarop de ODR dat wil doen verandert. Dit wil de ODR doen door focus te leggen op het versterken van 

partnerschap en door meerwaarde te bieden in haar dienstverlening. 

 

Consequenties 

De samenleving waarin wij leven verandert. Om hier op in te kunnen spelen wordt er continu gewerkt 

aan nieuwe wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet. Ook zitten er wetswijzigingen ten aanzien van 

Gemeenschappelijke Regelingen in de pijplijn. Met dit koersdocument is geprobeerd hier al zo veel 

mogelijk op in te spelen. Zaken die in de Omgevingswet van belang zijn, zijn ook in de koers van de 

ODR terug te vinden. Het gaat hier om zaken als dienstverlening, meer integraal werken, sluiten 

beleidscyclus en opereren als één overheid.  

 

Het koersdocument is in nauwe samenwerking met haar partners tot stand gekomen. Het proces om 

samen te komen tot een gedragen eindproduct is net zo belangrijk als de inhoudelijke uitkomst. 

Omdat de ODR een regionale organisatie is, is regionale afstemming hierin een van belang. Na 

vaststelling door het AB kan de ODR voor de hele regio de speerpunten uitrollen. 

 

Bijlage(n) 

 Koersdocument: “Van MEERwaarde voor u - Strategische koers 2020-2025 Omgevingsdienst 

Rivierenland”. 
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